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Thuisdialyse: invloed van   
culturele aspecten

Kovacic Vera 
Unit verantwoordelijke peritoneale dialyse

• Disclore belangen spreker:

Geen belangen

Inleiding
• Klein % van de bevolking allochtoon > grote 

verspreiding over het land, vnl geconcentreerd in 
grote steden 

• Meer problematiek met pt uit Noord Afrika en Turkije 
tov ptn uit Azië, Midden of Zuid Afrika 

• Een nieuwe groep: Oost Europa
• Vlaanderen / Nederland = multiculturele en 

multireligieuze samenleving geworden. Regelmatig 
zijn er wrijvingen, conflicten, meningsverschillen → 
gerelateerd aan etnisch culturele verschillen 

• De problemen bij dialysepatiënten: groter door 
taalproblemen, culturele verschillen, religie en 
rolpatronen

Vlaanderen telt 526.394 inwoners 
met vreemde nationaliteit

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161201_02602228

Migratie

Ø Fenomeen overal ter wereld
Ø Iemand die zich verplaatst en vestigt in een ander 

land
Ø Verschillende types van bevolkingsgroepen
Ø Term: allochtonen, migranten, etnisch-culturele 

minderheden
Ø ≠ migranten en allochtonen

“Andere culturen” in het UZA (2000-2018)
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Problematiek

Taalproblemen
Rolpatronen
Culturele en 
religieuze 
verschillen
Ziektebeleving en 
gedrag
…

Taal en communicatie
Verbaal aspect: allochtonen van de eerste generatie: 

taalproblemen > aan werken…communicatie is 
macht. Vpk spreekt NDl > pt interpreteert dit 
verkeerd. Analfabetisme: relatief hoog

Non verbaal aspect: gebruik maken van hulpmiddelen 
zoals beeldmateriaal, foto’s, gebaren, tekeningen, 
demonstraties, korte zinnen, familielid inschakelen, 
tolk

Waarden en normen: in andere cultuur > een andere 
manier van communiceren bv niet aankijken tijdens 
een gesprek, onbeleefd om een hulpverlener tegen 
te spreken, nooit persoonlijk vragen stellen, 
communiceren met VPK als autoriteiten

Taalbarrière

• Geringe kennis van de Nederlandse taal, vnl. eerste 
rangsgeneratie

• Ouderen begeven zich minder onder de bevolking
→ vallen terug op moedertaal

• Aangewezen op tolken, gezinsleden tot kinderen
• Geen raad weten met voorlichting: niet kunnen lezen 

en schrijven, bekijken folders zelden ook al zijn die in 
hun taal

• Sommigen zeggen niet alles met de aanwezigheid 
van een tolk > communicatie = onpersoonlijker

• Kind als tolk: kan niet alles juist vertalen

Culturele verschillen

• Islamitische religie: geen echte cultuur, net zo min 
als het christendom. Cultuur wordt bepaald door het 
gezin, de stam en het volk waartoe men behoort. 
Grote verschillen per land of per streek. > nagaan 
waar iemand vandaan komt, hoe hij leeft

• Voeding: door dieet en vochtrestricties > niet 
makkelijk om dit te volgen. Pt voelt zich in een 
uitzonderingspositie geplaatst en wil zich hieraan 
soms niet houden.

Ziektebeleving en ziektegedrag
• Somatische klachten: emoties, stress, andere
psychische oorzaken > moeilijk begrepen, 

geaccepteerd
• Overdreven uitingen van klachten
• Lichamelijk onderzoek: erkenning > verstrekken van
medicatie
• Onderscheid tussen ziekten met natuurlijke en
bovennatuurlijke oorzaak (magie, boze geesten…)
behandeling mag geen verboden substanties bevatten, 
• Hygiëne staat centraal > onreinheid is een zonde
(vloeistof uit het lichaam) > uitsluiting voor religieuze
bijeenkomsten
• Ramadanperiode

Onderzoek en verzorging, 
rolpatroon

• Familie en gezin heel belangrijk: man economische 
gezinsrol met handicap – vrouw: huwelijkspartner 
verliezen – chron. ziek dochter > finan.gevolgen > 
ouders blijven voor het kind ook finan. verantw.

• “schroom” een belangrijke rol in het soc.gedrag > 
stilzwijgen over de ziekte, niet vertonen in het openbaar

• Leefwereld van mannen en vrouwen sterk gescheiden, 
geen familie of bekende > geen aanraking

• Behandeld worden door pers. Van het zelfde geslacht
• Vrouw:vervoer niet samen met mannelijke patiënten
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Zorggedrag

Bezoekregeling:
Ø vele culturen > bezoeken van zieken 

= sociale of religieuze verplichting
Ø Familieleden begrijpen de 

bezoekregeling niet
Ø Krijgen veel bezoek
Ø Regel van stilte in een ziekenhuis
Voeding/maaltijdzorg:
Ø Aangepast aan de culturele en 

religieuze gewoontes
Ø Problematiek met dieetrestricties, 

vochtbeperking…

Levensbeëindiging en zorg voor 
overledene en naasten

Omgaan met sterven en dood ≠ van persoon tot

persoon en wordt individueel, soc. en cultureel ≠
ingevuld:
Ø Rituelen
Ø Grote expressiviteit bij het tonen van gevoelens:zeer 

veel emoties > extra spanningen
Ø Onbekendheid palliatieve zorg
Ø Medische beslissingen rond levenseinde
Ø Geen cultuur in het opbaren van doden
Ø Lijktooi

PD als dialysemodaliteit
• Goede begeleiding > relatie van 

vertrouwen en wederzijds respect
• Kijken naar de individuele patiënt, 

culturele achtergrond
• Het tonen van interesses voor de culturele 

achtergrond
• Gegevens uitwisselen multidisciplinair
• Conflict met een mannelijke patiënt > 

mannelijke collega inschakelen
• Hulmiddelen gebruiken
• Vakantie: meer mogelijkheden

• Eveline 19 j.
• Afk. uit Nigeria
• CNI: hypertensieve

nefropatie of focale
glomerulosclerose

• Start PD: dec.2007
• 3 x peritonitis
• TX: feb.2012
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Project Brugman ziekenhuis, 
Brussel (Pré-dialyse Award)

Verbeteringsproject 
Ø het overwinnen van taal -en culturele barrière 
Ø verbeterde kwaliteit van de pre - dialyse informatie 

en het leren van de techniek van peritoneale dialyse 
Ø de instroom van klinische peritoneale dialyse door 

verbetering van de kwaliteit van de informatie 
Ø waardering van de patiënten door hen een coach 

aan te bieden in het onderwijs proces 
Ø verbeteren van QOL

Project Brugman ziekenhuis, 
Brussel (Pré-dialyse Award)

Organisatie
Ø Nefroloog → akkoord tot pré-dialyse informatie met 

empathische aanpak en uitgebreide zorg
Ø verkrijgen van de toestemming
Ø verzamelen van gegevens naar de beste coach is 

geselecteerd in de lijst te vinden
Ø 1 ste sessie:ontvangst van de deelnemers met een 

inleiding tot het onderwerp door de verpleegkundige
Ø 2 de sessie:ambulante opleiding techniek ( theorie 

en praktijk )
Ø 3 de sessie:start dialyse

Project Brugman ziekenhuis, 
Brussel (Pré-dialyse Award)

Financieel
Ø kaarten afdrukken Unit peritoneale dialyse 
Ø aanpassingen milieu thuis : zetel voor, salontafel , 

lamp, cd, koffiezet…
Ø gereedschap : tablet laptop (informatie en opleiding) 

camera, home video's , flip-over en de nieuwe 
multiculturele informatie boekjes

Ø vergoeding voor ziekenvervoer " coach " 

Actif Club
DOELSTELLING
Ø Verbeteren van de kwaliteit van 

leven 
Ø het uitbreiden van hun sociale 

kring
Ø het ontwikkelen van vaardigheden
Ø het verbeteren van hun conditie
Ø activeren hun middelen 
Ø het ontwikkelen van hun creativiteit 

en ontwikkeling 
Ø leven plannen te ontwikkelen 
Ø hen te helpen te integreren in hun 

dagelijkse voedingsrichtlijnen

ORGANISEERT artistieke, 
educatieve, recreatieve en 
culturele activiteiten en 
biedt een kans voor 
mensen om te ontmoeten, 
te praten, nieuwe vrienden 
maken 

EDUCATIEF 
Maakt gebruik van het 
Project op individueel 
niveau en op groepsniveau

ZNA, Ziekenhuis Netwerk 
Antwerpen
• Klare taal project : 75 % van ptn spreekt geen 

nederlands
• vpk kregen opleiding in schrijven van brochures in 

klare taal niveau B1 
• allemaal korte zinnen ! Niet samengesteld 

(bevelzinnen) – niet infantiel maar niet moeilijk → alle 
zinnen werden overlopen (sommige dingen kun je 
niet vereenvoudigen) 

• met iconen werken
• Pt naast u zetten om geen afstand te creëren –

tijdsaanduiding geven van hoelang gesprek gaat 
duren 

“Survival” in dialyse

Niet-westerse dialysepatiënten die woonachtig zijn
in Europa leven tot vier keer langer dan westerse
dialysepatiënten. (Tessa van den Beukel, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en VUmc in Amsterdam, 2013)

Ø Promotieonderzoek, in 5 centra naar de etnische actergrond bij ruim 46 
000 ptn in Nederland, Engeland en Denemarken

Ø Eerste grote Europese onderzoek naar de overlevingsverschillen tussen 
westerse en niet-westerse nierpatiënten die gedialyseerd worden

Ø Mogelijks spelen religie, leeftijd of huidtype een rol bij de overleving, 
maar oorzaken zijn nog niet gekend

Ø Toekomst: onderzoek op etniciteit
Ø Jaarlijks 20 % vd dialysepopulatie overlijdt → belangrijk waarom niet-

westerse dialysepatiënten langer leven
• USA: onderzoek gebleken dat dialysepatiënten met een donkere huid 

langer leven dan blanke patiënten. Ook daarvoor is nog geen oorzaak 
gevonden. (ANP)
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Racial Disparities survival on PD 
Onderzoek naar raciale ≠ in overleving in Brazilië, Fernandeze et Al, AJKD

• Slechtere “survival” bij blanken
• Betwist door inherente raciale verschillen of door 

externe factoren
• Jonge blanken: meer mogelijkheden tot TX
→  grotere sterfte bij blanken 250/1000 ptnjr – bij 

zwarten 187/1000 ptnjr en 184/1000 ptnjr
→  vergelijkbaar voor ≠ in socio en demograf. 

Comorbiditeit en baseline biochem. en gezondheids
gerelat. QOL

Racial Disparities survival on PD

Conclusie: 
Ø bevolking in Brazilië is groot en divers, PD = 

wijdverspreid
Ø Blanken hebben wel een slechtere overleving
Ø Pleiten voor een biologische blik op raciale ≠
Ø Meer onderzoek naar genetische en metabole

onderbouwing nierfielen
Ø Therapeutische targets ontdekken door het 

verkennen van gedrags en voedingsverschillen 
tussen rassen

Besluit: van pré-dialyse tot 
thuisdialyse

• Ptn informeren
• Multidisiplinair: soc.ass., diëtiste, cultureel bemiddelaar, 

nefroloog, chirurg… logistiek
• Contact met andere patiënten
• Thuisverpleging indien noodzakelijk
• Training via beeldmateriaal, aangepaste manual of 

toestel, andere ptn…
• Gesprekstherapie
• Thuisbezoek
• Follow up: pt laten begeleiden door familie

?


