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Aase Riemann
Verpleegkundige ZZP-er

Ex-lid Executive Committee EDTNA/ERCA 
Ex-PD Consultant EDTNA/ERCA 

Branch Ambassador Netherlands EDTNA/ERCA

• Internationaal Platform
• Associatie EDTNA/ERCA

} Activiteiten
} Handboeken

• PD
} Achtergronden activiteiten

} Opgericht 1971
} Doelstelling

• zorgverlening aan nierpatiënten verbeteren
} Activiteiten

• verbeterprojecten
• publicaties
• jaarlijkse congressen

• Genua September 2018
} Doelgroep

• alle professionals: verpleegkundigen, maatschappelijk 
werkers, diëtisten, technici, artsen

} Peritoneal Dialysis, A Guide to Clinical
Practice 2009
• 12 auteurs uit 6 verschillende landen

} Nederlandse auteurs
• PD-afdeling AMC
• Drs. Ronald Visser

• Classification of Catheter Exit-sites in Peritoneal
Dialysis

} Vertaling in 6 talen waaronder Nederlands

} 500 Questions and Answers on Peritoneal
Dialysis. A Guide to Clinical Practice

} 2016/2e 2017
• 40 auteurs uit 12 landen

} Nederlandse auteurs
• SIG-groep Nederland
• Dr. Struijk Dianet/AMC
• Aase Riemann

} (nog) geen Nederlandse vertaling
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Editors:      Aase Riemann - PD Consultant      
Debbie Fortnum – BA – Australia

} 2011
• Caring for the Elderly Renal Patient

} 2011
• The Diabetic Patient and Chronic Kidney Disease

} 2014
• e-Health in Nephrology

} Starters en experts in nefrologie en PD
• leerboeken
• naslagwerken

} Werkenden in de nefrologie
• dialyseverpleegkundigen
• diëtisten
• maatschappelijk werkers
• (beginnende) artsen

1. Verschillende praktijken
2. Public Relations
3. Scheve verhouding hemodialyse en PD
4. Kwaliteitsverbeteringen

Kleine bijdrage verbetering medische zorg en 
begeleiding PD-patiënten wereldwijd

} Praktijken verschillend
• tussen ziekenhuizen onderling, ook in Nederland
• tussen landen 
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} PD is een goede vorm van dialyse
• restnierfunctie behouden

� Tam. P. Preservation of Residual Renal function. Perit. Dial.Int. February
2009.vol.29.no-suppl.2.S108-S110

• betere overleving de eerste 1tot 2 dialysejaren
� Glickman,J.D. Peritoenal dialysis v.s.Hemodialysis and Mortality, 

Medscape.Nephrology. Focus on dialysis 2016

• in veel landen goedkoper dan hemodialyse
� Vanholder, R. et.al. Am. Soc.Nephrol.23: 1291-1298.2012.ISSN: 10466673/2308-

1291

Belgium Germany The Netherlands United 
Kingdoma

France United States Ontario, Canadab

Self-care 
hemodialysis

1045c 675 1668 744 909 689 502

Home 
hemodialysis

1045 675 1246/1905c 744 816 689 385

CAPD 985 1077 1126 502 718 689 636
APD 985 1077 1126 612 925 689 733
Hospital 
hemodialysis

1608 675–1131d 1668 744 1364d 689 745

Reimbursement per week for dialysis services in the different countries expressed in USD in 2008 Tabel 1 (1)
a Reimbursement in the United Kingdom corresponds to standard treatment, no hepatitis B/C or HIV, and AVF as access in hemodialysis patients. 
b Data refer to the province of Ontario only; in Canada, substantial regional differences exist. 
c The cost is $1246 if hemodialysis is performed with patient’s own partner and $1905 if performed with the help of a nursing assistant. 
d These values are references; regulations for hospital hemodialysis in Germany and France are complex and more extensively explained in the 
text. 

Reimbursement of Dialysis: A Comparison of Seven Countries Raymond Vanholder,* Andrew Davenport,† Thierry Hannedouche,‡ 
Jeroen Kooman,§ Andreas Kribben,| Norbert Lameire,* Gerhard Lonnemann, Peter Magner,** David Mendelssohn,†† Subodh J. 
Saggi,‡‡ Rachel N. Shaffer,§§ Sharon M. Moe,|| Wim Van Biesen,* Frank van der Sande,§ and Rajnish Mehrotra, on behalf of the 
Dialysis Advisory Group of the American Society of Nephrology J Am Soc Nephrol 23: 1291–1298, 2012 ISSN : 1046-6673/2308-
1291
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} Thuisbehandeling
• kinderen
• werkenden
• ouderen

• Assisted PD
} Knelpunt

• niet elk centrum heeft een PD-afdeling
} Handboek

• hoe een PD afdeling organisatorisch op te zetten

} Internationaal ongelijke verdeling van percentage 
PD-patiënten per land
• niet elke patiënt krijgt goede informatie
• niet altijd dezelfde keuzemogelijkheden

} European Training & Research in Peritoneal
Dialysis (EUTRiPD) 2011
• initieert verbeteringen in PD
• EU
• consortium centra in Europa

} DOMESTICO (NL)

Arsh K. Jain et al. JASN 2012;23:533-544

Global Trends in Rates of Peritoneal Dialysis Utilization of PD for chronic dialysis (prevalence) across the globe

Georgi Abraham et al. Clin Kidney J 2015;8, 310-317
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Factors that may influence PD choice in Europe

Publications:
1. “PD usage in Europe”- submission to Biomedical Research International
2. “Immigrants on dialysis in Europe: a new group of patients requiring novel approaches”-

literature review completed
3. Machowska et al: longer time of explanation of options results in more choice for PD.2012

Patient-
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} Inhoud en  vorm informatietraject verschilt 
per centrum

} Voorlichting is niet compleet
} Voorlichting hangt af van centrum en 

professional die de voorlichting geeft
} Aanbeveling

• ontwikkel een uniform en compleet 
voorlichtingsprogramma voor alle 
predialysepatiënten

} Schippers. K. Thuis of in het ziekenhuis? Evaluatie van het keuzeproces van oudere 
nierpatiënten. 2014

Voorlichting binnen Europa

CEAPIR, Patient survey and analysis of renal care across the European Union April 2012
3867 respondenten, 

Predialysis,	Survey	CEAPIR
} Education is often as a radio, it throws

information out in space, you are not a part 
of it.

} Education programs are more a satisfaction
for those who are giving the information than
for those who receive it.

} The doctor makes the decisions and I obey
} It is the whole of me you have to treat.

} Zillén, P. EDTNA/ERCA congres. Malmoe 2014

} 100 patiënten vertellen hun eigen verhaal
• behandeling
• keuze dialysevorm
• dagelijks leven

} Fragmenten
• medisch beoordeeld

} 8 behandelvormen
} 20 onderwerpen dagelijks leven
} Belangrijkste onderwerp: Controle over het eigen 

leven
• vrijheid

• thuisdialyse 
• nachtelijke dialyse in ziekenhuis

} Randvoorwaarden
• voldoende ruimte en tijd

} 12 verschillende keuzehulpen
• veelbelovend
• hulpverleners positief
• niet veel gebruikt
• geen enkele wordt op dit moment geschikt 

gevonden om onmiddellijk te worden gebruikt
• Zorginstituut Nederland, Nivel. 2017
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} Wachten, wachten, wachten. Eerst op de taxi, dan 
op aansluiting, dan op het afkoppelen en dan 
weer wachten op de taxi….men besteedt de hele 
dag aan wachten. Dialyseren in de nacht is beter
◦ Ria, 72 jaar, nachtdialyse ziekenhuis

} Ik koos voor PD. Op die manier kon ik blijven 
werken. Dit is de beste oplossing
• Jan, 56 jaar, PD overdag

} Thuishemodialyse is okay. Je kunt thuis blijven 
zitten in je pyjama chagrijnig te wezen zonder 
dat iemand vraagt waarom
• Iris, 40 jaar, thuishemodialyse overdag

} Handboeken kunnen een bijdrage leveren 
continue verbetercycli

} Verbeteringen
• werken met medische indikatoren
• data over infecties

• Peritonitis en exit care
} Predialyse

• stafylokokbehandeling
} Techniek overleving

• samenwerking met chirurgen en anaestesiologen

} Training 
• leerstijlen
• hertrainingen

} Grotere centra met meer patiënten
} Betere resultaten

• thuisbezoeken
• eHealth

• beeldcommunicatie
• nog meer research

} Gebruik van recente procedures en protocollen
} International Society of Peritoneal Dialysis (ISPD)
} Screeningpatient satifacties instrumenten

• KDQOL
• SF36 

• coping
• depressies

} Klassificatiediagramma
• Exit site

• Ronald Visser 

} PD is een goede behandeling
• continue werken aan kwaliteit

} PD handboeken kunnen hierbij een bijdrage 
leveren

} Werken aan kwaliteit
} Internationale ontwikkelingen volgen o.a. op 

het gebied van PD 
• lidmaatschap van EDTNA/ERCA
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} A. Riemann
} Aase.riemann@kpnmail.nl
} Lidmaatschap EDTNA/ERCA: € 50,-/jr
} Boeken Prijs: 15 euro
} EDTNA/ERCA Secretariaat
} edtna_erca@adexcellentbranding.com
} Website EDTNA/ERCA
} www.edtna-erca.com


