
Samen beslissen over de behandelkeuze 
bij nierfalen: een overzichtsartikel

Aanleiding

Internationale richtlijnen over de behandeling en begeleiding van patiënten met eindstadium nierfalen

adviseren zorgverleners om hun patiënten te begeleiden volgens de principes van samen beslissen bij

het maken van een behandelkeuze over nier(functie)vervangende therapie. De voorlichting die

patiënten met nierfalen krijgen is complex, maar tegelijkertijd moeten beslissingen tijdig worden

genomen omdat vertragingen in het proces kunnen leiden tot acute dialyse met alle nadelige gevolgen

van dien. Het is daarom belangrijk dat patiënten actief meegenomen worden in dit proces, zodat zij tijdig

keuzes kunnen maken die overeenkomen met hun voorkeuren, wensen en verwachtingen.

Er is een overzichtsartikel -scoping review- geschreven om zorgverleners een overzicht te bieden van

passende interventies voor samen beslissen bij de behandelkeuze over nier(functie)vervangende

therapie. De resultaten kunnen ook worden gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe interventies.

In deze factsheet presenteren we een samenvatting van de methodiek die we hebben gebruikt om het

overzichtsartikel te schrijven en delen wij beknopt de belangrijkste resultaten. De resultaten zijn binnen

het Experiment Uitkomstindicatoren gebruikt om de Nierfalen keuzehulp te ontwikkelen.
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:

Doelen

De review had de volgende doelen:

1. Uitgebreid overzicht van alle interventies die samen beslissen bij de behandelkeuze voor 

nierfalen kunnen ondersteunen;

2. Beknopte informatie over de inhoud, het gebruik en de gerapporteerde effecten van de 

interventies;

3. Overzicht van nog in ontwikkeling zijnde interventies die in de komende tijd beschikbaar komen.

Onderzoeksopzet

Het protocol voor dit overzichtsartikel is gepubliceerd in de BMJ open. Er is gewerkt volgende de

leidraad voor het uitvoeren van scoping reviews, de ‘Joanna Briggs Institute’s methodology for

scoping reviews’.

In samenwerking met een bibliothecaris zijn gestructureerde zoekopdrachten uitgevoerd in

wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke bronnen. Besloten is alleen zoekresultaten in het engels

te includeren en interventies voor volwassenen met een nierfunctie van < 30%. Interventies werden

gecategoriseerd in voorspelmodellen, voorlichtingsprogramma’s en keuzehulpen. Interventies die uit

twee of meer interventies bestond werden als multi-component interventies gecategoriseerd.



Resultaten

De zoekopdracht leverde 157 relevante artikelen op, waarin 145 interventies werden beschreven die 

gebruikt kunnen worden om het samen beslissen te ondersteunen. Dit waren:

• 52 voorspelmodellen (36%)

• 51 voorlichtingsprogramma’s (35%)

• 29 keuzehulpen (20%) 

• 13 gecombineerde interventies (11%). 

16 interventies waren nog in ontwikkeling (11%).

Zie het overzichtsartikel voor referenties van de artikelen 

waarin de 145 interventies worden beschreven. 

Voor ongeveer één derde (36%) van alle interventies werd beschreven dat die ook daadwerkelijk 

geïmplementeerd waren in de praktijk. Voor de overige interventies was dit onduidelijk.

Wetenschappelijke evaluatie

Ongeveer de helft van alle interventies (52%) zijn wetenschappelijk geëvalueerd. Deze evaluaties

waren in het algemeen gericht op gezondheidsuitkomsten, maar ook op uitkomsten van kennis,

communicatie, patiënt activatie en kwaliteit van de gemaakte keuze. De uitkomsten van patiënten die

blootgesteld werden aan de interventies waren in het algemeen beter dan de uitkomsten van

patiënten die niet blootgesteld werden aan interventies.



:

Voorspelmodellen

De volgende voorspelmodellen werden gevonden: 

• 19 voorspelmodellen die het risico op nierfalen voorspellen;

• 28 voorspelmodellen die het risico op overlijden na het starten van dialyse voorspellen;

• 2 voorspelmodellen die het risico op overlijden nar het starten van conservatieve therapie 

voorspellen;

• 1 voorspelmodel die het risico op overlijden na dialyse en niertransplantatie voorspelt en 

vergelijkt;

• 1 voorspelmodel die het risico op afstoting na een niertransplantatie met een nier van een 

overleden donor voorspelt;

• 1 voorspelmodel die het risico op afstoting na een niertransplantatie van een nier met een 

levende donor voorspelt.

Conclusie

Een groot deel van de voorspelmodellen (37%) zijn specifiek ontwikkeld om voorspellingen te maken bij 

oudere patiënten. Het merendeel van de voorspelmodellen is publiek beschikbaar als formule (62%). 

Hiervan zijn 8 ook verwerkt in interactieve websites. De overige voorspelmodellen zijn beschikbaar als 

punt-systemen (27%), of als een nomogram (2%). Verder is er ook 1 als keuzehulp beschikbaar 

gemaakt. In het algemeen is de betrouwbaarheid de voorspelmodellen acceptabel.

Alleen het voorspelmodel dat beschikbaar is als keuzehulp werd 

wetenschappelijk geëvalueerd.

Voorbeeld: uitleg over de werking van een voorspelmodel 



:

Voorlichtingsprogramma’s

De voorlichtingsprogramma’s kunnen als volgt worden ingedeeld:

• 11 voorlichtingsprogramma’s helpen patiënten met kiezen tussen verschillende dialyse 

modaliteiten;

• 10 voorlichtingsprogramma’s helpen patiënten met kiezen tussen dialyse en transplantatie 

modaliteiten;

• 7 voorlichtingsprogramma’s helpen patiënten met kiezen of zij een levende nierdonatie willen;

• 7 voorlichtingsprogramma’s helpen patiënten met kiezen tussen dialyse, transplantatie en 

conservatieve therapie;

• 4 voorlichtingsprogramma’s helpen patiënten met kiezen tussen transplantatie modaliteiten;

• 2 voorlichtingsprogramma’s helpen patiënten met kiezen tussen dialyse modaliteiten en 

conservatieve therapie;

• 1 voorlichtingsprogramma helpt patiënten met kiezen of zij buikvliesdialyse willen.

Vervolg voorlichtingsprogramma’s op volgende pagina



:

Voorlichtingsprogramma’s (vervolg)

Conclusie

Het merendeel van de voorlichtingsprogramma’s is ontwikkeld voor alle patiënten met nierfalen; 3 zijn

specifiek ontwikkeld voor patiënten die al acuut gestart zijn met dialyse en nog een andere

behandeling kunnen kiezen.

Ongeveer een derde (34%) van de voorlichtingsprogramma’s bestaan uit een enkel medium format

(bijvoorbeeld een brochure of website). De andere voorlichtingsprogramma’s uit meer formats.

Daarbovenop gebruiken ongeveer de helft (48%) coaches om patiënten te ondersteunen tijdens de

programma’s. Slecht een minderheid (17%) zijn ontwikkeld in samenwerking met patiënten, en slecht

twee (5%) zijn vrijelijk beschikbaar.

Op één voorlichtingsprogramma na zijn alle programma’s geëvalueerd. Patiënten die werden 

blootgesteld aan voorlichtingsprogramma’s hadden in het algemeen betere gezondheidsuitkomsten 

ten opzichte van patiënten die niet werden blootgesteld. 

Ook hadden ze betere uitkomsten op kennis, communicatie 

en activatie. 

Voorbeeld: voorlichting via Nieren.nl



:

Keuzehulpen

• 9 keuzehulpen helpen patiënten met kiezen tussen dialyse modaliteiten;

• 6 keuzehulpen helpen patiënten met kiezen tussen dialyse, transplantatie en conservatieve 

therapie;

• 5 keuzehulpen helpen patiënten met kiezen tussen dialyse en transplantatie modaliteiten; 

• 4 keuzehulpen helpen patiënten met kiezen tussen dialyse en conservatie therapie;

• 1 keuzehulp helpt patiënten met kiezen of ze willen starten met dialyse of niet;

• 1 keuzehulp helpt patiënten met kiezen wanneer ze willen starten met dialyse;

• 1 keuzehulp helpt patiënten met kiezen of ze een niertransplantatie willen met een verhoogd 

risico’s op infecties.

Conclusie

Het merendeel van de keuzehulpen is ontwikkeld voor alle patiënten met nierfalen; 3 zijn specifiek 

ontwikkeld voor oudere patiënten met nierfalen. Een groot deel van de keuzehulpen (85%) bestaat uit 

een enkele medium format, meestal (50%) interactieve websites. Ongeveer twee derde (63%) van de 

keuzehulpen hebben ook vragen en oefeningen voor waarde elicitatie. Twee derde van de keuzehulpen 

(66%) zijn ontwikkeld in samenwerking met patiënten. Een minderheid (19%) is niet vrij beschikbaar.

In totaal zijn 17 keuzehulpen wetenschappelijk geëvalueerd, bijna de helft (47%) in experimentele

studies. Patiënten die keuzehulpen gebruikten, hadden over het algemeen betere uitkomsten op het

gebied van kennis en betere uitkomsten op activatie en op uitkomsten die de kwaliteit van de gemaakte

beslissing meten. Er waren 2 studies die een keuzehulp op uitkomsten van samen beslissen hebben

geëvalueerd. Deze studies lieten zien dat patiënten de ‘interventie’ als samen beslissen hadden

ervaren.

Voorbeeld: keuzekaart Blijvende 

schade aan uw nieren



:

Gecombineerde interventies

• 5 interventies helpen de patiënt kiezen tussen transplantatie, dialyse en conservatieve therapie;

• 2 interventies helpen de patiënt kiezen tussen transplantatie en dialyse modaliteiten;

• 1 interventie helpt de patiënt kiezen tussen dialyse modaliteiten;

• 1 interventie helpt de patiënt kiezen of zij buikvliesdialyse willen.

Conclusie

Bijna alle gecombineerde interventies zijn ontwikkeld voor alle patiënten met nierfalen; 1 is specifiek

ontwikkeld voor patiënten die al acuut gestart zijn met dialyse en nog een andere behandeling kunnen

kiezen. Alle gecombineerde interventies hebben educatie voor patiënten; 1 had ook onderwijs voor

clinici. Twee-derde (66%) van de gecombineerde interventies hebben onderdelen voor waarde elicitatie

(b.v. vragen en oefeningen). Daarbovenop gebruiken meer dan driekwart (78%) coaches om patiënten

te begeleiden door de programma’s. Bijna de helft van de gecombineerde interventies (44%) waren

kwaliteit verbeteringsinitiatieven met beleid en protocol veranderingen op nationaal of organisatorisch

niveau. Er waren 3 gecombineerde interventies specifiek ontwikkeld om samen beslissen in te praktijk

te implementeren. Maar één gecombineerde interventie is ontwikkeld in samenwerking met patiënten

en maar één gecombineerde interventie heeft onderdelen die vrijelijk beschikbaar waren. Alle

gecombineerde interventies zijn wetenschappelijk geëvalueerd; twee-derde (67%) hiervan zijn in

observationele studies geëvalueerd.

Patiënten die blootgesteld werden aan gecombineerde interventies hadden in het algemeen betere

gezondheidsuitkomsten ten opzichte van patiënten die niet blootgesteld werden. Patiënten waren ook

actiever. Geen enkele gecombineerde interventie werd geëvalueerd met uitkomsten van samen

beslissen.



:

Samenvatting

• Er is een groot aantal interventies ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om samen 

beslissen bij de behandelkeuze over nier(functie)vervangende therapie te ondersteunen. 

• Patiënten met nierfalen moeten eigenlijk een reeks keuzes maken. Ten eerste of ze wel of 

geen (actieve) behandeling willen ondergaan. Daarna moeten ze kiezen tussen 

transplantatie of dialyse, waarna ze nog moeten kiezen tussen de verschillende modaliteiten 

van deze behandelopties.

• Zorgverleners kunnen het beste een interventie, of meerder interventies, gebruiken die 

patiënten begeleiden bij het maken van deze keuzes. 

• Voor ongeveer één derde van alle interventies (36%) werd beschreven dat die ook

daadwerkelijk geïmplementeerd werden in de praktijk. De minst geïmplementeerde

interventies waren voorspelmodellen gevolgd door keuzehulpen, voorlichtingsprogramma’s

en gecombineerde interventies.

• Gecombineerde interventies waren het meest geïmplementeerd omdat deze onderdeel

waren van kwaliteitsverbeteringsinitiatieven. Implementatie werd ook bevorderd als

interventies in samenwerking met de doelgroep (lees patiënten en zorgverleners) ontwikkeld

werden. Onderzoekers en ontwikkelaars kunnen de implementatie van nieuwe interventies

bevorderen door hier tijdens het ontwikkelproces aandacht aan te geven.

Vervolg samenvatting op volgende pagina



Samenvatting (vervolg)

• Patiënten die werden blootgesteld aan interventies voor samen beslissen hadden over het 

algemeen betere uitkomsten. Het is niet mogelijk om te zeggen welke van de interventies het 

meest effectief is, omdat veel onderzoek observationeel van aard was. Ook omdat het 

complexe interventies zijn waar het niet duidelijk is welk onderdeel de gemeten effecten 

bewerkstelligd. Daarbovenop is er veel variatie in de uitkomsten die gebruikt worden om 

effecten te meten.

• Er zijn duidelijke kennishiaten als het gaat om het effect van de onderzochte interventies op 

patiënten, het keuzeproces, op samen beslissen, en op de effecten van samen beslissen op 

patiënten en het keuzeproces. Er is meer experimenteel onderzoek nodig - het liefst met 

gestandaardiseerde uitkomstmaten - om dit te verhelderen. 

Het Experiment Uitkomstindicatoren

Binnen de Santeon ziekenhuizen wordt gewerkt aan het

Experiment Uitkomstindicatoren. Doel van het Experiment is

om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de

spreekkamer. Patiënten krijgen op maat informatie over

uitkomsten van zorg, zodat zij – samen met hun zorgverlener

– beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis

het beste bij hen past.

Het Experiment Uitkomstindicatoren maakt onderdeel uit van 

het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ZonMw begeleidt 

het programma.

De geleerde lessen en inzichten die worden opgedaan binnen 

het Experiment worden beschikbaar gesteld aan andere 

zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie op www.experimentuitkomstindicatoren.nl


