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EPIDEMIOLOGIE 

de GRIJZE GOLF wordt ZILVEREN TSUNAMI 
VAN GOLF NAAR TSUNAMI 

 

 

DE GRIJZE GOLF EN NIERFALEN 

 
40% predialyse en 55% dialysepatiënten ≥70 jaar 

 

 
  

DE KLINISCHE PRAKTIJK 
I N  K A A R T  B R E N G E N   

B E H A N D E LW E N S E N  E N  - D O E L E N  
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BEHANDELWENSEN EN -DOELEN 
HOE BRENGEN WE DIE GOED IN KAART? DE KRACHT VAN ‘TIJD NEMEN’ 

“Er is soms een betuttelende houding ten opzichte 
van ouderen waardoor ouderen niet de 
kans krijgen om zelf hun woordje te doen. 
Ouderen weten meestal erg goed wat ze willen. 
Je moet alleen wel tijd voor ze nemen, zodat zij dit 
ook duidelijk kunnen maken. Zij zijn oud en wijs 
genoeg om zelf een beslissing te nemen.” 

Bron: Kwetsbare ouderen met chronische nierinsufficiëntie: Verhoging van de kwaliteit van zorg aan ouderen, 2008 
 
www.rug.nl ism Nierstichting 

BEHANDELWENSEN EN -DOELEN 
HOE BRENGEN WE DIE IN KAART? 

Doelenschuif 

Een paar voorbeelden uit de praktijk 

•  Predialyse patiënt 77 jaar ‘Ik wil niet de regie verliezen over mijn 
eigen agenda. Onafhankelijk blijven is het allervoornaamste. Ik wil 
geen dagen uit mijn agenda strepen voor een dialysebehandeling. 
Bovendien ben ik doodsbenauwd voor dialyse’ 

•  Conservatieve patiënt 72 jaar ‘Mijn tijd hier is korter dan ik had 
gehoopt, ik hoop vooral zo weinig mogelijk klachten te hebben. 
Geef me vooral aan wat wél kan en niet teveel regels. Welke regels 
kan ik loslaten nu ik nog maar een paar maanden te leven heb 
zonder dat mijn klachten toenemen?  

•  Predialyse patiënt 82 jaar ‘Voor mijn dementerende vrouw wil ik nog 
blijven leven, om voor haar te zorgen, dus ik moet nog even mee. Ik 
wil graag een thuisbehandeling, om zo min mogelijk van huis te zijn, 
dan raakt ze meer in de war.  

•  Dialyse patiënt 69 jaar ‘Ik wil graag zo lang mogelijk mee, maar wil 
wel blijven genieten. Ik houd vooral van lekker eten, maar nu eet ik ‘s 
ochtend vooral pillen. Kunnen we niet een deel van die pillen 
stoppen?’ 

SAMEN KIEZEN MET  
OUDEREN MET NIERFALEN 

H e t  r a a m w e r k  w a a r  v a n u i t  w e  b e s l u i t e n   

FRAMEWORK WAAROP WE 
BEHANDELKEUZES BASEREN  

Holmes, Arch Int Med 2006 

care 

 
  

cure 
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CASUS Hr Z: dialyseren ja/nee 

 
§   77 jaar, predialyse poli, eGFR 12 
§   VG: oa hypertensie, DM 
§   gehuwd, zelfstandig, 2 zoons 
§   voelt zich vitaal, 4x/week uitstapjes. Zeer gehecht  
   aan zijn vrijheid.  Hangt erg aan echtgenote. 
§   objectiveerbare geheugenstoornissen, fysiek goed 
§   Twijfel: verantwoordelijkheid als (groot)vader, maar  
   wil niet bijna 50% van de week aan dialyse besteden  
§   HA: echtgenote ‘dialyse past niet bij zijn levenswijze’ 
   maar zoons moeite met niet-dialyse keuze 
 
Hoe verder? 
 

HET FRAMEWORK,  
DE BELANGRIJKE PERSPECTIEVEN  

BIJ HET BEPALEN VAN BEHANDELWENSEN EN -DOELEN 

Gemiddelde NL populatie 
Geen CKD populatie 

BEHANDELDOELEN IN HET LICHT 
VAN PROGNOSE (TIME TO BENEFIT) 

Bron: CBS 

BEHANDELDOELEN IN HET LICHT 
VAN PROGNOSE (TIME TO BENEFIT) 

BEHANDELDOELEN IN HET LICHT 
VAN PROGNOSE (TIME TO BENEFIT) CASUS Hr.X: prognose en time to benefit 

 
§  80 jaar, eGFR 60 
§  VG: nagenoeg blanco 
§  RvV: niercelcarcinoom bdz: nefrectomie bdz? 
§  opties: palliatieve chemo of nefrectomiën+dialyse 
gehuwd, zelfstandig, wandelvakanties Oostenrijk 
§  invaliderende hematurie wv hh opnames, verder fit.     
   Cognitief gb. 
§  Prognose 1 jr (chemo/hematurie) vs ± 2-4 jr (HD) 
 
Prioriteit patiënt: langer leven, ‘vermijden zkh’ 

§  Behandelkeuze …. 
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BEHANDELDOELEN IN HET LICHT 
VAN KWETSBAARHEID 

• Meer bijwerkingen van medicatie 

• Medicatie-interacties bij polyfarmacie 

• Verminderde effectiviteit van behandeling 

• Minder time to benefit 

STREEFWAARDEN IN HET LICHT 
VAN KWETSBAARHEID 

TIME TO BENEFIT Lipidenverlagende therapie 

1e	jaar:	10%	reductie	
Major	vascular	events	

2e	jaar;	25%	reductie	

3e	jaar;	25%	reductie	

CTT collaborators, Lancet 2005 Time	to	benefit:	1-2	jaar	

TIME TO BENEFIT Behandeling hypertensie 

RCT	
N=3845	
Patienten	>	80	jaar	
RR	systolisch	>	160	mm	Hg	
Kreat	>150	
Geen	dementie	
Niet	in	verpleeghuis	

Na	twee	jaar	significante	
reductie	
-sterfte	vanwege	een	CVA	
-sterfte	willekeurige	oorzaak	
-hartfalen	
-cardiovasculair	incidenten		
	

Time	to	benefit:	2	jaar		

‘ Vrijwel alle geïnterviewden zijn het erover eens dat 
er andere maatstaven gehanteerd zouden moeten 
worden bij het behandelen van oudere patiënten. 
Niet de klinische effecten van de behandeling  
moeten het uitgangspunt zijn, maar het behouden of 
verbeteren van de kwaliteit van leven. Het is daarbij 
de vraag of de medische richtlijnen en protocollen 
die gehanteerd worden bij patiënten ‘in het 
algemeen’ ook moeten gelden voor ouderen.’ 

Bron: Kwetsbare ouderen met chronische nierinsufficiëntie: Verhoging van de kwaliteit van zorg aan ouderen, 2008 

CASUS Mw Y: streefwaarden 
§  72 jaar, eGFR 10, predialyse poli 
§  VG: oa amyloidose, AoS, osteoporose 
§  preterminaal nierfalen bij amyloidose 
§  med o.a. statine, fosfaatbinders, ijzer, diuretica 
§  gehuwd, echtpaar woont zelfstandig 
§  3 dochters, 7 kleinkinderen waarmee intensief contact 
§  beperkte inspanningstolerantie (150 meter lopen) 
§  cognitief goed. Stemming bedrukt door functieverlies. 
§  moe, weinig eetlust, rugpijn, obstipatie, oedeem 
 
§  hoge kwetsbaarheid: medicatiesanering, loslaten 
streefwaarden cholesterol/PTH/fosfaat etc 
§  proriteit: thuis ‘mater familias’ zijn, leven niet 
overschaduwd door klachten. Eigen regie behouden. 
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•  hoge prevalentie cognitieve stoornissen bij CKD 
•  toename met ernst CKD 
•  in de praktijk: opvallende stoornissen in predialyse fase  
•  cognitieve stoornis [geen    vs   matig   vs  ernstig] 

•  PD cohort               33.3%   vs   35.3%   vs   31.4% 
•  HD cohort              26.6%    vs   36.4%   vs   37.0%  
•  Controles                60.4%   vs   26.7%   vs   12.9%  

 

Risico op ontwikkelen cognitieve stoornissen 
•  PD: 2.5 x verhoogd, HD: 3.3 x verhoogd    

Kalirao et al Cognitive impairment in peritoneal dialysis patients AJKD 2011 

BEHANDELDOELEN IN HET LICHT 
VAN COGNITIEVE STOORNISSEN 

CASUS Mw B: cognitie 

•  66 jaar, (late verwijzing) predialyse poli, eGFR 8 
•  VG: DM type I, hypertensie 
•  Recent gediagnosticeerde (milde) vasculaire dementie 
•  Behandelwens patiënte: start dialyse (↓cogn) 
•  Prognose vasculair vs M.Alzheimer  
•  Behandeldoelen: langer leven, RRR 
•  Interventies:  

•  intensievere zorg/woonvorm  
•  vaste weekstructuur bieden 

•  centrum HD,  
•  dialysedagen aangepast op schema dagbesteding 

Consequenties voor de dagelijkse praktijk: 
•  Tijd (herhalen) 
•  Dieet (restricties) 
•  Vocht (beperking) 
•  Medicatie (inname) 
•  Extra toezicht 
•  Belasting van de mantelzorgers 

 
  

STREEFWAARDEN IN HET LICHT 
VAN COGNITIEVE STOORNISSEN 

 

BEHANDELDOELEN IN HET LICHT VAN 
BEHOUD ZELFSTANDIGHEID 

•  Canada, retrospectief cohort 
•  N=97 thuiswonende pt >80 jr (70%) ADL onafhankelijk 
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CASUS Hr Z: behoud zelfstandigheid: dialyse ja/nee 
 
§   77 jaar, predialyse poli, eGFR 12 
§   objectiveerbare geheugenstoornissen, fysiek goed 
§   Twijfel: verantwoordelijkheid als (groot)vader, maar  
   wil niet bijna 50% van de week aan dialyse besteden  
§   HA: echtgenote ‘dialyse past niet bij zijn levenswijze’ 
   maar zoons moeite met niet-dialyse keuze 
 
§ Behandelkeuze en zijn perspectieven 

§   Prognose: geen contra-indicaties voor start dialyse 
§   Cognitieve stoornissen, functioneel verlies 
§   Eigen autonomie en prioriteiten 

§  Prioriteit: 50-jarige huwelijk meemaken (a.s.)  
   vrij van medische interventies 
 
 

WAT VINDEN OUDERE PATIËNTEN 
BELANGRIJK 

Uit eigen ervaring: 
  
•  tijd voor uitleg 
•  tijd voor gezamenlijk afwegen 
•  tijd om na te denken en te laten bezinken 
•  vertrouwde gezichten 
•  een onbevooroordeelde grondhouding 
•  verplaatsen in hun perspectief 
•  delen met ervaringsdeskundige patiënten/lotgenoten 
•  (aan)gepaste zorg 
•  realistische voorlichting over winst en belasting 
 
 
 

TOEKOMSTVISIE 

•  Bewustwording: passen de behandeldoelen bij de 
leeftijd/prognose, de wensen van patiënt en worden 
geriatrische problemen zoals kwetsbaarheid en 
cognitieve stoornissen (h)erkend?  

•  Incorporeren geriatrische domeinen in de 
nefrologische werkwijze 

•  Holistisch patiënten in kaart brengen (meer domeinen)  
•  Dus… meer tijd… 

DISCUSSIE EN VRAGEN 

Consequenties in de dagelijkse praktijk: 
•  Behandelrestricties 
•  Richtlijnen en streefwaarden (loslaten) 
•  Stringente dieet (beperkingen) 
•  Vocht(beperking) 
•  Medicatiesanering 
•  Belasting van de mantelzorgers 

 
  

BEHANDELDOELEN IN HET LICHT 
VAN PROGNOSE (TIME TO BENEFIT) Nieuwe definitie van gezondheid 

 ‘Gezondheid als het vermogen  
zich aan te passen en een eigen regie te voeren,  

in het licht van de fysieke, emotionele  
en sociale uitdagingen van het leven’  

 
Machteld Huber 
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NIET STARTEN, WAT TE VERWACHTEN 

Fysieke/psychische klachten             Algemeen welbevinden 

INTERACTIE GERIATRISCHE EN RENALE 
PROBLEMATIEK: waar te beginnen? 

 

 


