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  Pathway for OLDer patients reaching End stage Renal disease 

 

In deze NIEUWSBRIEF:  

• Toestemming METC 

• Deelnemende ziekenhuizen 

• Website online: www.polderstudie.nl 

• In het nieuws: Nederlandse Nefrologie Dagen 

• Nefrovisie database 

• Pilot-planning 
 

 

 

Mijlpalen:      toestemming METC voor uitvoer POLDER! 

Woensdagmiddag 31 januari vond in Utrecht de eerste POLDER bijeenkomst plaats. Hier waren veel 

verschillende zorgverleners uit de pilotziekenhuizen en de 

projectgroep aanwezig. Grootste resultaten van de middag: 

voorlopige overeenstemming over het geriatrisch assessment, 

verdere vormgeving van POLDER én ontmoeten van andere 

POLDERaars. 

De Algemene Nascholing Nefrogeriatrie vond op 16 mei plaats. Hier kwam aan bod: Aspecten van het ouder 

worden, relatie tussen ouder worden en nierfalen én nefrogeriatrie in de praktijk. De scholing was 

geaccrediteerd door NIV, V&VN en VSR met 3 punten. Hierbij waren 32 nefrologen, verpleegkundigen, 

ouderengeneeskundigen en andere disciplines uit 12 ziekenhuizen aanwezig. Zij beoordeelden de scholing 

met het cijfer 7,9. De handouts zijn te downloaden via de website. 

Op 27 juni zijn de eerste trainingen gegeven aan de verpleegkundig specialisten van het LUMC en het RDGG. 

Zij kunnen na lokale toestemming van start! 

De METC ZWH heeft op 28 juni een positief besluit uitgegeven voor de POLDER studie. Goed nieuws! Dit 

betekent dat we na lokale toestemming van de RvB’s de deelnemende ziekenhuizen van start kunnen. Het 

St. Antoniusziekenhuis en UMCG hebben ook deze lokale toestemming gekregen. Na de training in 

september zullen zij de eerste patiënten includeren. 

De website www.polderstudie.nl staat online!               Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!  

Vind relevante richtlijnen in de kennisbank 

Informatie over het zorgpad én het onderzoek 

                 Voor patiënt én zorgverlener 

St. Antoniusziekenhuis is klaar voor de inclusie van de eerste POLDER patiënt!  

In de planning: training in het MUMC+ (26sept), Haga Ziekenhuis (28sept), AMC/VUMC (11okt), Maasstad 

(4okt), HMC+ (26okt). 

Start met 12 pilot ziekenhuizen 

Maar liefst 12 ziekenhuizen en UMC’s hebben de onderzoeksverklaring ondertekend en starten met de POLDER-
pilot. Momenteel zijn zij druk bezig met de organisatorische en administratieve voorbereidingen 

• UMC Groningen 

• Maasstad ziekenhuis  

• VU Medisch Centrum 

• Maastricht UMC+  

• Leids UMC  

• UMC Utrecht  

• HagaZiekenhuis 

• Reinier de Graaf Gasthuis 

• St. Antonius ziekenhuis  

• Haaglanden Medisch Centrum 

• Academisch Medisch Centrum 

• Radboud Medisch Centrum 

 

http://www.polderstudie.nl/nl/over-polder/documenten
http://www.polderstudie.nl/
http://www.polderstudie.nl/nl/over-polder/zorgpad
http://www.polderstudie.nl/nl/kennisbank
http://www.polderstudie.nl/nl/over-polder/onderzoek
http://www.polderstudie.nl/nl/nieuws


POLDER testset 

 

Afname van het nefro-geriatrisch assessment neemt gemiddeld 30-45 min in beslag. Dit wordt veelal gedaan door 

een verpleegkundige ouderengeneeskunde of nierziekten. Voor een aantal van de testen krijgt de patiënt een 

vragenlijst mee. Invullen duurt voor de patiënt 20-30 min. Deze vragenlijst is op papier óf online beschikbaar. Ook 

de mantelzorger krijgt een korte vragenlijst mee. 

De uitslag van het geriatrisch assessment wordt in het MDO en met de patiënt besproken. Daarna wordt de patiënt 

gevraagd om een extra vragenlijsten in te vullen over behandelkeuze en spijt.  

Klinische en geriatrische data verzamelen we online via de database van Nefrovisie. Hiervoor is een 

gebruiksvriendelijke dashboard ontworpen waar ook de uitkomsten van het geriatrisch assessment geraadpleegd 

kunnen worden.  

Polderen met tijd, personele inzet, poli-planning en beschikbare ruimtes 

In de vorige nieuwsbrief is de enquête beschreven. Hierin werd gevraagd naar mogelijke problemen. Ziekenhuizen 

gaven aan te worstelen met personele inzet, logistieke uitdagingen en hoe het geriatrisch assessment te integreren 

in de multidisciplinaire zorg. Hoe doen zij dit?  

Afname NGA wordt gedaan door getrainde verpleegkundigen van de nefrologie of ouderengeneeskunde. Ook 

kunnen de onderdelen verdeeld worden tussen verschillende disciplines. Patiënten worden gezien door een 

geriater of internist ouderen geneeskunde óf doorverwezen voor een consult indien nodig. In veel ziekenhuizen 

maakt de ouderengeneeskunde onderdeel uit van het MDO. Per ziekenhuis is het zorgproces anders ingericht. 

POLDER in het nieuws 

Onze gezamenlijke ambitie ‘het ontwikkelen, testen én landelijk implementeren van een zorgpad voor oudere 

patiënten met ernstig nierfalen’ was in het nieuws: 

Nefrovisie, 20 december 2017: “Zorg op maat voor oudere nierpatiënt dankzij POLDER” 

Niernieuws.nl interviewt hoofdonderzoeker Marjolijn van Buren, 15 januari 2018: “POLDER-initiatief screent 

oudere nierpatiënt” 

Nederlandse Nefrologie Dagen, 28 maart 2018:  Als onderdeel van de sessie Zelfmanagement hebben Noeleen 

Berkhout en Carlijn Voorend het POLDER initiatief geïntroduceerd op de NND. Hier zijn de voorlopige resultaten 

van het focusgroep-onderzoek en de opzet van de POLDER studie gepresenteerd. Het was een drukbezochte 

bijeenkomst.  

 

Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws!   

https://www.nefrovisie.nl/nieuwsbrief/zorg-op-maat-oudere-nierpatient-dankzij-polder/https:/www.nefrovisie.nl/nieuwsbrief/zorg-op-maat-oudere-nierpatient-dankzij-polder/
http://www.niernieuws.nl/?titel=polder-initiatief-screent-oudere-nierpatient&artid=8673&cat=5&all=yes&maand=2013-12
http://www.niernieuws.nl/?titel=polder-initiatief-screent-oudere-nierpatient&artid=8673&cat=5&all=yes&maand=2013-12
https://www.polderstudie.nl/nl/nieuws
http://www.polderstudie.nl/nl/nieuws


Inkijkje in de POLDER-database 

De invoermodule voor de gegevens van de POLDER-studie is bijna 

klaar. Nefrovisie ontwikkelt en beheert de database en heeft voor 

de invoer van gegevens een dashboard gemaakt waar de 

verschillende onderdelen, zoals het geriatrisch assessment, de 

patiëntvragenlijsten en de klinische data, online ingevoerd kunnen 

worden.  

Patiënten krijgen straks de keuze om de POLDER-vragenlijsten 

online of op papier in te vullen. 

Volg POLDER!  

De POLDER projectgroep wil graag een platform voor Nefrogeriatrie faciliteren. Heeft u ideeën hoe we dit het 

beste kunnen vormgeven? Laat het weten! 

   Kijk in de Kennisbank op de website www.polderstudie.nl    

   Vind elkaar via Linked-in groups 

   Volg POLDER op twitter: @Polder_consort  

 

Bloed voor een biobank 

Het protocol van POLDER is herzien op het punt van de biobank. Enkel in de vier centra uit de regio Den Haag, 

Leiden, Delft wordt biomateriaal (bloed) verzameld van geïncludeerde patiënten. Hiervoor worden aparte 

afspraken gemaakt met de betreffende laboratoria. Het bleek niet haalbaar om dit in ieder pilot ziekenhuis op te 

tuigen. De opgedane ervaringen worden meegenomen in het verdere ontwerp voor een toekomstig 

Nefrogeriatrisch consortium met eventuele biobank. 

 

Geen algemene nascholing Nefrogeriatrie op 26 september 

Op 16 mei heeft de eerste algemene nascholing Nefrogeriatrie. Optioneel was op 26 september een tweede 

scholing gepland. Vanwege een beperkt aantal aanmeldingen gaat deze scholing niet door. Handouts zijn te 

vinden op www.polderstudie.nl (inloggen). Hier zullen binnenkort ook de opnames te zien zijn, ter voorbereiding 

op de lokale training voor pilotziekenhuizen. 

 

POLDER planning 

De eerste dataverzameling wordt verwacht in het najaar van 2018. In de vorige nieuwsbrief schreven wij nog dat 

dit april zou zijn. Helaas heeft de toetsing bij de METC, contractuele afstemming tussen 12 ziekenhuizen en 

vakantieperiode ervoor gezorgd dat deze planning uitgesteld moet worden. Toch is er niet stilgezeten en zijn in de 

tussentijd grote stappen gezet in de voorbereiding op POLDER.  

 

 

 

 

 

LUMC, 26-09-2018. Correspondentie naar aanleiding van deze nieuwsbrief via info@polderstudie.nl.   

Dec 2017 - Jan 2018
- Voorbereidingfase
- 31 jan: bijeenkomst
- Keuze NGA

Feb - Aug 2018
- Onderzoeksverklaring
- METC beoordeling
- Training voor pilot 
- Ontwerp database  
(Nefrovisie)
- Contract laboratoria

Sept 2018 - Dec 2018
- Start inclusie pilot 
(gefaseerd)

- Training voor pilot 
ziekenhuizen

> Maart 2019
- Inclusie 200 patienten
- Start data analyse
- Opzet Nefro-
geriatrisch Consortium

http://www.polderstudie.nl/nl/kennisbank
https://www.linkedin.com/groups/12095224
https://twitter.com/polder_consort
http://www.polderstudie.nl/
mailto:info@polderstudie.nl
http://www.polderstudie.nl/nl/kennisbank
https://www.polderstudie.nl/
https://twitter.com/polder_consort
https://www.linkedin.com/groups/12095224

