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IDPN	ja/nee?

NND	2018	- 28-03-2018

Inleiding discussie

• Wat	is	IDPN?	Intradialytische parenterale

voeding	(IDPN)

• Discussieleider	en	spreker

• Dr.	F.M.	van	der	Sande

• Mevr.	Inez	Jans

• ‘Spreekregels’

Stelling 1

In	ons	centrum	wordt	gebruik	gemaakt	van	IDPN

• Ja	=	groen
• Nee	=	rood
• N.v.t.	=	oranje
• Weet	ik	niet	=	oranje

Stelling 2

Ik	ben	bekend	met	de	Richtlijn	IDPN	opgesteld	door	
Diëtisten	Nierziekten	Nederland

• Ja,	ik	ken	de	inhoud	=	groen
• Ja,	ik	weet	van	het	bestaan,	niet	van	de	inhoud	=	
oranje

• Nee	=	rood

IDPN

Inez	Jans,	diëtist	nierziekten
namens	Diëtisten	Nierziekten	Nederland	– werkgroep	Richtlijnen

NND	28-03-2018
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Addendum richtlijn dieet bij HD

http://www.dietistennierziekten.nl/index.php/dietist/vakkennis/richtlijnen
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IDPN

• Vloeibare steriele voedingsoplossing voor parenterale 
toediening 

• Bevat aminozuren, glucose en lipiden
(drie compartimentenzak)

• Bij voorkeur zonder elektrolyten

• Toediening tijdens hemodialyse 
aan de veneuze kant van het 
extracorporale circuit (na de kunstnier)

Toediening

• Infuuspomp (moet veneuze druk in de dialysebloedlijnen 
overtreffen)

• 1000 ml per dialyse van 4 uur

• Toegediend volume optellen bij UF

• Opbouw over 2 weken:
– week 1: 125 ml/uur
– week 2, bij goede tolerantie:

• gewicht ≥ 60 kg: 250 ml/uur
• gewicht < 60 kg: aangepast 

(gewicht/60) x 250 ml/uur

Controle

• Bij start en vervolgens 1x per maand: leverfuncties en TG

• Glucose:
– frequentie afhankelijk van wel/geen diabetes
– tot 12 mmol/L acceptabel
– zo nodig bijspuitschema kortwerkende insuline

• Effect op voedingstoestand (NA, voedingsanamnese)

Indicatie

• Ondervoeding of dreigende ondervoeding én

• Enterale voeding (dieetpreparaten, drinkvoeding en/of 
sondevoeding) onvoldoende resultaat of niet mogelijk én

• Enterale inname > 20 kcal/kg en > 0.8 g eiwit/kg én

• Multidisciplinair besluit

Opgenomen in richtlijnen

• Consensus statement ISRNM 2013
Although the gastrointestinal route is the preferred choice for nutritional
supplementation, parenteral provision of nutrients, especially during the HD 
procedure, has been shown to be a safe and convenient approach for 
individuals who cannot tolerate oral or enteral administration of nutrients.
Multiple studies including several RCTs showed evidence for nutritional 
improvements with the use of IDPN in MHD patients with overt PEW. [1]

• ESPEN guidelines for adult parenteral nutrition 2009
IDPN improves nutritional status in undernourished HD patients (A). In 
outpatients, if nutritional counseling and oral nutritional supplements (ONS) are 
unsuccessful, IDPN should be proposed (C). [2]

[1]	Ikizler K	Int 2013
[2]	Cano Clinical Nutrition 2009

Contra-indicaties

• Overgevoeligheid TPV-bestanddelen

• Ernstig leverfalen of ernstige hyperlipidemie

• Acuut longoedeem, acute overvulling of niet 
gecompenseerd hartfalen

• Acute ziekte, zoals sepsis
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Stelling 3

In	ons	centrum	wordt	gebruik	gemaakt	van	IDPN	

volgens	de	richtlijn	opgesteld	door	de	DNN

• Ja	=	groen
• Nee	=	rood
• Soms	wel,	soms	niet	=	oranje

Stelling 4

IDPN	levert	bij	gebruikelijke	dialyse	
voedingskundig	bezien	meerwaarde

• Mee	eens	=	groen
• Mee	oneens	=	rood
• Weet	ik	niet	=	oranje

Beschikbare IDPN

• 70-90% wordt opgenomen [3]

Fabrikant Soort Volume
(ml)

Aminozuren
(g/1000 ml)

Energie
(kcal/1000 ml)

Baxter Olimel®	N9E 1000 57 1070

BBraun NuTRIflex®	Lipid
Special	E-vrij

1875	 56	 1180

BBraun NuTRIflex®	Lipid
Special	
met	elektrolyten

1250	 56	 1180

Fresenius Kabi SmofKabiven® EF 986	 50 1100

[3]	Wolfson K	Int 1982

Effect ?

• Studies verschillen qua opzet

• AZ tijdens hemodialyse: eiwitsynthese van negatief naar 
positief [4]

• Stijging pre-albumine (surrogaat	marker	voor	
voedingstoestand	en	overleving)	en betere kwaliteit van 
leven [1,5]

[1]	Ikizler K	Int 2013
[4]	Pupim J	Clin Invest 2002
[5]	Cano JASN 2007

Stelling 5

IDPN	is	een	kostbare	manier	van	voeden

• Mee	eens	=	groen
• Mee	oneens	=	rood
• Weet	ik	niet	=	oranje

Vrije discussie
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Addendum richtlijn Literatuur aanvulling

• Patiënten met SGA score 3-5 profiteren meer dan 
patiënten met SGA 1-2 [6]

• IDPN bij patiënten met normale serumalbuminespiegels 
was geassocieerd met een verhoogd sterfterisico [7]

• Exclusie voor IDPN: inadequate hemodialyse en 
palliatieve zorg [7]

[6]	Marsen	Clinical Nutrition 2017
[7] Tan	J	Ren	N 2015

Update 2018

• Indicaties voor start en stop IDPN

• Toediening en opbouw minder strikt
– kan in 3½ uur
– kan tot 300 ml/uur

• Voor elke 1000 ml extra UF moet 75 mmol Natrium worden
gecompenseerd [2]

• Toegediend volume onttrekken: 
1000 ml IDPN levert slechts 80-85% water

• 30 min. voor afsluiten koolhydraat-bevattende snack [8]

[2]	Cano Clinical Nutrition 2009
[8]	Cherry	Am	J	Health	Syst Pharm 2002

Afronding

Vragen?


