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Introductie

Vroeger kon bij de meeste patiënten met nierfalen een polsfistel (radiocephalic arteriovenous fistula, RC-AVF) 
worden aangelegd. Door toegenomen percentages oudere en diabetische  patiënten met matige onderarmsvaten 
moet tegenwoordig vaker worden uitgeweken naar een elleboogsfistel (brachiocephalic arteriovenous fistula, 
BC-AVF). Doel was te onderzoeken of positie van AVF (pols of elleboog) gerelateerd was aan cardiovasculaire 
mortaliteit (CVM).

Methode

Patiënten werden geanalyseerd die gedurende 8 jaar hun eerste pols of elleboogs-AVF kregen. De initiële Qa 
(hoeveelheid bloed door AVF) werd gedefinieerd als de eerste Qa waarde na AVF maturatie, gemeten met een 
dilutietechniek. CVM werd beoordeeld volgens de ERA-EDTA-classificatie (codes 11, 14-16, 18 en 22-26, 29). 
Kaplan-meier curven en (multivariate) cox regressiemodellen werden gebruik voor analyse.

Resultaten

Data van 147 patiënten werden geanalyseerd (BC-AVF n=97, RC-AVF n=50). Tijdens follow-up (mediaan, 42 
maanden) stierven 55 patiënten (37%). 4-jaar vrijheid van CVM was 21% hoger bij RC-AVF vergeleken met 
BC-AVF-patiënten (84 ±6% vs. 63 ±6%, P=0.016). Als de in de literatuur geadviseerde 1000 ml/min drempel 
voor initiële Qa werd gehanteerd, waren verschillen nog meer uitgesproken (Figuur 1). Uit multivariate analyse 
(leeftijd, geslacht, diabetes, hart- en vaatziekten, hypertensie, roken, initiële Qa <1000 ml/min en 
lichaamsoppervlak) bleek dat patiënten met een BC-AVF een drie keer hoger risico liepen om te overlijden aan 
een cardiovasculaire oorzaak (HR 2.96, CI [1.16-7.59], P=0.024).



Figuur 1. Vier jaar vrijheid van cardiovasculaire mortaliteit (CVM) in relatie tot locatie van AVF (pols, of RC-
AVF vs. Elleboog, BC-AVF; bovenste paneel), en wanneer ook initiële Qa wordt overwogen (1000 ml/min 



afkapwaarde, onderste paneel).

Conclusie

Patiënten met een elleboogs-AVF hebben een hoger risico op overlijden aan een cardiovasculaire oorzaak dan 
patiënten met een pols-AVF, vooral als de allereerst gemeten Qa <1000 ml/min  is.
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