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Individualisering van dialysevloeistof voor hemodialyse 
 
 
 
Ton Luik, nefroloog VieCuri MC 
 
 
 
NND Veldhoven 22 maart 2016  
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Disclosure belangen spreker	
	

Nierinsufficientie 
 

 * Uremie, toxiciteit 
 *  Metabole ontregeling en acidose 
 *  Overhydratie 
 *  Hormonale dysregulatie 
   

 
  

Nierinsufficientie 
 

 * Uremie, toxiciteit 
 *  Metabole ontregeling en acidose 
 *  Overhydratie 
 *  Hormonale dysregulatie 
   

 
  

Principes hemodialyse 
 

 * Verwijderen afvalstoffen 
 * Normaliseren mineralen 
 * Correctie metabole acidose 
 * Verwijderen overmaat aan vocht 
 * Behouden belangrijke bestanddelen 
 * Geen toevoeging van schadelijke stoffen (Alluminium, Ca) 
 * Geen microbiele contaminatie  
 * Stabiel verlopende en goed uitvoerbare dialysebehandeling  
  

Principes hemodialyse 
 

  



28-03-16	

2	

Principes hemodialyse 
 

  

Kolff , Kampen 1942 

1942 Samenstelling Dialysaat 
 

 * water 
 * NaCl 0,7 % = 121 mmol/l 
 * glucose 1,5 % = 8,3 mmol/l 

 
  

1946 Samenstelling Dialysaat 
 

 * water 
 * NaCl 0,6 % = 103 mmol/l = 52 mmol Na 
 * glucose 3,0 % = 16,7 mmol/l 
    

1946 Samenstelling Dialysaat 
 

 * water 
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 * glucose 3,0 % = 16,7 mmol/l 
  = desequilibrium 
  = osmotische balans 
  = voorkomen hemolyse 
  = onttrekken van vocht 
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 *  NaHCO3 0,2% = 24 mmol/l 
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1946 Samenstelling Dialysaat 
 

 * water 
 * NaCl 0,6 % = 103 mmol/l = 52 mmol Na 
 * glucose 3,0 % = 16,7 mmol/l 
  = desequilibrium 
  = osmotische balans 
  = voorkomen hemolyse 
  = onttrekken van vocht 
 *  NaHCO3 0,2% = 24 mmol/l 
 *  KCl + 0,04% = 0,2 mmol K 
  

Iv toevoeging Ca 
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1950 Samenstelling Dialysaat 
 

 * Verlagen glucose concentratie 
 *  Verhogen Na concentratie 
 *  Mg toevoeging 
 *  Lactaat en CO2 toevoeging 

 
 * later Ca toevoeging 

 
 

  

1960 Samenstelling Dialysaat 
 

 *  Na, K, Cl, Ca, Mg 
  
 => toevoeging NaHCO3 

 
  

  
  
  

1960 Samenstelling Dialysaat 
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1960 Samenstelling Dialysaat 
 

 *  Na, K, Cl, Ca, Mg 
  
 => toevoeging NaHCO3 

 
 * Problemen HCO3 en Ca  => CaCO3 precipitatie 
 * problemen met bacteriegroei 

 
   

 
  

  
  

1960 Samenstelling Dialysaat 
 

 *  Na, K, Cl, Ca, Mg 
  
 => toevoeging NaHCO3 

 
 * Problemen HCO3 en Ca  => CaCO3 precipitatie 
 * problemen met bacteriegroei 

 
  => 1964 acetaat als buffer 

 
 
  

  
  

Acetaat als buffer  
 

 * Makkelijk te fabriceren 
 * Chemisch stabiel 
 * Microbieel veilig 
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Acetaat als buffer  
 

 * Makkelijk te fabriceren 
 * Chemisch stabiel 
 * Microbieel veilig 

 
  => Continue aanmaak vers dialysaat 
  => Constante kwalliteit 
  => chronische hemodialyse 
   (Kill nier, Scribner shunt)   

Acetaat als buffer 
 

  

Acetaat als buffer 
 

  

Acetaat als buffer 
 
 

 * Onvoldoende metabolisme capaciteit 
  
  

Acetaat als buffer 
 
 

 * Onvoldoende metabolisme capaciteit 
 * Accumulatie van acetaat 
 * Hemodynamisch instabiliteit 
 * Misselijkheid en braken 
 * cerebrale stoornissen 
 * Inflammotoire respons 

 
  

1980 Bicarbonaat als buffer 
 1985 15% van de dialysepatiënten 
 1990  standaard voor dialysepatiënten 
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Bicarbonaat als buffer 
 
 

 * Gescheiden zure en basische component 
 * Pas late menging zure en basische component waardoor 
   geen Ca en Mg zouten neerslagen 
  
  

Bicarbonaat als buffer 
 
 

 * Gescheiden zure en basische component 
 * Pas late menging zure en basische component waardoor 
   geen Ca en Mg zouten neerslagen 
 * Droge basische component waardoor geen bacteriegroei 
 * Betere biocompatibiliteit en verdraagbaarheid 
 * Betere hemodynamische stabiliteit 

 
  

Bicarbonaat als buffer 
 
 

  
  

Negentiger jaren 
 

 Individualisering dialysaatsamenstelling 
 Biofeedback systemen 
 Biocompatibele dialyse-membranen 
 Energie balans (temp dialysaat 36.5 °C) 
 Online hoog volume HDF en HF 
 Verbetering microbiele waterkwalliteit 
  * Dialyse met ultrapuur water 
  * Betere hemodynamische stabiliteit 
  * Meer biocompatibele dialyse 
  * Minder imflammatie en cytokine release 
   

 

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    

 

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    
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Samenstelling dialysaat: Na 
 

 - Volume status 
 - Voornamelijk extracellulair (50% lichaamswater) 
 - Belangrijkste kation extra cellulair  
   

Samenstelling dialysaat: Na 
 

 - Volume status 
 - Voornamelijk extracellulair (50% lichaamswater) 
 - Belangrijkste kation extra cellulair  
 - Serum concentratie 135 – 145 mmol/l 
 - Zoutinname  ♀ 7,5  gr/dag (128 mmol Na)  
   ♂ 9,5 gr/dag (162 mmol Na) 
   zoutbeperking 5 gr/dag (85 mmol Na) 
   

Samenstelling dialysaat: Na 
 

 - Volume status 
 - Voornamelijk extracellulair (50% lichaamswater) 
 - Belangrijkste kation extra cellulair  
 - Serum concentratie 135 – 145 mmol/l 
 - Zoutinname  ♀ 7,5  gr/dag (128 mmol Na)  
   ♂ 9,5 gr/dag (162 mmol Na) 
   zoutbeperking 5 gr/dag (85 mmol Na) 
 - UF 2-3 liter/dialyse => 16-24 gr zout (273-410 mmol Na) 
  

Samenstelling dialysaat: Na 
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Samenstelling dialysaat: Na 
 

 - volume status 
 - UF 2-3 liter/dialyse => 16-24 gr zout (273-410 mmol Na) 
 - Ultra Filtratie 
  => vocht verwijdering 
  => Na verwijdering door convectie 
  => vermindering intravasculaire volume 
  => refilling vanuit interstitium 
   
     

Samenstelling dialysaat: Na 
 

 - volume status 
 - UF 2-3 liter/dialyse => 16-24 gr zout (273-410 mmol Na) 
 - Ultra Filtratie 
  => vocht verwijdering 
  => Na verwijdering door convectie 
  => vermindering intravasculaire volume 
  => refilling vanuit interstitium 
   snelheid UF > snelheid refilling => hypotensie 
     

Samenstelling dialysaat: Na 
 

 - Volume status 
 - UF 2-3 liter/dialyse => 16-24 gr zout (273-410 mmol Na) 
 - Ultra Filtratie 
  => vocht verwijdering 
  => Na verwijdering door convectie 
  => vermindering intravasculaire volume 
  => refilling vanuit interstitium 
   snelheid UF > snelheid refilling => hypotensie 
  => compensatie vanuit veneuze compartiment  
          

Samenstelling dialysaat: Na 
 

 - Volume status 
 - UF 2-3 liter/dialyse => 16-24 gr zout (273-410 mmol Na) 
 - Ultra Filtratie 
  => vocht verwijdering 
  => Na verwijdering door convectie 
  => vermindering intravasculaire volume 
  => refilling vanuit interstitium 
       snelheid UF > snelheid refilling => hypotensie 
  => compensatie vanuit veneuze compartiment  
       verminderde veneuze compliance => hypotensie 
   

Samenstelling dialysaat: Na 
   
 Dialysaat met laag Na 
  

Samenstelling dialysaat: Na 
   
 Dialysaat met laag Na 
 => diffusie Na uit plasma naar dialysaat 
 => osmolariteit plasma daalt 
 => shift water van extracellulair naar intracellulair 
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Samenstelling dialysaat: Na 
   
 Dialysaat met laag Na 
 => diffusie Na uit plasma naar dialysaat 
 => osmolariteit plasma daalt 
 => shift water van extracellulair naar intracellulair 
 => cellulaire overhydratie 
 => ondervulling intravasculaire ruimte    
   

 

Samenstelling dialysaat: Na 
   
 Dialysaat met laag Na 
 => diffusie Na uit plasma naar dialysaat 
 => osmolariteit plasma daalt 
 => shift water van extracellulair naar intracellulair 

 
 => cellulaire overhydratie 
 => ondervulling intravasculaire ruimte    
  => hypotensie, spierkramp, hoofdpijn, moeheid   

 

Samenstelling dialysaat: Na 
   
 Dialysaat met hoog Na 
  

Samenstelling dialysaat: Na 
   
 Dialysaat met hoog Na 
 => diffusie Na uit dialysaat naar plasma 
 => osmolariteit plasma stijgt 
 => shift water van intratracellulair naar extracellulair 
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 => betere hemodynamische stabiliteit tijdens UF 
  

Samenstelling dialysaat: Na 
   
 Dialysaat met hoog Na 
 => diffusie Na uit dialysaat naar plasma 
 => osmolariteit plasma stijgt 
 => shift water van intratracellulair naar extracellulair 
 => beter behoud intravasculaire volume tijdens UF 
 => betere hemodynamische stabiliteit tijdens UF 

 
 => minder  Na klaring tijdens dialyse 
 => stijging van serum natrium 
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Samenstelling dialysaat: Na 
   
 Dialysaat met hoog Na 
 => diffusie Na uit dialysaat naar plasma 
 => osmolariteit plasma stijgt 
 => shift water van intratracellulair naar extracellulair 
 => beter behoud intravasculaire volume tijdens UF 
 => betere hemodynamische stabiliteit tijdens UF 

 
 => minder  Na klaring tijdens dialyse 
 => stijging van serum natrium 
 => toename interdialytische gewichts toename 
 => toename hypertensie en overhydratie 

 

Samenstelling dialysaat: Na 
 

 - Individualisering dialysaat Na 
  - hoger Na bij hypotensie tijdens dialyse 
  - lager na bij neiging tot overvulling en hypertensie 
  - Na profiling tijdens dialyse 
  - biofeedback met plasmavolume metingen 

 
 
 

  

Samenstelling dialysaat: Na 
 

 - serum Na 135 mmol/l – 145 mmol/l 
 - dialysaat na 130 – 145 mmol/l 

 
 

Samenstelling dialysaat: Na 
 

 - serum Na 135 mmol/l – 145 mmol/l 
 - dialysaat na 130 – 145 mmol/l 

 
 - plasmawater Na 145 – 155 mmol/l 

 
Plasma: plasmawater met opgeloste mineralen en moleculen 

  eiwitten 
  lipiden 

 

Samenstelling dialysaat: Na 
 
PWF% = 99,1 – 0,001(trigl + chol mg/dl) – 0,73(tot eiwit g/dl) 
PW = ± 93% van plasmavolume 
 
 

Samenstelling dialysaat: Na 
 
PWF% = 99,1 – 0,001(trigl + chol mg/dl) – 0,73(tot eiwit g/dl) 
PW = ± 93% van plasmavolume 
 
Plasma Na 140 mmol/l => PW Na 150 mmol/l 
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Samenstelling dialysaat: Na 
 
PWF% = 99,1 – 0,001(trigl + chol mg/dl) – 0,73(tot eiwit g/dl) 
PW = ± 93% van plasmavolume 
 
Plasma Na 140 mmol/l => PW Na 150 mmol/l 
 
Donnan effect 

 negatief geladen eiwitten in plasma 
 na volledige diffusie van Na over dialysemembraam 
  PW Na concentratie > dialysaat Na concentratie  
 effectief voor diffusie beschikbaar na 0,967 X PW Na 

 

Samenstelling dialysaat: Na 
 
PWF% = 99,1 – 0,001(trigl + chol mg/dl) – 0,73(tot eiwit g/dl) 
PW = ± 93% van plasmavolume 
 
Plasma Na 140 mmol/l => PW Na 150 mmol/l 
 
Donnan effect 

 negatief geladen eiwitten in plasma 
 na volledige diffusie van Na over dialysemembraam 
  PW Na concentratie > dialysaat Na concentratie  
 effectief voor diffusie beschikbaar na 0,967 X PW Na 

 
Plasma Na 140 mmol/l => PW Na 150 mmol/l  

    => effectief Na 145 mmol/l 
 

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    

 

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    

 

Samenstelling dialysaat: K 
   
 - voornamelijk intratracellulair  
 - Belangrijkste kation intra cellulair  
  

Samenstelling dialysaat: K 
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 - Belangrijkste kation intra cellulair  
 - Serum concentratie 3,5 – 5 mmol/l 
 - Dialysaat K 2 – 3 mmol/l 
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Samenstelling dialysaat: K 
   
 - voornamelijk intratracellulair  
 - Belangrijkste kation intra cellulair  
 - Serum concentratie 3,5 – 5 mmol/l 
 - Dialysaat K 2 – 3 mmol/l 

 
 - Hyperkaliemie bij dialysepatiënten 
  K in dieet 
  restfunctie 
  metabole acidose 
  katabolie 
  

Samenstelling dialysaat: K 
   
 - voornamelijk intratracellulair  
 - Belangrijkste kation intra cellulair  
 - Serum concentratie 3,5 – 5 mmol/l 
 - Dialysaat K 2 – 3 mmol/l 

 
 - Hyperkaliemie bij dialysepatiënten 
  K in dieet 
  restfunctie 
  metabole acidose 
  katabolie 
 - Verwijdering voornamenlijk door diffusie 

 
  

Samenstelling dialysaat: K 
   
 - voornamelijk intratracellulair  
 - Belangrijkste kation intra cellulair  
 - Serum concentratie 3,5 – 5 mmol/l 
 - Dialysaat K 2 – 3 mmol/l 

 
 - Hyperkaliemie bij dialysepatiënten 
  K in dieet 
  restfunctie 
  metabole acidose 
  katabolie 
 - Verwijdering voornamenlijk door diffusie 

 
 - Hypokaliëmie na dialyse 
 - Hyperkaliëmie voor dialyse 
   => hartritme stoornissen en asystolie  

Samenstelling dialysaat: K 
   

 

Kidney Int. PH Pun 2011 

Samenstelling dialysaat: K 
   

 

Kidney Int. AJ Bleyer 2006 

Samenstelling dialysaat: K 
  
 - Individualisseer dialysaat K (2 – 3 mmol/l) 
 - Serum K pre en post dialyse 
 - Aanscherpen kalium beperkt dieet 
 - Corrigeren metabole acidose 
 - Toevoeging Ionenwisselaar   
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Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    

 

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    

 

Samenstelling dialysaat: Ca 
   
 - Reservoir in botweefsel 
 - Cel-membraanpotentiaal 
 - In serum gebonden aan eiwit 
  totaal serum Ca 2,10 – 2,55 mmol/l 
  serum Ca geinoniseerd 1,15 – 1,33 mmol/l 
 - Dialysaat Ca 1,25 – 1,75 mmol/l 
 - Relatie P, PTH en vitamine D 
 - Neutrale calcium balans 1.5 mmol/l 
   

Samenstelling dialysaat: Ca 
  
 - lager dialysaat Ca 1,25 mmol/l 
  stimulatie PTH 
  kans op ritmestoornissen bij hypocalciëmie 
  spierkramp 
  negatieve calcium balans (lange dialyse)  
  correctie hypercalciëmie 

 
 - hoger dialysaat ca 1,75 mmol/l 
  vasculaire calcificaties 
  betere hemodynamische stabiliteit bij hartfalen 
   

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    

 

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    
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Samenstelling dialysaat: Mg 
   
 - Serum Mg 0,75-0,95 mmol/l 
 - Advies dialysaat Mg 0,5 mmol/l 
 - Weinig data  
 - Serum Mg verlaagd bij ondervoeding 
 - Mg vrij dialysaat induceert spierkramp 
 - Netto Mg verwijdering bij dialysaat Mg < 0,5 mmol/l 
 - laag dialysaat Mg en laag dialysaat Ca => hypotensie 
   
  

Samenstelling dialysaat: Mg 
   
 - Serum Mg 0,75-0,95 mmol/l 
 - Advies dialysaat Mg 0,5 mmol/l 
 - Weinig data  
 - Serum Mg verlaagd bij ondervoeding 
 - Mg vrij dialysaat induceert spierkramp 
 - Netto Mg verwijdering bij dialysaat Mg < 0,5 mmol/l 
 - laag dialysaat Mg en laag dialysaat Ca => hypotensie 
   
 - Advies dialysaat Mg 0,5 mmol/l 
  weinig individualisering 
  Mg iv toevoeging bij hypomagnesiémie 

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    

 

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    

 

Samenstelling dialysaat: bicarbonaat 
 

 - Metabole acidose bij dialysepatiënten 
  belangrijke uremische toxine 
  effecten op botstofwisseling 
  effecten op voedingstoestand en katabolie 
 - HCO3

- Samen met Cl belangrijkste anion extracellulair  
 - Serum HCO3

-  22 -26 mmol/l 
 - Dialysaat bicarbonaat 25 – 38 mmol/l 

 

Samenstelling dialysaat: bicarbonaat 
 
 

 - H+ kan niet verwijderd worden door diffusie 
 - Toevoeging van buffer 
 - HCO3

- ideale buffer  
  HCO3

- + H+ => H2O + CO2  
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Samenstelling dialysaat: bicarbonaat 
 

 - H+ kan niet verwijderd worden door diffusie 
 - Toevoeging van buffer 
 - HCO3

- ideale buffer  
  HCO3

- + H+ => H2O + CO2  
 

 - Streven interdialytisch normaal HCO3
- 

    => Overcorrectie => cardiale depressie, hypotensie 

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    

 

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    

 

Samenstelling dialysaat: Acetaat 
   
  
 - Toevoeging voor aanzuring 
 - Voorkomen Ca en Mg zouten neerslagen 
 - Lage concentratie ten opzichte van acetaat-dialyse 
 - Wel stijging serum acetaat 
 - Geen siginificante hemodynamische effecten 
 - Vervanging acetaat door citraat 1 mmol/l 
   wordt goed verdragen 
   geen effecten op serum Ca 
    

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    

 

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    
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Samenstelling dialysaat: Cl 
   
 - Belangrijkste anion extracellulair naast – NaHCO3

- 

 - Serum Cl 96 – 107 mmol/l 
 - Dialysaat Cl 100 – 110 mmol/l 
 - Belangrijkste Anion samen met bicarbonaat 
 - Geen individulisatie=> aanvulling kationen 
   
  

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    

 

Samenstelling dialysaat 
 

 Water 
 Na   130 – 145 mmol/l 
 K   1 – 3,0 mmol/l 
 Ca   1,25 – 1,75 mmol/l    
 Mg   0,25 – 0,75  mmol/l 
 Bicarbonaat  25 -38 mmol/l 
 Acetaat  2,5 – 5 mmol/l 
 Chloride  100 – 110 mmol/l 
 Glucose  0 – 2 gr/l    

 

Samenstelling dialysaat: Glucose 
 

 - Serum glucose  4 – 8 mmol/l 
 - Dialysaat glucose 0 – 10 mmol/l 
  
 glucose niet meer nodig voor osmol compensatie en UF 
 in US glucose 0 mmol/lter preventie van microbiele contaminatie 
 cave hypoglycemie bij diabeten 

 
Advies: dialysaat gluc 1 -2 mmol/l  
 

   
 

Samenstelling dialysaat 
 
•  Na :   hemodynamische stabiliteit ó hypertensie/overvulling 

•  K  :   ritmestoornissen bij te hoog en te laag K 

•  Ca :   hemodynamische stab./calcificaties ó PTH stimulatie/  
    negatieve Ca balans/ritme stoornissen 

•  HCO3
- :  streven naar serum HCO3

- 22-26 mmol/l 

 
    

Samenstelling dialysaat 
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