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Introductie

Oversterfte in dialyse populaties wordt grotendeels bepaald door onevenredig veel cardiovasculaire events, 
mogelijk door langdurige blootstelling aan hoge flow (Qa) in een arterioveneuze access (AVA). Sommigen 
adviseren een Qa bovengrens van 1000mL/min. Deze studie onderzocht een mogelijk verband tussen Qa en 4-
jaars risico op cardiovasculair overlijden (4jr-CVM) in een dialysepopulatie.

Methode

Qa-waarden van patiënten die tussen 2010 en 2017 via een primaire AVA dialyseerden werden bestudeerd. 
Initiële Qa is de allereerste waarde die door dilutie in een gematureerde AVA werd gemeten. Actuele Qa werd 
als standaard surveillance (1-2x/3 mnd) verkregen. Een geavanceerde Joint-Modelling statistische methode 
onderzocht mogelijke associaties tussen longitudinale Qa kenmerken en 4-jr-CVM.

Resultaten

46 van de totaal 165 patiënten (man n=103; 70 ±12 jaar) overleden aan een cardiovasculair event. Uit Qa-
metingen (n=5208) bleek dat initiële Qa <1000 mL/min geassocieerd was met een verhoogd 4jr-CVM (HR: 
3.79; 95% CI [1.78-8.10], P=.001). 4jr-CVM was 30% lager bij patiënten met een Qa <1000 (Qa <1000 
mL/min: 57 ±7% vs. Qa ³1000 mL/min: 87 ±4%, P<.001). Een toename in actuele Qa gedurende 3 maanden 
periodes gaf ook verhoogde 4jr-CVM (HR: 4.48 per 100 mL/min, 95% CI [1.44-13.97], P=.010). “Losse” 
actuele Qa waarden bleken niet gerelateerd aan overleving.



Figuur 1. Qa over tijd van individuele patiënten (links), en van gehele studiecohort (n = 165, rechts). Curven 
van patiënten die overleefden (bovenste zwarte lijn, n = 86) en die stierven (onderste rode lijn, n=79) zijn 
significant verschillend (P=.005).

Conclusie

Het bestuderen van deze nieuwe Qa karakteristieken van een arterioveneuze shunt kan mogelijk inzicht geven in 
de oorzaken van onverklaarde cardiovasculaire oversterfte in hemodialysepopulaties.
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