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ederlandse samenvatting utch summary
Dit proefschrift omvat studies naar de rol van vingerdrukken (Pdig    

(Qa) bij hemodialysepatiënten.

eel  e rol van vingerdru en i  hemodialyse ati nten
Het eerste deel van dit proefschrift ( oofdstu  ) onderzocht of vingerdrukken 

(Pdig), die vóór het aanleggen van een arterioveneuze toegang (AVA) voor hemodialyse 

(HD) worden bepaald, iets zouden kunnen zeggen over zowel het toekomstig 

          

eenvoudige methode voor het meten van de bloeddruk in de vingers. In combinatie 

met een standaard bloeddrukmeting aan de bovenarm kan een digitale brachiale 

index (DBI) worden berekend (ratio vingerdruk / brachialisdruk). In theorie 

zou deze DBI de kwaliteit van de arteriële vaatvoorziening van de arm kunnen 

weerspiegelen, of misschien zelfs iets kunnen zeggen over de kwaliteit van het 

gehele lichaamsvaatstelsel.

In hoofdstu   hebben we onderzocht of DBI waarden, gemeten bij 

eindstadium nierfalenpatiënten vlak voor aanleg van hun eerste AVA, gerelateerd 

waren aan het openblijven van de AVA (‘patency’). Een abnormale DBI-waarde (te 

lage DBI, <80%; te hoge DBI, >100%) bleek twee jaar later geassocieerd te zijn met 

een bijna twee keer lagere ‘primaire’ AVA patency (= open blijven zonder enige 

aanvullende ingreep) in vergelijking met patiënten met normale DBI-waarden (80-

100%) (2-jaar primaire patency: normale DBI: 49%, lage DBI: 25%, hoge DBI: 28%). 

Bovendien was de ‘secundaire’ patency (= open blijven met aanvullende ingrepen) 

na twee jaar het laagst in de groepen met abnormale DBI waarden (2-jaar 

secundaire patency: normale DBI 82%, lage DBI: 55%, hoge DBI 69%). Verrassend 

genoeg waren veneuze diameters, door de meeste clinici en de huidige richtlijnen 

beschouwd als dé voorspeller van een succesvolle AVA, niet geassocieerd met 

langetermijn patency. Deze bevindingen suggereren een potentiële rol voor 

          

het meest optimale type AVA.

Ongeveer 20% van de patiënten ontwikkelt na AVA constructie een 

doorbloedingsstoornis van de dialysehand (HAIDI, hemodialysis access induced 

distal ischemia). Vroeger is gepoogd om een doorbloedingsstoornis van de 

hand te voorspellen met behulp van de ‘Allen-test’. Bij deze test wordt tijdens 
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afwisselend afdrukken van een van de twee slagaders bij de pols naar verandering 

in handpalmkleur gekeken. Als de hand deels wit blijft bij een afgedrukte slagader, 

zou dit iets zeggen over de conditie van de handdoorbloeding en compenserend 

collateraal vermogen, en mogelijk ook het fenomeen handpijn na aanleggen van 

een AVA kunnen voorspellen. De Allen-test is echter vanwege onnauwkeurigheid 

tegenwoordig goeddeels verlaten. Echter, de rol van een Allen-test in combinatie 

       oofdstu   wordt 

een studie bij 105 eindstadium nierfalen patiënten beschreven, waarbij gekeken 

wordt of veranderingen in Pdig tijdens een Allen-test bij patiënten voorafgaand 

aan de eerste AVA-constructie, later ernstige HAIDI kan voorspellen. Bij alle 10 

patiënten die later HAIDI ontwikkelden bleek de handdoorbloeding al voor AVA-

aanleg volledig afhankelijk van een van de twee slagaders (‘radiaal ofwel ulnair 

dominant’). Bij controlepatiënten zonder HAIDI was dit slechts in de helft van de 

gevallen zo. Wanneer de Pdig tijdens de Allen-test met meer dan 40 mmHg daalde, 

bleek de patiënt een 10 keer hoger risico op het ontwikkelen van ernstige HAIDI 

te hebben. Een vingerdrukmeting tijdens een Allen-test draagt dus bij aan het 

        

Voorgaande studies in patiënten met etalagebenen en dialysepopulaties 

hebben een verband aangetoond tussen een lage enkel-armindex en toegenomen 

cardiovasculaire mortaliteit (CVM). Zo kan ook worden verondersteld dat 

een abnormale DBI-waarde vóór constructie van de eerste AVA mogelijk ook 

geassocieerd is met verhoogde CVM. oofdstu   beschrijft een cohortstudie 

in 199 eindstadium nierfalen patiënten waarbij er gekeken wordt of dit verband 

er werkelijk is. Patiënten werden ingedeeld op basis van een ‘abnormale DBI’ 

(<80%, of ≥100%) of een ‘normale DBI’ (80-99%). 2- en 4-jaar na constructie van 

de AVA aanleg bleken de CVM percentages in alle DBI groepen gelijk. Echter, na 

statistische analyse waarbij werd gecorrigeerd voor bepaalde factoren bleek, 

dat een hoge DBI vóór aanleg van de AVA later een twee keer hoger risico op 

            

van latere overleving. Dit kan van belang zijn bij de keuze van de meest optimale 

dialysebehandeling voor de juiste patiënt.

De studie van hoofdstuk 3 toonde aan dat de Allen-test in combinatie met 

         

de hand in te schatten. Om nog een stap verder te gaan, veronderstelden we dat 

een ontoereikende doorbloedings-reserve van de hand misschien wel een uiting 
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is van een suboptimaal ‘compenserend vermogen’ van het gehele cardiovasculaire 

systeem. In oofdstu   bespreken we de rol van een gecombineerde Allen-test/

Pdig-meting voor het bepalen van het risico op cardiovasculaire mortaliteit (CVM) 

na AVA constructie. Pdig werd gemeten tijdens een Allen-test als onderdeel van 

de standaard AVA work-up bij eindstadium nierfalen patiënten. Patiënten die 

tussen januari 2009 en december 2018 een shunt hadden ontvangen werden 

bestudeerd (n=108). Patiënten met eerdere cardiovasculaire aandoeningen (CV+) 

voorafgaand aan AVA-constructie vertoonden bij de Allen-test een grotere daling 

in Pdig waarden (CV: -44 ±5 mmHg vs. zonder-CV: -29 ±3 mmHg, P=0.012). Voor elke 

∂Pdig-daling van 10 mmHg nam het risico op algehele mortaliteit toe met 10%, en 

          

daarom mogelijk worden gebruikt om bij voorbaat een verhoogd cardiovasculair 

sterfterisico na AVA-constructie te voorspellen, maar deze nieuwe parameter 

vereist wel bevestiging in grotere onderzoeken.

Eerder onderzoek suggereerde dat overlevingspercentages lager zijn bij HD 

patiënten die later HAIDI ontwikkelden. Het is echter niet bekend of overleving ook 

gerelateerd is aan de ernst van HAIDI. In oofdstu   wordt een observationele 

studie gerapporteerd waarin de overlevingspercentages van patiënten met 

milde HAIDI (graad I-IIa) en ernstige HAIDI (graad IIb-IV) worden vergeleken met 

een controlegroep zonder HAIDI. De 4-jaars cardiovasculaire mortaliteit bleek 

vergelijkbaar bij patiënten met milde HAIDI en controles. Daarentegen was de 

4-jaarsoverleving bij patiënten met ernstige HAIDI slechts 34% vergeleken met 

57% in milde HAIDI. Deze resultaten geven aan dat patiënten met ernstige HAIDI 

een strengere controle op hun cardiovasculaire conditie nodig hebben.
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eel  e rognostische rol van flow a  i  hemo
dialyse ati nten
Het tweede deel van dit proefschrift ( oofdstu        

(Qa) en AVA-locatie in de arm als voorspellers van overleving in dialysepopulaties. 

Een minimale Qa          

In vergelijking met patiënten met een polsshunt (RC-AVA), lopen personen met 

een elleboogshunt (BC-AVA) een veel hoger risico op het ontwikkelen van Qa boven 

1500-2000 mL/min, door internationale richtlijnen ook wel aangeduid als een high 

         enkelvoudige 
metingen van Qa (‘actuele Qa’), meestal in het kader van het voorspellen van zich 
ontwikkelende vernauwingen in de shunt. Echter, deze 6-wekelijkse Qa metingen 
kunnen per keer aanzienlijk variëren. Pogingen om de rol van seriële (te hoge) 
Qa waarden over langere tijdsperioden te beoordelen in relatie tot belangrijke 
uitkomstmaten zoals (cardiovasculaire) mortaliteit, zijn tot op heden niet verricht.

In oofdstu   analyseerden we 5208 ‘actuele’ Qa-metingen (n=165 
patiënten, periode van 9 jaar) om een mogelijke relatie tussen hoogte van Qa

en overleving te bepalen. Hiertoe gebruikten we een geavanceerde statistische 
methode genaamd  ‘Joint Modeling Approach’. Wanneer de allereerste Qa-waarde 
gemeten in een gerijpte en functionele AVA (‘initiële Qa’) < 900 mL/min was, bleek de 
patiënt een vier keer hoger risico op 4-jaars CVM te hebben (HR 4.05) in vergelijking 
met patiënten met een initiële Qa >900 ml/min. Bij analyse van Qa over 
meerdere maanden werd een duidelijk verband gevonden tussen Qa-stijgingen
over 3 maanden en CVM (HR 4.48 per 100 mL/min verhoging). Daarentegen bleek 
de hoogte van enkelvoudige actuele Qa-waarden niet gerelateerd aan overleving. 
Deze nieuwe parameters kunnen bijdragen aan een verbeterde (cardiovasculaire) 
surveillance van HD-patiënten die plotselinge verhogingen van Qa-waarden 
vertonen.

Een groot aantal onderzoeken naar CVM-percentages in HD populaties vond 
consequent betere overlevingspercentages bij patiënten met een AVA van eigen 
lichaamsmateriaal in vergelijking met patiënten die dialyseerden via katheters of 
kunstaders. Gezien de huidige toegenomen voorkeur voor het aanleggen van een 
BC-AVA, is het essentieel om te weten of AVA-type (pols- of elleboog-) invloed heeft 
op de overleving. In oofdstu   rapporteert een retrospectieve cohortstudie 
over de mogelijke overlevingsverschillen tussen patiënten met een RC-AVA- en 
BC-AVA. Vier jaar ‘vrijheid van CVM’ bleek een stuk hoger in RC-AVA (84%)   dan 
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bij een BC-AVA (63%). Wanneer 1000 mL/min als afkappunt van initiële Qa werd 
gebruikt, was de overleving van patiënten met een RC-AVA en een initiële Qa ≥1000 
mL/min 100%. Daarentegen vertoonden patiënten met een BC-AVA en een initiële 
Qa <1000 mL/min een overleving van slechts 43%. Een multivariate analyse, 

          
met een BC-AVA na vier jaar een bijna drie keer hoger risico op CVM hadden in 
vergelijking met patiënten met een RC-AVA. De bevindingen van deze pilotstudie 
bevestigen dat RC-AVA altijd als eerste keus AVA overwogen dient te worden. 
Bovendien kunnen AVA-locatie en initiële Qa dienen als aanvullende prognostische 
markers in toekomstige overlevingsmodellen.

In de dagelijkse praktijk bestaat het diagnostisch traject van een 

           

         

een chirurgische Qa-reductie overwogen worden. Echter, een evidence-based

algoritme ontbreekt nog steeds. De beslissing tot Qa-reductie is subjectief en 

is volgens de meest recente ESVS-richtlijn ‘gebaseerd op het beste oordeel van 

de arts’. In oofdstu   bespreken we de chirurgische opties voor Qa-reductie 

bij HFA-patiënten. In totaal werden 69 studies met 1016 patiënten bestudeerd. 

Banding was de meest populaire behandelingsoptie (53%) gevolgd door revision 

         

arteriële instroom (PAI, 6%), transplantaat-interpositie (6%), proximale radiale 

arterie onderbinding (PRAL, 4%), en nog diverse andere technieken (8%). Al deze 

         a

daling). AVA patency en HFA-recidief percentages varieerden echter sterk en waren 

aanzienlijk. De huidige staat van HFA-management is verre van evidence-based. 

Gerandomiseerde studies die een afwachtende beleid vergelijken met Qa-reductie 

zijn nodig voor het opzetten van een gestandaardiseerd behandelingsregime voor 

HFA.




