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ProActieve Dialyse Zorg;

Er is LEVEN voor de dood

Opzet

• Voorgeschiedenis
• Visie 
• Doel
• Het ProActief plan DialyseZorg
• Uitvoering
• Implementatie 
• Afronding en vragen

• Structuur omtrent palliatieve zorg
• Belangrijke levens en behandelvragen komen vaak niet 

of te laat aanbod
• “Ad hoc” beleid

• Palliatief team Martini Ziekenhuis
• Omzetten naar poliklinische dialysepatiënt
• Aansluiten op protocol ‘stoppen met dialyse’

Voorgeschiedenis Visie

“Elke patiënt binnen het Martini Niercentrum heeft 
recht op palliatieve zorg, passend bij de fase 

waarin hij of zij zich bevindt“
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Wat is een palliatieve patiënt?

• Levensbedreigende ziekte van korte -dan wel van 
langere duur (diagnose, prognose)

• Ziekte veelal fataal verlopend (prognose)
• Ziekten zowel goedaardig als kwaadaardig van 

origine
• Zorgvraag veelal complex -en multidisciplinair van 

aard
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Wat is een palliatieve patiënt?

• Zorgvraag (ook) passend binnen één -of meerdere 
probleemdimensies kenmerkend voor het 
(sub)specialisme palliatieve zorg

• Palliatieve zorg is niet alleen einde leven zorg maar 
(vooral ook) zorg toepasbaar binnen de diverse fasen 
van ziekte -en ziek zijn

• Palliatieve zorg vraagt om specifieke kennis, attitude 
en vaardigheden (skills) van de hulpverlener(s)
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Palliatieve zorg: “goedaardig”
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Kanker

Hart -en 
long falen

Kwetsbare 
ouderen, 
dementie

• de helft van de patiënten die tussen hun 45e en 65e 
levensjaar start met dialyseren, overlijdt binnen vijf jaar 

• Van de totale groep dxptn overlijdt jaarlijks  1 op de 6.

• In de groep van 45 tot 65 jaar is dit 1 op de 20.

• ≥65 jaar en ouder: 1 op de 4.

Mortaliteit dialyse patiënt 

(Bron; Conceptrichtlijn palliatieve zorg bij 
eindstadium nierfalen, 2016)

• Binnen 1 jaar na start van dialyse is 58% van de meeste 
kwetsbare ouderen overleden, of functioneert slechter 
dan vóór start van dialyse. 

• 5-10% van de kwetsbare ouderen besluit zelf binnen 6 
maanden na start te willen stoppen met dialyse. 

Mortaliteit en morbiditeit kwetsbare dialyse 
patiënt 

(Bron; Conceptrichtlijn palliatieve zorg bij 
eindstadium nierfalen, 2016)
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Doel

• Vroegtijdig gesprek

• Behandelen op maat

• Continuïteit en afstemming

• Communicatie 

• Multidisciplinair

Het ProActief plan DialyseZorg

• Algemene gegevens en belangrijke personen
• Medisch: behandeldoel en afspraken
• Ervaring, problemen en verwachting patiënt
• Te verwachten problematiek
• Zorgverleners rondom
• Medicatie

Dhr Blauw, 73 jaar

Eerste kennismaking in 
mei 2013 op de 
spoedeisende hulp.

Hypertensie, diabetes 
mellitus, 
onderwandinfarct, status 
na CABG, 
decompensatio cordis & 
nierfunctiestoornissen. 

Foto: ANP

Dhr Blauw, SEH 2013

• Overname vanuit elders vanwege mogelijk dialyse
• Toename vermoeidheid, 10 kg gewichtstoename in 

korte tijd .
• Acute on chronic nierinsufficientie met overvulling bij 

een diabetische nefropathie en DC.

Dhr Blauw, beloop 2013

• Beleid: start HD
• Verkort voorlichtingstraject over verschillende vormen 

van nierfunctie vervangende therapie.
• Keuze: centrum HD.
• Behandelbeperkingen: NR.

KWHW

Dhr Blauw, beloop 2013

• Lijninfectie(s).
• Plaatsing PTFE loop. 
• PK follow-up: geen dialyse van aug 2013-april 2016 (!)
• Scootmobiel, kan max 100 m lopen, veel pijnklachten bij 

neuropathie.
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Dhr Blauw, april 2016

Wegens overvulling herstart dialyse. 
Ongecompliceerde start. 

Dhr Blauw, najaar 2016

• Buikklachten met progressieve leverproefstoornissen.
• Echo: beeld van levermetastasen en ascites met ook 

een omgekeerde flow in de vena porta.

• Wil geen invasieve diagnostiek, wel CT.
• CT: long en leverhaarden, ascites, RIP li nier.

Doel van behandeling

“Nog wat kleine uitstapjes naar buiten maken, thuis zijn bij 
de familie. Hele dag op bed liggen is geen leven….” 

Doel van behandeling

Dhr  heeft als doel kwaliteit en 
comfort.
Gesprek over beloop bij stoppen 
dialyse nog niet aan de orde.

Wat zijn de factoren waar u op dit moment de 
meeste waarde aan hecht in uw leven?

-Even een ommetje maken op de 
scootmobiel na de dialyse.

-Familiebanden goed houden

- Hobby’s uitoefenen

Probleemdimensies

• Somatisch

• Sociaal en financieel

• Zingeving en psyche

• Zorgverlening en ADL
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Somatisch

Ervaring:

Veel pijn in de onderbuik
Slecht slapen en weinig 
activiteit Beleid:

Optimale pijnbestrijding, 
huisarts leidend
Verpleegplan

Zingeving en psyche

Ervaring:
Zo doorgaan, voelt zich goed
Besef van achteruitgang
Wat wil ik wel/wat niet?

Beleid:
Begeleiding arts/vpk/mmw
Eigen regie op het moment
Geen belastende 
onderzoeken
pijnbestrijding

Pijnbeleving

• Te verwachten problematiek

• Zorgverleners rondom

• Medicatie

Op een maandag in januari..

• Weekend even niet aanspreekbaar geweest, fentanyl
verlaagd. 

• Shunt: fluittoon. 
• Dialyse steeds vermoeiender, weekend op bed, maar 

beleeft nog plezier aan de ochtenden

Stopt kort nadien met de dialyse en overlijdt thuis

Uitvoering

• Start bij elke (hemodialyse)patiënt
• Gekoppeld aan EPD
• Behandeldoel, probleemdimensies eerste stap
• Vaste evaluatiemomenten 

-aansluitend aan anamnese
-polibezoek
-MDO
-bij veranderingen
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Implementatie

• Bereidheid tot verandering
• Communicatie
• Motivatie (doel voor ogen houden)
• Protokollen  en aanvullende scholing 
• Coaching

• Lange adem; aanpassing in benadering patiënten

Contact en info ; 
C. van Meygaarden, Martini 
Niercentrum Groningen
Mail: C.Cuperus@mzh.nl


