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Introductie

Is de vinger-arm index (digital brachial index, DBI), gemeten voorafgaande aan constructie van een 
arterioveneuze vaattoegang (AVA, arteriovenous access), geassocieerd met de 2-jaars AVA doorgankelijkheid 
(primaire & secundaire patency)?

Methode

Tussen januari 2009 en december 2017 ondergingen patiënten met nierfalen vlak voor aanleg van een primaire 
AVA een bilaterale DBI meting d.m.v. digitale plethysmografie in een ziekenhuis. Een DBI tussen 80-99% 
werd als normaal beschouwd, terwijl waarden <80% of ?100% als abnormaal werden gedefinieerd. Diameters 
van armvenen werden preoperatief met Duplex vastgelegd. DBI-waarden ipsilateraal aan de AVA en veneuze 
diameters werden gecorreleerd aan 2-jaars AVA patency.

Resultaten

Gegevens van 163 patiënten (man 58%, 71 jaar ±12) waren beschikbaar voor analyse. Patiënten met abnormale 
preoperatieve DBI-waarden hadden de laagste 2-jaar primaire patency (lage DBI 25% ±11; hoge DBI 28% ±6; 
normale DBI 49% ±8; P=.018). Na correctie voor bekende risicofactoren voor AVA falen (leeftijd, geslacht, 
hypertensie, DM, cardiovasculaire VG, roken, eerdere ipsilaterale centraal veneuze lijn) toonde een multivariate 
Cox regressiemodel aan dat een abnormale DBI-waarde geassocieerd was met primair AVA falen na 2 jaar 
(lage DBI <80% HR 2.25 [1.13-4.48]; Hoge DBI>100% HR 1.74 [1.06-2.85], beide P <.030). Ook vertoonden 
patiënten met een lage preoperatieve DBI een hoger risico op secundair AVA falen (HR 2.86 [1.08-7.59], P
=.035). Veneuze outflow diameters daarentegen bleken niet geassocieerd met 2-jaar AVA patency.



Figuur 1. Primaire AVA patency in relatie tot preoperatieve DBI bij 163 hemodialyse patiënten

Conclusie



Een DBI waarde voorafgaande aan constructie van een arterioveneuze vaattoegang is geassocieerd met 2-jaar 
AVA patency, in tegenstelling tot diameters van armvenen.
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