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De Nederlandse bevolking vergrijst. Dit zie je ook terug in 
de patiëntengroep met nierfalen, waarbij op dit moment 
meer dan de helft van de patiënten 65 jaar of ouder is.(1) 
Besluitvorming rondom start van dialyse in deze groep is vaak 
complex. Zo zijn er steeds meer aanwijzingen dat dialyseren 
op oudere leeftijd niet per se leidt tot een langer leven. (2)

De variatie tussen ouderen is echter groot: waar de ene 

80-jarige nog actief en zelfstandig is, kan de andere 
80-jarige sterk afhankelijk zijn van zorg en meerdere 
fysieke en/of psychische problemen hebben. Daarbij 
is de oudere groep patiënten vaak anders dan jongere 
patiënten. Waar het bij de jongere patiënten vaak gaat om 
één ziekte en voornamelijk ziektegerelateerde klachten 
op de voorgrond staan, gaat het bij de oudere patiënt 

vaak om meerdere ziektes met ook vaak klachten die niet 
per se gerelateerd zijn aan één specifieke ziekte. Denk 
bijvoorbeeld aan vallen, functionele achteruitgang en 
geheugenproblematiek.

Kwetsbare ouderen herkennen
Door deze grote variatie tussen ouderen is het belangrijk 
op zoek te gaan naar andere risicofactoren van een goede 
en/of slechte uitkomst (vroeg overlijden na start dialyse, 
ziekenhuisopnames), zodat je met deze informatie 
patiënten beter kunt voorlichten over hun prognose. 
Ook is het belangrijk je te realiseren dat het behoud 
van zelfstandig functioneren voor veel ouderen nog 
veel belangrijker is dan een langer leven. (3) Om oudere 
patiënten met nierfalen goed te kunnen voorlichten, is ook 
hier dus meer informatie over nodig. 
In andere populaties met oudere patiënten, bijvoorbeeld 
binnen de oncologie en op de spoedeisende hulp, leidde 
het identificeren van geriatrische problemen door het 
gebruik van een geriatrisch assessment tot het beter 
herkennen van kwetsbare ouderen met een verhoogd 
risico op een slechtere uitkomst. (4-6) Derhalve zou 
identificatie van deze geriatrische problemen in de oudere 
populatie met nierfalen potentieel ook kunnen helpen bij 
het besluitvormingsproces ten aanzien van de start van 
dialyse.

GOLD-studie
Om dit te onderzoeken is de ‘Geriatric assessment in 
OLder patients starting Dialysis (GOLD)’ studie uitgevoerd. 
Dit is een prospectieve studie, waarin patiënten van 
65 jaar of ouder werden geïncludeerd rondom de start 
van dialyse of ten tijde van de keuze van conservatieve 
therapie (patiënten met ernstig nierfalen, met een 
klaring (eGFR) <15ml/min/1.73m2).  
De volgende ziekenhuizen deden mee aan het onderzoek: 
Albert Schweitzer Ziekenhuis, Academisch Medisch 
Centrum, St. Antonius Ziekenhuis, Ziekenhuis Bernhoven, 
Diakonessenhuis Utrecht, St. Elisabeth Ziekenhuis, St. 
Franciscus Gasthuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Groene 
Hart Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasstad 
Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Ter Gooi Ziekenhuis, UMC 
Utrecht en Zaans Medisch Centrum. 

Het geriatrisch assessment
Alle geïncludeerde patiënten ondergingen bij aanvang 
van de studie een geriatrisch assessment. Dit bestond 
uit gestandaardiseerde vragenlijsten en testen waarin 
cognitie, stemming, voedingsstatus, algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL), instrumentele activiteiten 
in het dagelijks leven (IADL), mobiliteit en het bestaan 
van ernstige co-morbiditeit (naast nierfalen) werden 
onderzocht. Ook werd gekeken naar de kwaliteit van leven, 
kwetsbaarheid en belasting van de mantelzorger. 
Zes maanden later werden de vragenlijsten over (I)ADL 
en de kwaliteit van leven herhaald. Tevens werd gekeken 
naar mortaliteit (binnen zes en twaalf maanden) en 
ziekenhuisopnames (binnen zes maanden). 

Deelnemers
In totaal werden 285 patiënten van 65 jaar en ouder 
geïncludeerd. Hiervan bevonden 196 patiënten zich in de 
periode rondom start van dialyse (23 procent van deze 
patiënten startten met peritoneaal dialyse, 77 procent met 
hemodialyse). 89 patiënten zagen af van dialysebehandeling 
en kozen voor maximaal conservatieve therapie. 
De gemiddelde leeftijd van de geïncludeerde patiënten 
was 75 jaar en 36 procent was vrouw. De meeste patiënten 
(94 procent) woonden zelfstandig. 

Resultaten 

Het bestaan van geriatrische problemen
Van de 196 patiënten die startten met dialyse hadden 
slechts twaalf patiënten (zes procent) geen enkel 
geriatrisch probleem in de domeinen cognitie, stemming, 
mobiliteit, functioneren, ernstige co-morbiditeit en 
voedingsstatus. De meest frequent aangedane domeinen 
waren functioneren (29 procent had problemen in de 
ADL en 79 procent in de IADL), cognitie (67 procent) en 
ernstige co-morbiditeit (41 procent). 77 procent van de 
startende dialysepatiënten had problemen in twee of meer 
geriatrische domeinen. 
Tussen de dialyse- en de conservatieve groep werden 
geen verschillen gezien in het voorkomen van problemen 

Besluitvorming rondom dialyse in de oudere populatie is vaak complex. Waar 

de een veel profijt kan hebben van de behandeling, kan de ander er weinig 

op vooruit gaan of er zelfs op achteruit gaan. Een geriatrisch assessment 

kan helpen onderscheid te maken tussen de kwetsbare en fitte oudere patiënt met 

nierfalen. In de GOLD-studie hebben we zowel gekeken naar het vóórkomen van 

geriatrische problemen als naar de invloed van deze problematiek op de prognose.
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in de cognitie, stemming, ondervoeding en het bestaan 
van ernstige co-morbiditeit. De patiënten die kozen voor 
een conservatieve behandeling waren echter wel meer 
zorgafhankelijk (45 procent afhankelijk in ADL en 85 
procent in IADL) en minder mobiel dan de dialysegroep. 
Van de conservatieve patiënten had 88 procent twee of 
meer geriatrische problemen. 

Functionele achteruitgang na start dialyse 
Bij de start van dialyse was een groot deel (79 procent) van 
de patiënten afhankelijk in functioneren (30 procent ADL, 
78 procent IADL). Zes maanden na de start van dialyse was 
8 procent van de patiënten overleden en had 2 procent een 
niertransplantatie ondergaan. Van de patiënten die nog 
leefden na zes maanden, was 40 procent achteruitgegaan 
in functioneren, 34 procent stabiel gebleven en 18 procent 
zelfstandiger geworden. 
Patiënten verloren voornamelijk hun zelfstandigheid 
in IADL; activiteiten waar patiënten vaak meer 
hulpbehoevend in waren geworden, waren 
medicatiegebruik, wassen en koken. Factoren die waren 
geassocieerd met functionele achteruitgang en overlijden 
waren hogere leeftijd en toename van kwetsbaarheid. 
Van alle 92 mantelzorgers van wie we beschikten over 
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Het lastige van geriatrische 
problemen is dat je ze gemakkelijk 
over het hoofd ziet als je er niet actief 
naar zoekt. Een geriatrisch assessment 
kan dan helpen

Wat voegt het toe?
Wat kan het geriatrisch assessment toevoegen aan de 
huidige zorg voor oudere patiënten met nierfalen? In 
de GOLD-studie hebben we laten zien dat geriatrische 
problemen veel voorkomen bij ouderen met nierfalen en 
dat een opeenstapeling van geriatrische problemen is 
geassocieerd met een slechtere prognose. 
Aangezien de Nederlandse populatie de komende jaren 
verder zal vergrijzen, zal geriatrische problematiek vaker 
voorkomen. Het lastige van deze geriatrische problemen is 
dat je ze gemakkelijk over het hoofd ziet als je er niet actief 

naar zoekt. Een geriatrisch assessment kan dan helpen. 
Zo zou een periodiek geriatrisch assessment (bijvoorbeeld 
jaarlijks of na belangrijke gebeurtenissen) vanaf de 
predialyse-fase behulpzaam kunnen zijn om tijdig 
problemen te signaleren en aan te pakken.
Ook zou het kunnen helpen bij de besluitvorming, waarbij 
de belangrijkste bevindingen en de invloed op de prognose 
zouden kunnen worden besproken met de patiënt. 
Vervolgens kan er dan, op basis van de persoonlijke 
voorkeuren van de patiënt, een beslissing worden gemaakt 
over de keuze van start van dialyse en de vorm van dialyse. 
Op dit moment weten we nog niet of het optimaliseren 
van geriatrische problematiek en het gebruik van het 
geriatrisch assessment uiteindelijk leidt tot een betere 
prognose en een hogere kwaliteit van leven. De studies 
‘Pathway for Older Patients Reaching End Stage Renal 
Disease (POLDER)’ (7) en ‘DIALysis or not Outcomes in older 
kidney patients with Geriatric Assessment (DIALOGICA)’ (8) 
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follow-up-data, was een hoge mantelzorgbelasting 
meer aanwezig na zes maanden vergeleken met 
de periode rondom de start van dialyse; 23 procent 
van de mantelzorgers had een gemiddeld tot hoge 
mantelzorgbelasting rondom de start van dialyse, 
vergeleken met 38 procent van de mantelzorgers zes 
maanden na start van dialyse.

Kwaliteit van leven, ziekenhuisopnames en overleving
Op het moment van inclusie werd er geen verschil gezien 
in kwaliteit van leven tussen de groep van dialysepatiënten 
en de conservatieve patiënten. Ook de eigen beoordeling 
van de gezondheid verschilde niet tussen de groepen. (Het 
gemiddelde cijfer was een 6.3/10). 
Na zes maanden was vijftien procent van de conservatieve 
groep en acht procent van de dialysegroep overleden. 
Patiënten die waren gestart met dialyse lieten geen 
verandering zien in hun kwaliteit van leven ten opzichte 
van de uitgangssituatie. Voor de conservatieve groep werd 
er een kleine daling gezien in kwaliteit van leven. 
Aan de andere kant had de dialysegroep meer 
ziekenhuisopnames (50 procent in de dialysegroep 
vergeleken met 24 procent in de conservatieve groep). In 
de groep van patiënten van tachtig jaar en ouder werd er 
verder geen overlevingswinst gezien voor patiënten die 
startten met dialyse ten opzichte van patiënten die kozen 
voor conservatieve therapie. 
Daarnaast was een opeenstapeling van drie of meer 
geriatrische problemen geassocieerd met een verhoogde 
kans op overlijden binnen een jaar.

Bronnen


