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Inleiding
Inzicht in de preventie en behandeling van chronische ziekten bij Nederlanders met een niet-westerse ach-
tergrond wordt steeds belangrijker door de toename en vergrijzing van deze groep. De afdeling Diëtetiek 
van het Erasmus Medisch Centrum onderzocht of dieetbehandeling van patiënten met chronische nier-
ziekten voor autochtone en allochtone Nederlanders even effectief was.

Methoden
De studie betrof een retrospectief onderzoek onder 45 hemodialysepatiënten (n=26 allochtoon). Het 
 gemiddelde van de maandelijkse metingen van serumfosfaat over een periode van zes maanden werd 
gebruikt om verschillen tussen de etniciteitsgroepen te bepalen. Tevens werd voor beide groepen veran-
dering in het serumfosfaat gemeten na een dieetconsult.

Resultaten
De gemiddelde fosfaatwaarde van allochtone patiënten was 1,56 ± 0,45 mmol/l, die van autochtone 
 patiënten 1,37 ± 0,37 mmol/l (p=0,163). De verandering in het serumfosfaat na een dieetconsult was 
 alleen significant bij patiënten met een gemiddelde serumwaarde >1,5 mmol/l (hyperfosfatemie). De 
 gemiddelde daling was dan 0,31 ± 0,80 mmol/l (p=0,007) tegenover een daling van 0,06 ± 0,36 mmol/l 
wanneer er geen dieetconsult had plaatsgevonden. Deze daling was alleen significant bij de groep alloch-
tone patiënten (0,37 ± 0,56 mmol/l, p=0,005).

Conclusie
De resultaten van dit retrospectieve onderzoek suggereren dat allochtone en autochtone patiënten verge-
lijkbare serumfosfaatwaarden hebben. Verschillen in serumwaarden voor en na een dieetconsult waren in 
beide groepen gelijk. De resultaten geven geen aanleiding voor aanpassing van de huidige behandeling 
ten aanzien van de etniciteit van de patiënt. De resultaten dienen echter te worden bevestigd in een grotere 
steekproef met een prospectieve studieopzet. 
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Inleiding
De laatste jaren is er toenemende aandacht voor pre-
ventie en behandeling van chronische ziekten onder 
Nederlanders met een allochtone achtergrond. Dit is 
nodig omdat de prevalentie van bepaalde ziekten in 
deze groep hoger is en omdat risicofactoren kunnen 
verschillen van die van autochtone Nederlanders. On-
derzoeksprojecten zoals DHIAAN* en HELIUS** zijn 
gestart om risicofactoren en zorgbehoeften van de 
meest voorkomende groepen allochtonen in Neder-
land in kaart te brengen. Ook voor chronische nierziek-
ten zijn er aanwijzingen voor verschillen in prevalentie 
en complicaties op langere termijn.1,2 Zo blijkt dat de 
overlevingskans voor niet-westerse dialysepatiënten 
hoger is dan voor westerse dialysepatiënten.3 Een ach-
terliggende verklaring is hiervoor nog niet gevonden. 
Bij chronische nierziekten met onvolledige nierfunctie 
is er sprake van verminderde afvoer van (voedings-)
stoffen, waaronder fosfaat. Dit kan leiden tot hyper-
fosfatemie, wat het risico op botontkalking, aderver-
kalking en mortaliteit verhoogt.4-11 Normalisering van 
serumfosfaatwaarden is daarom een van de behandel-
doelen bij patiënten met chronische nierziekte.12 Dit 
gebeurt grotendeels door middel van dialyse, maar 
ook door beperking van de inname van fosfaat uit voe-
ding en zo nodig gebruik van fosfaatbinders.5-7 Fosfaat 
streefwaarden tussen 0,8 en 1,5 mmol/l zijn leidend 
voor het individuele voedingsadvies.5-7,12-14 Fosfaat zit 
van nature vooral in eiwitrijke producten.15 Met name 
eiwitrijke zuivelproducten en producten met fosfaat-
houdende additieven zijn verantwoordelijk voor de stij-
ging van het fosfaatgehalte in het bloed.12,16 

In het Erasmus MC ontvangt iedere dialysepatiënt 
 dieetbegeleiding door een diëtist. Omdat binnen het 
Erasmus MC de diversiteit aan etnische achtergronden 
van patiënten groot is, hebben we onderzocht of de 
 voedingsadviezen bij deze groepen even effectief zijn. 

Doelen en verwachting
Bovenstaande heeft geleid tot twee hoofddoelen: 
1)  vaststellen van een eventueel verschil in gemiddel-

de fosfaatgehalten tussen autochtone en allochto-
ne dialysepatiënten over langere tijd en 

2)  onderzoeken of het verschil in serumfosfaatgehal-
ten voor en na een dieetconsult verschilt tussen bei-
de groepen. 

De verwachting van de diëtisten was dat het fosfaatge-
halte van allochtone patiënten gemiddeld hoger zou zijn 
en minder zou verbeteren na een dieetconsult  
ten opzichte van het fosfaatgehalte van de autochtone 
patiëntengroep. 

Methode

Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie bestond uit 45 volwassen (>18 
jaar), chronische (>3 maanden) hemodialysepatiënten 
die in 2013 dialyseerden in het Erasmus MC. 
Er waren geen andere in- en exclusiecriteria.

Procedure/design
De studie betrof een retrospectief onderzoek, waarbij 
data uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) wer-
den verzameld van de start van de studie tot zes maan-
den daarvoor. Naast de algemene karakteristieken van 
de patiënt, zijn gegevens verzameld over de serumfos-
faatwaarden, het gebruik van fosfaatbinders, het aantal 
dieetconsulten, de etniciteit, de voedingstoestand en 
de restdiurese. 

Figuur 1 laat een tijdlijn zien van verzamelde serum-
fosfaatwaarden, dieetconsulten en het verschil in fos-
faat tussen twee opeenvolgende fosfaatbepalingen van 
een patiënt. 
Voor elke patiënt waren er vijf tot zes fosfaatbepalingen 
beschikbaar (Pho1-Pho6). De gemiddelde fosfaatwaar-
de van de zes fosfaatbepalingen is berekend om ver-
schillen tussen de etniciteitsgroepen te bepalen. 
Vervolgens is van elke twee opeenvolgende waarden 
het verschil berekend (∆1-∆5). Tussen twee opeenvol-
gende fosfaatbepalingen kon wel of geen dieetconsult 
hebben plaatsgevonden. 

Metingen
Dieetconsult
Er is gekeken naar de serumfosfaatwaarden voor en na 
een dieetconsult. Van alle serumfosfaatwaarden na een 
dieetconsult is het verschil met de voorgaande serum-
fosfaatwaarde berekend. Dit is ook gedaan voor serum-
fosfaatwaarden die niet waren voorafgegaan door een 
dieetconsult. Op die manier is de patiënt steeds zijn 
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 eigen controle; fosfaatveranderingen in de tijd met en 
zonder dieetconsult zijn vergeleken.
Omdat serumfosfaatwaarden boven de 1,5 mmol/l 
aanleiding kunnen zijn voor een dieetconsult, is er een 
subgroepanalyse uitgevoerd bij fosfaatwaarden boven 
de 1,5 mmol/l.

Etniciteit
Het indelen van patiënten op grond van etniciteit is las-
tig en kan arbitrair zijn. Daarom is gekozen voor gebruik 
van de defi nities van het Centraal Bureau voor de 
 Statistiek: een allochtoon is een persoon die in het 
 buitenland geboren is (eerste generatie) of van wie ten-
minste één ouder in het buitenland geboren is (tweede 
generatie).17,18 De etnische achtergrond bij patiënten in 
deze studie is bepaald door middel van hun geboorte-
plaats. Als er daarna nog twijfel was over de afk omst, 
werd dit nagevraagd door een diëtist. 

Fosfaatbinders
Juist gebruik van fosfaatbinders verlaagt het serum-
fosfaat. Omdat er verschillende typen fosfaatbinders 
worden voorgeschreven, is in de data-analyse de voor-
geschreven hoeveelheid fosfaatbindende stof ge-
bruikt. De werkelijke inname (compliance) van 
fosfaatbinders wordt helaas niet standaard gedocu-
menteerd in het EPD en kon daarom niet worden mee-
genomen in het onderzoek.

Sample size berekening en statistiek
In een pilotonderzoek vonden we een binnenper-
soonsvariatie van serumfosfaat van 0,3 mmol/l en een 
tussenpersoonsvariatie van 0,46 mmol/l. Deze waar-
den zijn gebruikt voor de sample size berekeningen. 
De belangrijkste uitkomstmaat was het verschil in se-
rumfosfaatgehalten voor en na een dieetconsult. Een 
verandering van 0,2 mmol/l in het serumfosfaat werd 
als klinisch relevant beschouwd. Voor dit eff ect binnen 

personen zijn 18 patiënten nodig (n=7,9 x (SDbinnen/D)2, 
alfa = 5%, power = 80%). Omdat we dit per groep wilden 
aantonen, waren er 18 patiënten per groep nodig. Ver-
volgens hebben we berekend dat we met ongeveer 20 
patiënten per groep een verschil in gemiddeld serum-
fosfaat tussen de groepen (allochtoon vs autochtoon) 
van ca. 0,4 mmol/l (ca. 25% verschil) konden aantonen, 
volgens de formule 2x7,9(SDtussen/D)2. 
Verschillen binnen patiënten werden vergeleken met 
een gepaarde t-toets; verschillen tussen de groepen 
met een ongepaarde t-toets of Mann-Whithney U test. 
In beide gevallen werd een p-waarde van <0,05 als 
 statistisch signifi cant beschouwd.

Resultaten

Algemene karakteristieken en etniciteit 
Aan het onderzoek deden 19 autochtone en 26 alloch-
tone patiënten mee, met een gemiddelde leeft ijd van 
58,9 ± 17,3 jaar. Gemiddeld dialyseerden ze 29,4 ± 29,6 
maanden. Van de allochtone patiënten kwamen er 2 
uit Indonesië, 3 uit Turkije, 3 uit Marokko, 3 van de 
 Nederlandse Antillen en Aruba, 4 uit Kaapverdië, 6 uit 
Suriname en 5 uit andere landen. Gemiddeld was de 
allochtone patiënt 8 jaar jonger en relatief vaker vrouw. 
Daarnaast kreeg deze patiënt minder fosfaatbindende 
stof voorgeschreven maar wel 1 dieetconsult meer. 
Deze verschillen waren ten opzichte van de autochtone 
groep echter niet signifi cant (tabel 1). Het enige signifi -
cante verschil tussen de twee groepen was de lengte 
van de hemodialyse. Autochtone patiënten dialyseer-
den signifi cant langer (37,7 ± 39,6 maanden) dan al-
lochtone patiënten (23,4 ± 17,9 maanden). 
De gemiddelde fosfaatwaarden van allochtone patiënten 
was 1,56 ± 0,45 mmol/l en die van autochtone patiënten 
1,37 ± 0,37 mmol/l. Het verschil van 0,18 mmol/l was 
niet signifi cant. 

Figuur 1.  Voorbeeld tijdlijn dataverzameling van serumfosfaat (Pho1-Pho6), dieetconsulten (C1-C5) en verschil in fosfaat tussen twee 
opeenvolgende fosfaatbepalingen (∆1-∆5).

Pho 1 Pho 2 Pho 3 Pho 4 Pho 5
C 1

1 2 3 4 5

C 2 C 3 C 4 C 5
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Dieetconsult en fosfaatwaarden
In totaal waren er voor de 45 patiënten 217 gepaarde 
opeenvolgende waarden van het serumfosfaat be-
schikbaar. Tussen twee opeenvolgende fosfaatbepa-
lingen vond in 125 gevallen een dieetconsult plaats en 
in 92 gevallen niet. Gemiddeld kregen de patiënten 3,2 
dieetconsulten in een periode van 6 maanden. Binnen 
de allochtone groep was dit 3,7 consulten en binnen 
de autochtone groep 2,7 consulten. 

Gemiddeld wordt een dieetconsult voorafgegaan door 
een hogere serumfosfaatwaarde (tabel 2). Deze hogere 
waarden dalen licht, maar niet significant na een dieet-
consult. Serumfosfaatwaarden die niet worden gevolgd 
door een dieetconsult, laten daarentegen een lichte 
niet-significante stijging zien. 
Tabel 3 laat het verschil zien in serumfosfaatgehalten 
voor en na een dieetconsult bij serumfosfaatwaarden 
≥1,5 mmol/l. Voor deze analyse waren 79 opeen-

  Autochtone patiënten Allochtone patiënten  P-waarde
  (n=19) (n=26) 

 Gemiddelde   (SD) Gemiddelde (SD) 

Leeftijd (jaren) 63,8  16,2 55,3 17,4 0,102b

Geslacht (Man) 12  63% 11 42% 

HD-dialyse (maanden) 37,7  39,6 23,4 17,9 0,028a

Serumfosfaat (mmol/l) 1,37  0,37 1,56 0,45 0,163b

Aantal dieetconsulten  2,7  1,49 3,7 1,77 0,059b

Fosfaatbindende stof (mg) 190  97,7 156,1 104 0,269b

Restdiurese (ml) 691  854 631,2 887 0,819a

SGA-score  5,4  0,73 5,3 0,77 0,688b

a Mann-Whithney U-test  b Onafhankelijke  t-test

Consult N
 Gemiddeld fosfaat Gemiddeld fosfaat Gemiddeld verschil  

P-waarde
  Voor (SD)  Na (SD) (SD)
 
Nee 92 1,41 (0,41) 1,49 (0,55)  0,09 (0,50) 0,104

Ja 125 1,54 (0,63) 1,46 (0,51) -0,07 (0,59) 0,160

Consult N
 Gemiddeld fosfaat Gemiddeld fosfaat Gemiddeld verschil  

P-waarde
  Voor (SD)  Na (SD) (SD)
 
Nee 28 1,90 (0,34) 1,84 (0,36) -0,06 (0,36) 0,406

Ja 51 2,10 (0,59) 1,78 (0,57) -0,31 (0,80) 0,007

Tabel 1. Karakteristieken van  autochtone (n=19) en allochtone (n=26) hemodialysepatiënten.

Tabel 2. Serumfosfaatwaarden (mmol/l) voor en na het plaatsvinden van een dieetconsult (ja/nee) in alle hemodialysepatiënten. 

Tabel 3. Verschillen in serumfosfaat (mmol/l) na het plaatsvinden van een dieetconsult (ja/nee) in hemodialysepatiënten waarbij het 
serumfosfaat vooraf ≥1,5 mmol/l was.
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volgende serumfosfaatwaarden beschikbaar, waarbij 
51 keer wel en 28 keer niet een dieetconsult had 
plaats gevonden tussen de bepalingen. 
Wanneer patiënten geen dieetconsult hadden tussen 
twee metingen was er een gemiddelde daling van 0,06 
± 0,36 mmol/l. Deze was niet significant (p=0,406). 
Wanneer er één of meer consulten tussen twee opeen-
volgende fosfaatwaarden hadden plaatsgevonden, 
was er wel een significante gemiddelde daling te zien 
van 0,31 ± 0,80 mmol/l (p=0,007). Ook na het verwij-
deren van een extreme waarde bleef dit significante 
verschil gehandhaafd (p=0,011). Dit betekent dat de 
effecten van een dieetconsult vooral duidelijk zijn bij 
hyperfosfatemie. 

Etniciteit, serumfosfaat en dieetconsulten
Figuur 2 laat zien dat na opsplitsing van de patiënten-
groep in allochtone en autochtone patiënten, alleen de 
allochtone patiënten een significante daling van 0,37 ± 
0,56 mmol/l (p=0,005) van het serumfosfaat laten zien 
na een dieetconsult wanneer het serumfosfaat vooraf 
≥1,5 mmol/l was. Voor de autochtone patiënten was de 
daling 0,18 ± 0,60 mmol/l, wat niet significant was. 
Ook opeenvolgende metingen waartussen geen dieet-
consult was, lieten gemiddeld een lichte daling zien in 
serumfosfaat, maar waren niet significant.

Discussie
Uit dit retrospectief observationeel onderzoek, uit-
gevoerd in het Erasmus Medisch Centrum, bleek dat de 
fosfaatwaarden van allochtone patiënten bijna 0,2 
mmol/l hoger waren dan die van autochtone patiënten, 
maar dit verschil was niet significant. Beide groepen 
hadden gemiddelde fosfaatwaarden dicht bij de streef-
waarde van 1,5 mmol/l. Dieetconsulten werden gevolgd 
door een kleine, niet significante daling in serumfosfaat. 
Dieetconsulten volgend op een hoge serumfosfaat-
waarde (≥1,5 mmol/l) werden wél gevolgd door een 
 significante daling in het serumfosfaat, van 0,3 mmol/l. 
Bij allochtone patiënten was de daling sterker dan bij 
autochtone patiënten, waaruit geconcludeerd kan 
 worden dat allochtone patiënten voldoende adequaat 
behandeld worden. 
Slechts één andere studie, uitgevoerd in Groot-Brittan-
nië, onderzocht verschillen in serumfosfaat bij patiënten 
met verschillende etnische achtergronden. Hierin werd 
gevonden dat patiënten met Afrikaanse of Zuid-Azia-
tische afkomst betere serumfosfaatwaarden hebben 
dan blanke patiënten.19 Deze verschillen bleven over-
eind na correctie voor sociale verschillen en soci-
aal-economische status. De onderzoekers zochten de 
verklaring in biologische verschillen. Het is mogelijk dat 
er ook in onze patiëntgroep etnische groepen zijn met 
betere fosfaatwaarden, maar het totaal aantal patiënten 

Figuur 2.  Verschillen in serumfosfaat (mmol/l) na het plaatsvinden van een dieetconsult (ja/nee) bij serumfosfaat vooraf ≥1,5 mmol/l, 
onderverdeeld in autochtone en allochtone patiënten.
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was te klein om een verdere opdeling naar land van 
 herkomst te maken.
Gemiddeld gezien had de patiëntengroep in het huidi-
ge onderzoek goede fosfaatwaarden. Het retrospec-
tieve karakter van dit onderzoek maakt het onmogelijk 
om oorzaak en gevolg te onderzoeken. Daardoor kon-
den we niet meten of de goede fosfaatwaarden het ge-
volg waren van het juist innemen van medicatie, het 
goed opvolgen van adviezen over een fosfaatbeperkte 
voeding of andere oorzaken. In de behandeling van hy-
perfosfatemie is er een goede afstemming tussen de 
hoeveelheid fosfaatbinders en de hoeveelheid fosfaat 
in de voeding nodig. Het beperken van de fosfaatinna-
me kan de hoeveelheid benodigde medicatie verla-
gen.20,21  Patiënten die hogere fosfaatwaarden hadden, 
kregen doorgaans meer fosfaatbinders voorgeschre-
ven. Of de inzet van fosfaatbinders effectief was, kan 
niet worden afgeleid uit dit observationele onderzoek. 
Mogelijk is de therapietrouw bij patiënten met een ho-
gere voorgeschreven dosering van fosfaatbinders la-
ger, waardoor hun serumwaarden minder dalen dan je 
op grond van de dosering zou verwachten.21 Vanwege 
het ontbreken van gegevens over compliance is niet 
voor het gebruik van fosfaatbinders gecorrigeerd.

In ons onderzoek hebben we retrospectief serumfos-
faatwaarden volgend op een dieetconsult vergeleken 
met fosfaatwaarden die niet op een consult volgden. 
Een dieetconsult is echter niet alleen gericht op het her-
stel van metabole ontregeling. Zo kan het zo zijn dat in 
sommige consulten met name aandacht besteed werd 
aan de voedingstoestand, en de patiënt gestimuleerd 
werd meer eiwit (en daarmee meer fosfaat) te gebruiken. 
Bovendien is het wel of niet in consult komen afhanke-
lijk van de toestand en zorgvraag van de patiënt, wat tot 
bias in de uitkomsten kan leiden. Het is aannemelijk 
dat regressie naar het gemiddelde een verklaring is 
voor de daling in het serumfosfaat, met name in de 
groep patiënten met fosfaatwaarden boven de 1,5 
mmol/l. Deze daling was echter sterker wanneer er een 
consult had plaatsgevonden, met name bij de alloch-
tone patiëntengroep. Mogelijk is dit te verklaren door 
een iets andere samenstelling van de allochtone 
 patiëntengroep (jonger, relatief meer vrouwen). Boven-
dien hadden zij een consult meer ten opzichte van de 
autochtone patiëntengroep. Toch lijken de resultaten 
te suggereren dat het contact met de diëtist effectief  
is geweest. 
Er is eerder onderzoek gedaan naar het effect van dieet-

consulten op serumfosfaatwaarden. Dit waren door-
gaans experimentele studies met een interventiegroep 
die aanvullende educatie ontving en een controlegroep 
die alleen de reguliere maandelijkse adviezen kreeg.7,22-24 
Uit deze studies bleek dat dalingen van serumfosfaat van 
0,13 tot 0,50 mmol/l mogelijk waren. Uit een van deze 
studies bleek daarnaast dat deze  dalingen tot drie maan-
den na de interventie in stand bleven. Na zes maanden 
verdween echter het effect van de educatie.7 Herhaling 
van de educatie is daarom noodzakelijk. 
Er zijn sterke aanwijzingen dat voor verschillende etni-
sche groepen verschillende benaderingen nodig zijn.25 
In ons onderzoek leidde een dieetconsult bij allochto-
nen gemiddeld tot een sterkere daling in serumfosfaat 
dan bij allochtone patiënten. De daling was bovendien 
alleen significant bij de allochtone patiënten, maar de 
autochtone patiëntengroep was vanwege de wat grotere 
variatie net te klein om klinisch relevante dalingen op te 
pikken. Er zijn ons geen andere studies van voldoende 
omvang bekend waarin het effect van een dieetconsult 
bij verschillende etnische groepen is vergeleken. Ook in 
een kleine studie uitgevoerd in Londen (n=58, 54% was 
niet blank), waarbij werd gekeken naar het effect van 
een educatieve interventie op het serumfosfaat van 
 dialysepatiënten, werd de grote verscheidenheid in de 
culturele achtergrond weliswaar opgemerkt, maar was 
de groep te klein om eventuele verschillen in het serum-
fosfaat te achterhalen.22 Om beter inzicht te  krijgen in 
serumfosfaatwaarden tijdens dialysebehandeling zijn 
grotere groepen met een diversiteit aan etnische ach-
tergronden nodig. Om onderscheid te  maken tussen 
biologische verschillen en omgevingsfactoren is bo-
vendien een goede registratie van voedingsinname en 
medicijngebruik (compliance) nodig. Ook voor andere 
factoren die van invloed zijn op de fosfaatwaarden, zoals 
voedingstoestand en restdiurese, is een juiste registra-
tie nodig. Deze gegevens waren niet consequent gere-
gistreerd en daarom konden deze niet worden 
meegenomen in de analyses.
De resultaten van dit onderzoek dienen voorzichtig ge-
interpreteerd te worden. Onze onderzoekspopulatie 
was niet groot en daardoor niet geschikt om kleine ver-
schillen of effecten van andere factoren aan te tonen. 
Ook is niet gecorrigeerd voor het feit dat we herhaalde 
metingen per patiënt hadden. Hiervoor zijn statistische 
methoden beschikbaar. Deze zouden zeker toegepast 
moeten worden in vervolgonderzoek van grotere om-
vang. Voor het beantwoorden van een vraag uit de prak-
tijk, gebruikmakend van een beperkte hoeveelheid 
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patiëntendata, vonden we de gebruikte relatief een-
voudige methoden verdedigbaar. 

Aanbeveling
Om het effect van een dieetconsult op serumfosfaat 
beter te onderzoeken, zou bij voorkeur een gerandomi-
seerd experiment uitgevoerd moeten worden. Dit stuit 
echter op ethische bezwaren, omdat patiënten dan 
wellicht een noodzakelijke dieetbehandeling wordt 
onthouden. Voor observationeel onderzoek dient goed 
afgesproken te worden op welke manier informatie en 
uitleg over normalisering van serumfosfaat wordt ge-
geven, en is inzicht nodig in het werkelijk gebruik van 
fosfaatbinders door de patiënt. Een juiste documenta-
tie is hierbij essentieel. Voor het onderzoek naar de rol 
van etniciteit bij effectiviteit van dieetbehandeling zijn 
grotere groepen patiënten per etnische groep nodig. 

Conclusie
Gemiddeld gezien verschilden fosfaatwaarden geme-
ten over een periode van zes maanden niet significant 
tussen autochtone en allochtone dialysepatiënten. Een 
dieetconsult werd doorgaans gevolgd door een norma-
lisering van serumfosfaatwaarden. Alleen bij allochtone 
dialysepatiënten met een serumfosfaatwaarde hoger 
dan 1,5 mmol/l, werd een dieetconsult gevolgd door 
een significante daling van het serumfosfaat. Voor de 
diëtisten in Erasmus MC Rotterdam zijn de resultaten 
geen aanleiding voor aanpassingen in hun dieetbehan-
deling. Voor meer inzicht in de rol van etniciteit in de ef-
fectiviteit van de dieetbehandeling is echter een 
prospectieve studie van grotere omvang nodig, zodat 
ook de invloed van fosfaatbinders, voedingsinname, 
voedingstoestand en confounders zoals leeftijd en ge-
slacht meegenomen kunnen worden.  
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BESCHOUWING

Aantonen effectiviteit behandeling belangrijk

Naast de behandeling van individuele patiënten, omvat goede 
 patiëntenzorg ook het kritisch evalueren van de effectiviteit van de 
dieetbehandeling op groepsniveau. Zeker gezien de huidige ont-
wikkelingen in de gezondheidszorg is het belangrijk om de effec-
tiviteit van dieetbehandelingen aan te kunnen tonen. Een 
systematische registratie van behandeldoelen, behandelingen en 
klinisch relevante uitkomstparameters maakt deze transparantie 
mogelijk. De studie naar de effectiviteit van een dieetconsult op 
fosfaatspiegels bij hemodialysepatiënten is een voorbeeld van hoe 
in de klinische praktijk met gebruikmaking van bestaande ge-
gevens uit de medische patiëntendossiers effectiviteit zichtbaar 
gemaakt kan worden. 

Veel factoren van invloed 
Hoewel in deze studie de fosfaatwaarden lager waren na een dieet-
consult, zijn de gevonden verschillen klein en niet-statistisch signi-
ficant. Wat als eerste opvalt, is dat de fosfaatwaarden niet erg hoog 
zijn. Het gemiddelde in de totale populatie lag rond de streefwaar-
de van 1,5 mmol/l en sterke dalingen waren dan ook niet te ver-
wachten. Bij uitgangswaarden hoger dan de streefwaarde was de 
daling na een consult echter wel significant, wat suggereert dat de 
dieetbehandeling effectief was. Desalniettemin: sterke conclusies 
kunnen op basis van deze studie niet getrokken worden. Hiervoor 
zijn er te veel factoren van invloed waar onvoldoende voor gecorri-
geerd kon worden. Fosfaatspiegels worden naast inname met de 
voeding ook beïnvloed door de dialysebehandeling, het gebruik 
van fosfaatbinders, de restnierfunctie en een verhoogd PTH (para-
thyreoïd hormoon). Om meer inzicht te krijgen in het effect van de 
dieetbehandeling is een grotere studiepopulatie, een bredere en 
gedetailleerdere dataverzameling en een uitgebreidere statistische 
data-analyse nodig. 

Behandeldoelen afwegen
Ondervoeding komt veelvuldig voor in deze kwetsbare patiënten-
groep en het is cruciaal om patiënten in een zo goed mogelijke 
 voedingstoestand te houden. Het verlagen van de fosfaatinname 
kan ten koste gaan van de eiwitinname en deze twee behandeldoe-
len moeten dan ook zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. 
Uit de karakteristieken van de studiepopulatie blijkt ondervoeding 
relatief vaak voor te komen. Het is essentieel om te weten of de 
 eiwitinname optimaal is, maar die informatie mist in de huidige 
analyse. Meer inzicht in de gestelde behandeldoelen en informatie 
over de eiwitinname en de inname van organisch en anorganisch 
fosfaat waren van toegevoegde waarde geweest.

Rol etniciteit 
De eigenlijke vraag in dit onderzoek gaat nog een stap verder en is of 
er verschillen bestaan tussen allochtone en autochtone patiënten 
wat betreft gemiddelde fosfaatwaarden en de effectiviteit van een 
dieetconsult. Hoewel we ons aansluiten bij het belang van deze 
 onderzoeksvragen, zijn we van mening dat deze studie hier weinig 
nieuwe inzichten in geeft. Diverse studies in Nederland en daarbui-
ten hebben laten zien dat allochtone patiënten een betere overleving 
hebben op dialyse dan autochtone patiënten. Een intrigerende 
 bevinding waarvoor nog geen sluitende verklaring is gevonden. 
 Mogelijk speelt de fosfaathuishouding hierbij ook een rol, hierover is 
echter nog nauwelijks iets bekend. Er zou in ieder geval ook gekeken 
moeten worden naar de voedingsinname van de groep allochtone 
patiënten. Mogelijk bevat hun voedingsinname minder fosfaat per 
gram eiwit door een lagere zuivelconsumptie en minder gebruik van 
kant-en-klare maaltijden en fastfoodproducten. 

Kortom: de huidige studie roept nog veel vragen op en we sluiten 
ons dan ook aan bij de conclusie van de auteurs dat een grotere, 
meer gedetailleerde studie nodig is om meer inzicht te krijgen in de 
rol van etniciteit in de effectiviteit van de dieetbehandeling bij dialy-
sepatiënten. 
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