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RICHTLIJN LABORATORIUMBEPALINGEN EN PERIODIEK ONDERZOEK BIJ STABIELE 
CHRONISCHE HD EN PD PATIËNTEN 
 
 
 
 
Wijzigingen laboratoriumbepalingen ten opzichte van de richtlijn 2006 
 

- Bepaling van de aluminiumspiegel in het bloed iedere 6 maanden is komen te 
vervallen, aluminiumbepaling wordt alleen nog op indicatie aangeraden  

 
- Bepaling van calcium x fosfaatproduct wordt niet meer geadviseerd 
- Naast bepaling van Alkalische Fosfatase wordt geadviseerd gelijktijdig 

gammaGT te bepalen 
  

- Toegevoegd: Kt/V berekening met gevalideerde methode iedere 3 maanden  
- Restnierfunctie moet ten minste iedere 3 maanden worden bepaald zolang de 

berekende restGFR meer dan 1 ml/min bedraagt 
 
- Routinematige bepaling van natrium en kalium na hemodialyse is vervallen, 

geadviseerd wordt op indicatie natrium en kalium na dialyse te bepalen 
 

- Bepaling van leukocyten en trombocyten vaker dan eenmaal per jaar, voorstel 
iedere 3 maanden 

 
Bij PD patiënten 

 
- PET ieder jaar 

 
- Glucose en bicarbonaat iedere 3 maanden 

 
 
 Toegevoegd: Overig periodiek onderzoek  
 



NfN Richtlijn laboratoriumbepalingen en periodiek onderzoek bij stabiele dialysepatiënt, 2011 
              Vervangt de richtlijn laboratoriumbepalingen uit 2006 

 

 2

 
 

 
 

 
LABORATORIUMBEPALINGEN BIJ STABIELE CHRONISCHE 

CENTRUMHEMODIALYSEPATIËNT 
 
 
 Bepalingen vóór dialyse: 

 
 

 á 4 weken   Na, K, ureum, kreatinine*, Ca, P, Hb,  
bicarbonaat 

     
 
 á 3 maanden   Restnierfunctie , Kt/V 

      AF, gammaGT, PTH, albumine, HbA1c**, glucose,  
      ferritine, transferrine saturatie of percentage  
     hypochrome cellen, CRP, trombocyten, leukocyten 

 
 
 á 6 maanden   leverenzymen, HbsAg of titer hepatitis- 

B antistoffen, cholesterol  
 
 

 á 1 jaar    HIV- en hepatitis C-antistoffen, lipidenspectrum (HDL en 
     LDL-cholesterol, triglyceriden) 
 

 
 Bepalingen ná dialyse: 

 
 á 4 weken   ureum, geleverde dialysedosis, *** 

 
 

* :  bepaling van kreatinine iedere 4 weken is facultatief 
** :  bij diabetes mellitus 
*** :  natrium en kalium na dialyse op indicatie 
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LABORATORIUMBEPALINGEN BIJ STABIELE CHRONISCHE PERITONEALE 
DIALYSEPATIËNT.     

 
 

 
 
 minimaal á 8 weken Na, K, ureum, kreatinine, Ca, P, Hb  

 
  
 á 3 maanden  Kt/V (peritoneaal + renaal),  

     AF, gammaGT, PTH, glucose, albumine, bicarbonaat, HbA1c*, 
     ferritine, CRP, transferrinesaturatie of percentage hypochrome 
     cellen, trombocyten, leukocyten 
      
       
 á 6 maanden  leverenzymen, HbsAg of titer hepatitis B- 

    antistoffen, cholesterol 
      
 
 á 1 jaar   HIV- en hepatitis C-antistoffen, lipidenspectrum (HDL- en LDL- 

     cholesterol, triglyceriden) 
     PET 
 
 
 
* :   bij diabetes mellitus 
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OVERIG ONDERZOEK BIJ STABIELE CHRONISCHE CENTRUM HD EN PD PATIëNTEN 
 
 
 
Iedere week        Dialysevisite (HD patiënt) 
 
Minimaal 1x per 8 weken      Policontrole (CPD patiënt) 
 
Tenminste 1x per jaar       Lichamelijk onderzoek 
          ECG 
 
Binnen 3 maanden na start dialyse    Echocardiogram 
mits drooggewicht is bereikt, en  
3 jaarlijks         
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LABORATORIUMBEPALINGEN BIJ STABIELE CHRONISCHE CENTRUM HD EN CPD PATIËNTEN. 
 
 
 
 Voor een goede beoordeling en behandeling van een stabiele chronische dialysepatiënt 
achten wij de in dit protocol aangegeven laboratoriumbepalingen noodzakelijk. Uitgebreider 
bloedonderzoek zal vaak nodig zijn bij een instabiele patiënt of een patiënt met complexere 
pathologie. Om praktische redenen is gekozen voor een gescheiden protocol voor chronische 
hemodialyse en peritoneale dialyse. 
 
 Bepalingen vóór en ná hemodialyse 
Er is gekozen voor het verrichten van alle bepalingen vóór aanvang van hemodialyse. Een 
uitzondering hierop vormt de bepaling van Na, K, ureum elke 4 weken ná hemodialyse. Deze 
getallen dienen ter beoordeling van de dialysedosis.  
Controle van het bicarbonaat na dialyse wordt in geval van een stabiele hemodialysepatiënt 
niet noodzakelijk geacht, bij het toepassen van andere dialyseprogramma`s dan 3 x per week 
maximaal 4 uur intermitterende hemodialyse, bijvoorbeeld bij nachtelijke hemodialyse, kan 
bepaling van het bicarbonaat na dialyse wel opportuun zijn.   
 
 Dialysedosis 
De geleverde dialysedosis bij hemodialyse moet tenminste iedere maand worden beoordeeld 
volgens de NfN richtlijn Dialysestrategie en -efficiëntie. Hiervoor kan naast 3 maandelijkse Kt/V 
bepaling ook worden gekeken naar ureumreductie ratio. Geadviseerd wordt om een Kt/V 
berekening met een gevalideerde methode in ieder geval eens per 3 maanden te doen. 
In Nederland wordt meestal de logaritmische Daugirdas formule gebruikt om single pool Kt/V te 
berekenen (zie voor formules Kt/V berekening de bijlage bij richtlijn Dialysestrategie). Bij 
berekening van eKt/V wordt rekening gehouden met verschillende vormen van recirculatie 
waardoor bloedafname direct na dialyse dient plaats te vinden. Vergelijking tussen theoretische, 
voorgeschreven Kt/V en berekende, geleverde Kt/V kan nuttige informatie geven over problemen 
tijdens dialyse zoals recirculatie. 
 
Het verzamelen van `24-uurs` urine is van belang bij elke patiënt met restnierfunctie. Het geeft 
nuttige informatie over het verloop in de tijd van de restnierfunctie en de diurese c.q. 
vochtbalans. Bepaling is nodig om de totale dialysedosis te berekenen.  
De restnierfunctie mag mee worden gerekend om de benodigde dialysedosis te bepalen, mits 
de nierfunctie vaak genoeg wordt gemeten om overschatting te voorkomen als de GFR daalt.  
Restnierfunctie dient te worden gemeten door urineverzameling in het interdialytische interval, 
waarbij het gemiddelde van ureum- en kreatinineklaring wordt gebruikt. De precisie van meting 
kan worden verhoogd door postdialyseserumwaarden te corrigeren voor rebound. De richtlijn 
dialysestrategie adviseert minimaal ieder kwartaal urine te verzamelen. Bij een verwacht snel 
verlies van aanzienlijke restnierfunctie worden maandelijkse controles aanbevolen en na 
nefrotoxische insulten moeten extra controles plaatsvinden. Alhoewel volledige urineverzameling 
in het interdialytische interval de beste schatting van restnierfunctie geeft, adviseert de KK uit 
praktische overwegingen om gedurende 24 uur tussen de 1e en 2e dialyse van de week urine te 
verzamelen. 
 
 Hepatitis B 
Bij non-responders op vaccinatie moet iedere 6 maanden het HbsAg worden bepaald. Bij 
patiënten die met succes zijn gevaccineerd, moet iedere 6 maanden de antilichaamtiter  
worden bepaald.  
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Bepaling lipidenspectrum 
Gekozen is voor het bepalen van een lipidenspectrum eenmaal per jaar bij alle patiënten en 
niet alleen bij patiënten die cholesterol- en triglyceridenreductiepreparaten gebruiken. Op 
indicatie kan het vaker nodig zijn. Een nuchtere afname van triglyceriden dient alleen plaats te 
vinden bij een verhoogd triglyceridengehalte. Bij CPD patiënten is de continue tri-
glyceridenspiegel waarschijnlijk belangrijker dan de nuchtere afname. Indien besloten wordt tot 
een nuchtere afname van triglyceriden, dan dient deze afname te geschieden met een zak met 
de lichtste concentratie glucose van de vorige avond nog in de buik.  
Het cholesterol wordt geadviseerd twee maal per jaar te bepalen als parameter voor de 
voedingstoestand. 
 
 Bepalen van leverenzymen 
De bepaling van leverenzymen is opgenomen in het protocol vanwege o.a. het retrospectieve 
belang ervan (b.v. bij verdenking op een HCV infectie), het opsporen van onbekende en 
toxische invloeden van medicamenten en ter differentiatie van een vastgestelde discrepantie 
tussen het gamma-GT en AF gehalte. De uitgebreidheid van de leverenzymbepaling wordt aan 
het centrum overgelaten. 
 
 CRP 
De belangrijkste reden om CRP te bepalen is de combinatie met ferritinebepaling. Voor het 
ferritine is geen duidelijke normaalwaarde te geven bij dialysepatiënten, het kan door 
verschillende factoren worden beïnvloed. Om de interpretatie van de ferritinewaarde te 
vergemakkelijken kan het CRP mee worden bepaald. 
 
 Op indicatie vinden bepalingen volgens een ander schema plaats t.b.v.: 
*   de dialysedosis: bij duidelijk afwijkende uitslag (of klinische aanwijzingen voor verminderde 
dialyse-efficiëntie) kort na elkaar enkele malen Kt/V bepalen. Ook voor PD is het belangrijker 
om binnen enkele weken na een wijziging van het PD voorschrift te controleren of het 
gewenste effect is bereikt dan de exacte frequentie van bepaling bij een stabiele patiënt aan te 
houden. 
* de richtlijn anemie: extra bepalingen van het Hb en de ijzerparameters zijn nodig in de 
begin- en correctiefase, 
* de richtlijn mineraal- en botstoornissen: extra bepalingen zijn nodig bij start of wijziging 

dosering van een vitamine D preparaat, 
* het hepatitis-B vaccinatie protocol, 
* het transplantatie protocol. 
 
 
OVERIG PERIODIEK ONDERZOEK 
 
 De frequentie van dialysevisites voor HD patiënten, policontroles voor PD patiënten en 
lichamelijk onderzoek voor alle dialysepatiënten zijn ook vastgelegd in de visitatiestellingen. 
 
 Echocardiogram 
Het advies om echocardiografie te verrichten bij dialysepatiënten is gebaseerd op de  
volgende overwegingen: Bij dialysepatiënten komt een hoge incidentie van hartfalen voor.  
Dialysepatiënten kunnen een snellere progressie van klepverkalkingen vertonen. Er is een 
duidelijke relatie tussen linker ventrikel systolische disfunctie en mortaliteit. Afwijkingen kunnen  
vaak bij echografie worden vastgesteld terwijl er (nog) geen klinische verschijnselen zijn. LV 
hypertrofie en systolische disfunctie kunnen niet met alleen lichamelijk onderzoek en X thorax 
accuraat worden vastgesteld. Echocardiografie levert informatie over LV en RV dimensies, 
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aanwezigheid van LVH, LV ejectiefractie, systolische pulmonaaldruk, vena cava dimensie voor 
schatten van R atriumdruk, volumestatus, eventueel pericardiaal vocht. 
  
 
 Geadviseerd wordt om na starten van dialyse een echocardiogram te maken wanneer de 
patiënt het drooggewicht heeft bereikt, gemiddeld rond 3 maanden na aanvang dialyse.  
Geadviseerd wordt om een echocardiogram elke 3 jaar te herhalen bij patiënten met een 
normaal risico.(KDOQI guideline CVD Dialysis patients. Evidence niveau B, moderately strong) 
Bij patiënten met een verhoogd risico kan het echocardiogram vaker worden herhaald..Ook 
symptomen van hartfalen en/of recidiverende hypotensie tijdens dialyse kunnen reden zijn het 
echocardiogram eerder te herhalen. Bij patiënten met een beperkte levensverwachting moet 
dit beleid worden geïndividualiseerd. 

Consequenties voor het beleid. Het vinden van ernstige systolische disfunctie kan 
consequenties hebben voor het dialyseregime (vaker dialyseren, langer dialyseren) en voor 
medicatie. Het vinden van klepafwijkingen kan leiden tot klepvervanging. Afwijkingen kunnen 
consequenties hebben voor de transplantabiliteit. 
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