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Summary 



Summary 

The topic of this thesis is end-stage renal disease [ESRD) in elderly patients Due 
fo both patient-related factors and ever-increasing health care expenditrulres, 
some kind of selection of elderly patients for renal replacement therapy (RRTT) is 
inevitable The aim of the sfiudies we undertook was to design a simple 
alg~orithrn 'Ao assist doctors in making treatmen~t decisions and to help them find 
the best- possible match between ipat~~ents and therapy. In this way, not only can 
renal replacement therapy be offered to pafients who will benefit the most frorn 
this treatment, but patients less suited for this procedure can also be spared 
mucl7 suffering. 

In chapter 1,  a short outline of this thes~s is  given. 

Chaptle,r 2 reviews tlhe litelrature on renal function and renal disease in elderly 
people (chapter 2 4 ,  as well as on renal replacement therapy (RRT] and renal 
t"ransplantation in elderly pa"rents (chapter 2B]. 

Iln chapter 3 the results are presented of a retrospective survey among 337 
elderly patients 1/65-95 years of age) with end-stage renal disease in four 
hospitals with a dialysis facility in the south-eastern part of the Netherlands. Qf 
interest were the incidence of renal failure in the elderly population, clinical 
characteristics a$ these patients, and the accessibility of RRT progralms for elderly 
patients. When i~nclwdi~ng both patients undergoing RRT and pafients with ESRD 
(yeq on RRT, the incidence od renal failure 2.2 per 1000 elderly inhabitants, 
which is  higher than that usually reported in the literature. Hypertension, renal 
vascular disease, cardiac fa~lure, diabetes mellitus, and post-renal obstruction 
were the most fsequentlly encountered diseases leading to ESRD in these elderly 
palients. An extensive comorbidity was Found in this population. The comorbidity 
was classified using the Cha~rlson index, a score based on 19 diseases. The 
relative risk of deatlh within 1 year after clilnicall admission for one of these 
diseases determi~nes thle score. A Charlson lndex af 1 was found ~n nearly 30% 
oli the patie~.lts, alnd a Charlson lndex of 2 or more in 16%. 
135 patients (41%/0) enrollled in o RRT program, mostly passive center 
hemodiaiysis. Sevenrp. of these patients (52x1 died wifhiln the 2-year inclusion 
period. Age and renal diagnosis proved to be important factors for entering RRB. 
Mosli patients entering RRT were frorn the youngest age group i65-70 years). In 
the higher age groups acute RRT was more conimoln than in the Rawer age 
groups. 
Of the 196 patients not treated with RRT, 1 12 (57%) died within the observatioln 
period. This sulrvey did not clearly reveal which factors were faken into account 
in the treatlment dec~sion. 

1117 chapter 4, 274 patients are studied who deweloped ESRD between 1 Janlwary 
1992 au~ld 31 December 1983. Patients who were admitted to a RRT program, 



os well as those who were not undergloing renal replacement therapy, wetre 
studied. A folllow-up of these pa~tients was carried out until 3 7 December 1999. 
Of these patients, 96 were enrolled in RRT programs and 178 patients weve not 
Logistic analysis showed that seiecfrion for trecrtment was significanfly associa~ed 
with serum creatinine and the causative diagnos~s glorn~erulonephritis. Cardiac 
and postfenall causes of ESRD as well US incontinence for urine were ~lssociated 
with a smaller chatnice of being admitfed to ol RRT program. Mean survival was 
calculated of the patients who died. In &hose patients who underwent RRT aged 
65-50, survival was 570 days; in those aged 7 1-75, it was 641 days; in pclllients 
76-80 yealrs of age s%urvivall was 351 days, and in those over 80 years of age it 
was 102 days. In the group that did nlot receive RRT, mean survival was also 
calculated for patients who died. In patients alged 65-70, 71-75, 76-80, and 
over 80 years, survival was 41 8, 370, 322, and 221 days, respectively. Survi~al 
was dependent on age and comorbidify. Acute onset of ESRD in the elderly was 
accompanied by UII increased mlortality, where a more g~rodu~cll onset was 
characterized by a bester patient sumivol. Furthermore, comorbid~fy was of 
importance In patient survival. 

In chapter 5, the effect of RRT on well-being and the qualify of life 0.6 elderly 
patients is studied. Elderly patients are often in paor physical condition before 
the initiation of dialysis treatment. The most common symptoms are anorexia, 
weight loss, generalized weakness, encephalopafhy, nausea, and vomitingl. RRP 
often results iln an improvement in their physical condit~on. We hypothes~zecl that 
poor physical condition before the initiation of RRT would be r-eflecbed in high 
scores on a sickness impact scale. Improvement in physical condit~on by being 
stable an RUT would, in that case, lead to lower scores on the sickness impact 
profile. Therefore, we compared 16 elderly ESRD patients, selected for, but not 
yet on, RRT with 107 elderly patients stabile on RRT. To assess the degree of 
improvement in quality of life, we also included 59 consecutive patients, referred 
to "re outpa?ient facility of the geriatric depaitmesut, in the comparison. Patients 
on dialysis scored lower on mobility and abili'ty to gerforn~ dally activities (ADL) 
than pre-diolysis and control patients. The impact of ESRD on ebderly pre-dialysis 
patients was deterioration in their functional capability over a period oC 3 
months. Nevertheless, the sickness impact profile, measured by the SIP-68, 
showed patients stable on RRT as having the highest scores. Thus, in {his pofienl 
category, improvement in physical condition does not lead to i~nprovement In 
the feeling of well-being. No signs of depression could be found in these 
pcntienl.s. Therefore we speculated that he i r  Ceelllng of no longer being "in 
cont ro ikas .the clause for their high scores on the sickness impact profile ofi 
elderly RIRT patients. 

In chapter b we propose o simple algorithm for rafioning RRT In elderly 
patients. In this algorithm, an important item is the cognitive fvnctionalify of the 
paiilent. RRT has o major irnpacf on the elderly potiewt. If probably Improves hrs 
or her physical condition and, in patilents under 810 years of age, leading to a 
beifler sc~wival. On the other hand, RRT does not improve the feeling of well- 
being and leads to h~gher scores on fhe sickness impact profife. Each pafienf 



~ U S +  haw the right to make h~s  or her decis~on in fhrs matter. Good and urnpie 
information from the doctor, as well as the a~bilily to understand this information 
and make an independent choice, are essential in this resped. In patients with a 
severe cognilive impairment, RRT should not be considered because the patient 
is not able to ppariiicipate en the decision making. 
Coma~biidity, ADL-abili#y and the causative diagnosis of ESRD are fadors that 
care also important in making the decision to initiate RRT. In patients aged 65-80 
with no overt cognitive impairment, mild cornorbidlifytr, good ADL-ability and the 
causative diagnosis of glomerulorn~ephribis slhould be encouraged to start RRT. In 
contrast patients with extensive comorlbidity and a poor ADL-ability should not 
be encouraged to dose. Irn pofien~ts widh intermediate scores on ADL and 
comorbidli@, a more ind~vidwal approach must be taken berare a treatment 
decision ran be made. 
In patien~ts over the age of $0, sulrvival is highly determined by the age. Survival 
is  not batter in patients treated by RRT, than in those not treated by RRT. RRT 
should only be considered when there i s  no cornorbid~ty and very good ADL- 
obillty. Again, the causative diagnosis of glornerulonephrit~s favours treatment in 
these pafrients. 



Samenvatting 



Dit proefschrift handelt over terminale nierilnsuffici@ntie bil ouderen. Hiewoor is 
nierfunctie vervangende therapie (nierdialyse) nodig. Dit is een voor de patiënt 
zware beh~ndelin~g waarvoor hii of zii, meestal meerdere malen per week, naar 
het ziekenhuis moet komen. Daa~rnaast is het ook een zeer kostbare 
behandeling. Hel aantal owderen met eindstadliulm nierfalen neemt de laatste 
jaren sterk toe als gevolg van de toename van atheroscleiot.isch vaatlii;den. Deze 
toename, gevoegd bij hef feit dat er een beperkte ruimte is op de dialyse 
afdeling, maak+ het noodzakelijk die patienten te selec?eeren die het meeste baat 
hebben bil en het beste bestand ziin tegen het ondergaan van deze hightech 
behandeling. 
Wet doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is dan ook een 
simpele beslisboom op te stellen die dokters kunnen gebruiken om op een 
objectieve manier te bepalen welke oudere patiënt mei eindstadium nierfalen in 
aanmerking moet komen voor nierfunctie vervangende therapie. 

In hoofdstuk 1 word# een beschrijving gegeven van de opzet van dit proefschrift 
en de onderzochte pati5ntenpopuIatias. 

In hoofdstuk 2A wordt een overzicht gegeven van de internationale literatukils 
over de werking van de nier bii ouderen en welke nierriekten bij ouderen 
voorkomen. In hoofdstuk 2B wordt de literatuur besproken bet~reffeirude de 
behandeling van nierziekten bii ouderen. 

In hoofdstuk 3 beschrijven wij de klinische kenmerken van oudere pationfen met 
eirudstadiuin nie~rziekte op basis van een retrospectief onderzoek van 331 
patlonten. Deze pntiBnten werden opgespoord via de gjeauto~motiseerde 
laboi.atoriumbestandeiru van vier lirnburgse ziekenhuizen, het laurentiwc 
~io~kenl~uis in Roe~rmond, hei Macislandziekenhuic in Sittard, hei. Atrium 
ziekenhuis in Heerlen en lhet academisch ziekeInhuis te Maaci.richt Er werd 
gezocht naar patiënten vaii 65 iaar en ouder met een serum creatinine van 
24130 pmol/l in de laren 1992 en 1993. Op deze wijze konden wil niet alleen 
de pe~tiëïuten die behandeld werden opsporen, rncuar ook die pati6nten vinden 
die niet voor hun terminale nierziebe behandeld woren met dialyse. Dit maakte 
het inlogeliik een uitspraak te doen over het. voo~rkomen van eindstadium 
nierziekte bij ouderen. Onze schatting hiervan, een jaarliiks optreden van 
eindstadium nierziekte bii 2,2 ouderen per 1000 oudere inwoners, viel hoger wit 
dan de schattingen in de literatuur omdat wii ook de niet behandellde patienfen 
konden meetellen. Van de in totaal 567 pofilënte~n die aaln de criteria voldeden, 
kon van 331 patienten een medisch dossier gevonden worden. WA$ deze dossiers 
werden gegevens verzameld betreffende dle klinische toestand, de oorzaak va1n 
de nierziekte, het tegeliikertijd voorkomlen van andere ziektes eln het percentage 
paltienten dat dialyse onderging. Hypertensie, vaatofwijkingen van de nieren, 
hartfalen, suikerziekte en obs.trucfie van de urinewegen waren de meest 



voorkomendle oorzaken van nierfalen bii ouderen. De bijkomende ziekten, de 
co-morbiditeit, werd uifgedrukt in de Charlson index. Di7 scoringssysteem kent 
een getal toe aan negentien veel voorkomende aandoeningen. Het relatieve 
risico op overliiden binnen &&n jaar na een klinische opname voor deze 
ziektebeelden bepaalt de hoogte van de score. Wii vonden een Charlson index 
van  1 bij ongeveer 319% van de palP@n+en en een index vrsin 2 of meer blii 18%. 
Met nierdialyse werden 135 pati6nten [4 lX)  behandeld. Hiervan overledsn Cor 
70 (52%) gedurende de inclusieperiode van twee iaar. De leefiiid en de 
diagnose betreffende de nierziehe blaken belangrijke fadoren voor het al dan 
niet ondelrgaan van dialyse. De meeste patiknten die werden opgenomen in een 
nierfunctie vervanglend programma kwamen wit de longste leeNiidsgroep. Bij 
patiënten wit de hogere leeiftijdsgroepen kwam vake~r acwfe dialyse behandeling 
voor dan bii de jongere patiënten. Van de 196 patignten die niet behandeld 
werden met dialyse overleden er 1 12 (57%) in de inclusieperiode van h e e  ijaar-. 
Uit de medische dossiers kwam niet dwideliiik naar voren welke criteria werden 

om te beslissen of een patient wel of niet behandeld werd. 

Voor het andelrzoek beschreven in hoofdstuk 4 werd in principe dezellfde 
populatie gebruikt als die in I-ioofdstuk 3. Alleen werden nu de patieriten 
bestiwdee~d die in de in~clvsie periode hun nierfalen ontwikkelden. Het kliniselh 
beloop bii deze patiënten werd vervolgd tot 31 december 1999. Van deze 274 
palienten werden er 96 behandeld met nierdialyse en 178 paki6nten 
ondergingein geeln nierfunctie vervangende therapie. Logisfisctie regressie 
analyse toonde aan dat selectie voor dialyse was geassocieerd met de hoagke 
van het serum creatinine en de diagnose glomerulonefriiis. Wanneer de oolrzaak 
van het nierfalen een hairbaai~deening was of lag in obstructie van de 
urinewegen, was de kans op behandeling kleiner, evenals bii patiënien die 
incontinent waren voor urine. 
Van de patienten die overleden tiidens de follow-up kon de gemiddelde 
overleving berekend warden. V o o r  de dioliyse patiënten bed raeg deze 
gemiddelde overleving 570 dagen in de lieafiiidsgroap 65-70 laar, In d~e 
leeftijdsgroepen 71 -75 ioalr, 76-80 jaar en de groep ouder daln $0 ialar was de 
gemiddelde averleving van de overleden patiënten respectievel~jk 641, J51 en 
248 dagen. 
Van de niet met dialyse behandelde pokuenkn die overleden tijdens de f;oPiow-up 
was de gemiddelde overleving per lee.Ftiidscaifegol-le: 418, 370, 31 7 en 222 
dagen. 
De overleving bleek ofhankelilk te zijn van de leehl$ en de co-morbiditert Acuut 
optreden van niedalein ging gepaard met een hogere mortaliteit dan wanneer 
er sprake was Van een meer geleidelijke ontwikkeling van het nierfalen. 

In hoofdstuk 5 i s  de invloed van d~ialyse behandeling op heit gevoel won 
welbevinden en de kwaliteit van leven Ibiii de audere patient het onderwerp van 
ondersoek. Ouderen zijn vaak in een slechte lichalmelijke conditie op het 
rnornenii dalt ze aan dialyse behandeling beginnen. Veelall hebben ze geen 
eethusc zzlln ze afgevallen en i s  er sprake valn spierrwakfe, 

verwardheid, rnisseliikheid en brakenl. Beh~ndel~ing mei dialyse leidt vaak tot 



sen sierke verbetering van hun ltéhamellgke conditie. Wii veronders~elden dal. 
deze lichameliike verbetering vergezeld zoui gaan doos een verbetering wan 
gevoelens van welbevinden en lagere scores op een schaal van sickness impact. 
Om deze hypothese te bewijzeIn vergeleken wi~j 16 oudere potienten vlak voor 
hun eerste dialyse behandeling met 107 pciitiënten die al Ilangere tijd 
gedialyseerd werden en stabiel waren. Om de mate van verbetering te kunnen 
inschatten betrokken wií ook 59 pat~iëni~i.en zonlder nierziekte van de perlukliniek 
geriatrie in de verge1ii;king. In tegenlstelling tot wat wii verwachtten scoorden de 
dialyse patiënlten lager wat betreft mobiliteit en hlet vermogen tot het verrichten 
van ADL handelingen dat de pre-dialyse patkinten en de confrole patiënten. Het 
effect van eindstadium nierziekte bileek bii de pre-dialyse patiënten uit een 
relatief laag lichaarnsgevvicht. Daiarbii bleek hun fundioniele calpaciteit in een 
periode van drie rnaanlden achteruit te gaan. De scores op hei. sickness impact 
proiile, de SIP68 waren het hoogst bi, de dialyse patienten. Deze patienten 
scoorden laag op een depressie schaal. Op  basis van deze bevindingen 
postuleren wij dait dialyse patiënten zich kiek' voeten omdat ze niet langer de 
controle over hlun leven in handen hebben, maar afhankeliik zijn van een 
chronische en intensieve behandeling. 

In hoofdstuk 6 wordt een relatief simpele beslisboom voorges.teld voor het 
toewijzen van dialyse behandeling aan oudere patiënten. In deze beslisboom is 
cognitieve fiwnctionolifei~ een belangriik item. Dialyse behandeling is een zware 
behlandeling met belangrijke consequenties voor de patiënt. De patient heeh het 
recht hierin zijn eigen beslissing te nemen. Voorwaarde hieiwoor is dot hii 
voldoende en volledig wordt gei'nformeerd door rii~n behandelen~de arts en hii in 
staat is deze informatie te begriipenl, om onafhankelijk een beslissing te nemen. 
Bii pahenten met cognitieve functiestoarnissen moet een dialyse behandeling 
niet gestart. worden wanneer ze niet voldoe~nde in staat zijin in de besluihormirug 
te participeren. 
Bii oudere pafiënten in de leedtijd 65 tot 80 jaar zijn vervolgens een beperkte co- 
morbiditeit, een goede ADL fundionalitelit en de diagnose glornerulonefritis, 
argwmenY@n om te beslissen tot nierfunctie vervangende therapie. Bii patiënten 
in deze leeFfi,jdscafegorie met ernsfilge co-morbiditeit en/& slechte ADL 
funcVionaliteit sou afgezien moeten worden van dialyse. Wanneer er sp~roke is 
van een minder ernstige co-morbiditeit en matige sco~res wat betreft de ADL 
functies zal een meer individuele benadering van de patient uiteindelijk moefen 
leiden tot een beslissing over de belhandeling. 
Bii pa~tikirrten ouder dan 80 jaar wordt de overlevln~g in hoge make bepaald door 
da leeftijd. Dialyse verlen~gd de Iewensve~achti~ng niet. Wliei-fwnctie vervangende 
theraipie maet alleen bij die pahenfen overwogen warden wanneer er geen 
noen~enswaardiga co-morbiditeit aanwezig is en een vlekkeloze ADL 
fwnctiarualiteit. Ook de aanwezigheid van de diagnose glomerulonefritis is een 
argument voor behandeling. 




