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1. Inleiding
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In 2019: 37% dialysepatienten ≥75 jr



Inleiding

5www.volksgezondheidenzorg.info
www.nierstichting.nl

Patiënten met nierfalen of RRT grotere kans om te overlijden aan HVZ: 
• 58% (versus 28% bij eGFR>60ml/min)

Resterende levensverwachting NL populatie 2019



2. Hemodynamiek bij dialyse
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Casus. Man, 83 jaar

• Voorgeschiedenis
• Hypertensie, longembolieën, knieprothesen
• 2008 living unrelated niertransplantatie

• Medio 2018: opname ivm overvulling; bleek eindstadium nierfalen wv start 
hemodialyse via centrale lijn

• Uiteindelijk plaatsing shunt voor dialyse

• Medicatie: oa metoprolol, bumetanide, felodipine, losartan, atorvastatine, 
acenocoumarol
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Vervolg casus
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• Ongecompliceerde dialyses, geen UF nodig
• Actieve leefstijl, loopt 10km/dag met echtgenote

• Jaar na start dialyse: inmiddels geen UP meer, UF gestart 
• Duizeligheid na dialyses, kan wandelingen niet meer volbrengen
• Ook tijdens dialyses niet lekker, RR -dalingen



Intradialytische hypotensie: wat doet u?

A. Dialysetemperatuur verhogen

B. Vaker en korter dialyseren

C. Antihypertensiva aanpassen

D. Bloeddrukregime aanpassen
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Wat hebben wij gedaan

• Dialyse instellingen aangepast
• Streefgewicht aangepast
• Antihypertensiva gestaakt (in etappes)

• Aanvankelijk beter, maar daarna: weer frequent RR-dalingen tijdens dialyses

• Analyse cardiologie: geen afwijkingen
• Wel: ventriculaire extrasystolen>metoprolol herstart
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Hemodynamiek tijdens hemodialyse

• Dialyse: verwijdering toxinen en vocht (UF)
• UF>verminderd circulerend volume
• Incidentie intradialytische hypotensie (IDH): 20%

• Risicofactoren optreden IDH:
• Hogere leeftijd 
• Gebruik nitraten
• Hartfalen
• Autonome neuropathie
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Gevolgen IDH
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• Meer klachten bij patiënten
• Eerder staken dialyse>minder efficiënte behandeling
• Persistente overvulling tgv minder ultrafiltratie
• Hypertensie buiten dialyses om door verminderen medicatie

• Shunt occlusie
• Cardiovasculaire events
• Verminderde cerebrale perfusie
• Mesenteriale ischemie



Preventie IDH
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• Dieet en leefregels:
• Natrium- en vochtbeperking

• Optimale vullingstoestand en streefgewicht bereiken:
• Klinische beoordeling
• Opvolgen beloop RR tijdens dialyses
• Bioimpedantie meting/vena cava meting
• Waarde probnp als marker beperkt



Preventie IDH
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• Dialyse instellingen:
• UF-volume per dialyse
• Temperatuur dialysaat
• Calciumconcentraat dialysaat
• Dialyseduur en/of -frequente aanpassen

• Antihypertensiva/vasoactieve medicatie:
• Niet voorafgaand aan dialyse geven
• Cave staken betablokkers



Behandeling IDH

• Stop ultrafiltratie
• Trendelenburg
• Zonodig vocht suppleren

• Cave valneiging postdialyse, mn bij ouderen

• Indien persisterende en zeer frequente IDH: overweeg switch naar peritoneaal 
dialyse
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3. Toegangsopties voor hemodialyse
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Casus.  Man, 89 jaar
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• Voorgeschiedenis
• DM type 2, HT, TIA, CVA
• Chronische nierinsufficiëntie bij nefrosclerose

• Sinds 5 (!) jaar  in predialyse-traject; keuze hemodialyse
• Sinds 6 maanden weduwnaar, schildert en tuiniert

• Na gastro-enteritis: knik eGFR en aanleg shunt
• Moeizame shunt-OK, delier en shunt ontwikkelt matig
• Na vasculaire interventie: steal syndroom



Vervolg casus
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• Steal syndroom niet hersteld
• Tevens hartfalen (door extra flow?)
• Kan niet meer schilderen tgv ischemische pijn

• Somber, gewichtsverlies, functionele achteruitgang
• Tevens (lang ‘verbloemde’) cognitieve stoornissen

• Besluit: opheffen shunt en conservatieve therapie



Vaattoegang: welke stelling is juist?

A. De soort vaattoegang is een persoonlijke keuze op basis van vasculaire status, 
kwetsbaarheid en voorkeur patiënt

B. Elke patiënt moet over een shunt dialyseren (Fistula First)

C. Bij kwetsbare ouderen heeft een centraal veneuze catheter de voorkeur boven een 
shunt als vaattoegang
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Vaattoegang voor hemodialyse
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• Opties: shunt, graft of centrale lijn
• Aanleg onder lokale anesthesie, dagopname

• Toegang voor peritoneaal dialyse: PD-catheter; plaatsing onder algehele anesthesie

• Noodzaak tot starten met dialyse met werkzame shunt
• Op tijd beginnen met voorbereidingen:  6 maanden vóór verwachte start 

hemodialyse



Problematiek bij vaattoegang
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• Aanleg shunt>verminderde perfusie distaal (hand/onderarm)
• Toegang geïnduceerde ischemie: steal syndroom

• Hogere kans bij ouderen, vaatlijden, diabetes
• Kliniek: 

• Bleke/koude hand
• Verminderde sensibiliteit vingers
• Verslechterde motoriek
• Ulceratie, necrose



Problematiek bij vaattoegang-vervolg
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• Maturatie-problemen: aanvullende ingrepen nodig

• Stenosen in shunt of centraal: PTA noodzakelijk
• Shunt occlusie/trombose: trombectomie

• Inadequate functie (te lage flow, moeilijk te canuleren)
• Infecties



Vaattoegang voor hemodialyse
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• Tgv comorbiditeit hoge kans op falen natieve fistel en matige functionaliteit
• Vaker interventies nodig om shunt te laten functioneren

• Geen goede gegevens over optimale soort toegang bij ouderen en/of verminderde 
levensverwachting



Vaattoegang bij ouderen
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• Shunt niet altijd beste optie

• Factoren:
• Leeftijd
• Comorbiditeit
• Levensverwachting



Gevolgen shunt dysfunctie
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• Vaker interventies nodig (met polibezoeken en/of opnames)

• Slechtere kwaliteit van leven ten gevolge van klachten en functionaliteit

• Health related quality of life wordt beïnvloedt door tevredenheid met shunt

• Hogere kosten
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• Aanleiding: steeds meer ouderen aan dialyse
• Complicaties/problemen rondom vaattoegang>effect op 

kwaliteit van leven
• Geen goede studies die AVF met AVG vergelijken

• Multicenter RCT bij patiënten ouder dan 70 jaar
• Vraag: wat is de optimale vaattoegang in deze populatie? 



4. Kwetsbaarheid en keuzes maken
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4. Casus. Man, 80 jaar

• Voorgeschiedenis
• Diabetes type 2, CVA, atriumfibrilleren
• Laaggradig B-cel NHL, buikwandbreuk
• Chronische nierinsufficiëntie op basis van diabetes

• Sinds 2018 in predialyse-traject; gekozen voor hemodialyse
• Eind 2019 opname na HET; nierfunctie stabiel gebleven
• Begin 2020: opname met femurfractuur na val; nierfunctie inmiddels verder 

achteruit
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Vervolg casus

• Matig herstel na opname

• Besluit tot in kaart brengen via Poli Ouderengeneeskunde
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Bij deze patiënt…

A. Moet op basis van leeftijd tenminste een dialyse trial geprobeerd worden

B. Is conservatieve therapie (geen dialyse) een betere keuze

C. Is peritoneaal dialyse een betere keuze dan hemodialyse
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Vervolg casus
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• Regulier bezoek Poli Nierfalen: fysiek steeds verder achteruit, 
veel problemen en klachten

• Sterke wens tot starten dialyse
• MDO na NGA: conservatieve therapie obv frailty

• 1 maand later: opnieuw opname na val en fractuur; insulten dd 
ischemisch CVA ->overname Neurologie

• Overleden 



5. Casus. Man 78 jaar

§ Voorgeschiedenis: hypertensie, DM type II, CKD eGFR12
§ Gehuwd, 2 zoons, woont zelfstandig
§ Voelt zich vitaal, gehecht aan vrijheid
§ ‘ik wil diep in mijn hart niet dialyseren’ ‘wil niet bijna 50% van de 

week aan dialyse kwijt zijn’ 
§ Twijfel: rol als (groot)vader, zoons moeite met CKM, echtgenote: 

‘dialyse past niet bij zijn levenswijze’
§ Prioriteit: 50-jarig huwelijk (over 4 mnd) meemaken
§ Behandelkeuze: conservatieve zorg
§ Overleden 1.5 jaar na behandelkeuze tgv influenza (eGFR 9)



Overleving bij ouderen: dialyse versus conservatief

3.1 vs. 1.5 years 4.5 vs. 2.4 years

Verberne et al CJASN 2016

Overall survival (NL cohort ≥70 jaar)



Overleving bij dialyse versus conservatief: leeftijd

Verberne et al CJASN 2016



Overleving en comorbiditeit (cohort ≥70 jaar)

Verberne et al CJASN 2016



QoL bij dialysemodaliteiten en conservatieve behandeling

Weinig data….

Brown et al cJASN 2016



Rondom besluitvorming: voorlichting verbeterd

https://www.nvn.nl/media/2203/consultkaart-mogelijkheden-voor-een-
nierfunctievervangende-behandeling.pdf



Rondom besluitvorming

o Meer evidence zou shared-desicion-making helpen: 
• POLDER en DIALOGICA studie (NL)
• PREPARE (UK)

o Cognitieve en functionele stoornissen vaak nog onderbelicht

o Voorspellers voor overleving dialyse: (CV) comorbiditeit, leeftijd
§ Frailty betere maat?



• Cognitieve dysfunctie
• Afname functionaliteit/zelfstandigheid
• Sarcopenie
• Hoge ziektelast/symptomen
• Afname QoL
• Ondervoeding (dieet/eetlust)
• Depressie
• Sociaal isolement

Nefrogeriatrische problemen

Cave: frailty of symptomen van ESRD ?? 

frailty verbeterd niet met start 

nierfunctievervangende therapie.

Casus RCC.



Kallenberg, CJASN 2016

Immobility is the strongest predictor for 
3-months mortality in patients > 75 years starting 
dialysis (aOR 6.53 (95% CI 5.38-7.92)

Nefrogeriatrische problemen



Besluitvorming en frailty: een dynamisch proces



Conclusie

• Niet te kort door de bocht: 

• Echter, dialyse lijkt niet altijd mortaliteit te verbeteren:
– meer data nodig om beter te kunnen voorspellen

• CM wel serieus overwegen en altijd bespreken als behandeloptie



5. Cognitie en vasculaire dementie bij dialyse
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5. Casus. Man, 77 jaar
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• Hemodialyse sinds 8 jaar 
• Sinds 2 jaar weduwnaar, geen kinderen
• Progressieve cognitieve hiaten evident sinds overlijden vrouw
• Zelfverwaarlozing door fysieke en cognitieve achteruitgang
• Moeizame dialyses: gedragsveranderingen, instrueerbaarheid
• Afgelopen 4 maanden 3 ziekenhuisopnames 
• Nu ziekenhuisopname na val met ribfracturen en pneumonie

o ondervoed 
o delier
o rolstoel-afhankelijk
Transfer: indicatie opname PG



Vervolg casus
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• Wilsverklaring: indien blijvend verpleeghuisbehoeftig, geen behandelingen meer ‘leven niet 
zinvol meer, als er geen uitzicht is op naar huis terug kunnen keren’

• Oordeel dialyseteam en huisarts: verlenging van (kwalitatief achteruitgaand) leven

• Gestaakt met antibiotica, gestaakt met dialyse en  overleden in ziekenhuis kort nadien



Wat is waar?

A. Bij predialyse patiënten verbeteren cognitieve stoornissen na starten met dialyse

B. Ziekte van Alzheimer en dementie zijn absolute contra-indicaties voor dialyse

C. Naarmate dialyseduur vordert, neemt de kans op cognitieve stoornissen/dementie 
toe

D. Peritoneaal dialyse patiënten ontwikkelen minder vaak dementie dan hemodialyse 
patiënten
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Vasculaire dementie: cerebral small vessel disease

Witte stof afwijkingen Microbleeds Lacunaire infarcten



Cognitie en cerebrale SVD bij dialyse

COPE study Kallenberg, van Buren et al



Cerebrale bloedflow tijdens hemodialyse sessie

Harmke A. Polinder-Bos et al. JASN 2018;29:1317



Cognitieve stoornissen bij dialyse: bewustwording



• Cognitieve stoornissen zeer frequent
• 75% in minimaal 1 domein, 45% meerdere domeinen
• Schatting studies: 

• 40% cognitief ongestoord
• 30% MCI
• 30% dementie

• Impact op: medicatie en dieet adherence, vochtbeperking, uitleg, (PD) training, 
uitvoerbaarheid behandeling etc
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Cognitieve stoornissen bij dialyse



Besluit

• Bereiken van hemodynamische stabiliteit tijdens HD behelst meer dan alleen 
aanpassing antihypertensiva

• Soort vaattoegang bij ouderen is individuele keuze

• Dialyse is niet altijd de beste behandeloptie bij ouderen met nierfalen

• Cognitieve stoornissen bij ouderen aan dialyse komt frequent voor en behoeft 
multidisciplinaire aanpak
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