
ACUUT 
 

 

1. Post-streptokokken GN 

 
 Kliniek 

Plotse macroscopisch hematurie, vochtretentie, hypertensie, nierfunctiedaling, 10-20d na strep-inf.  

 Labo: 

 Bloed: 

o ASLO stijging 

o Gedaald complement 

 Urine 

o Hematurie 

o proteïnurie < 3,5  

o sediment: RBC-cil.  

 

 Histologie 

 Grote hypercellul. Glomeruli 

 IC vroeg: mesangiaal + binnenzijde BM 

 IC laat: buitenkant BM  

 

 Prognose 

 Kind:Voll herstel na enkele weken  

 Volw: mogelijk progressief chronisch  

 



 Behandeling: 

 Penicilline 

 Rust 

 Antihypertensiva 

 Overvulling behandelen 

 

2. GN bij bacteriële  infecties 
 

 Kliniek 

o Vergelijkbaar post-strep  

 

 Labo 

o Gedaald complement 

 

 Histologie 

o Vergelijkbaar, meer uitgesproken IC neerzetting 
 

 Prognose 

Afh van genezing endocarditis 

  

 

 

3. GN bij virale infecties 
 

 HIV  

o → snel progressieve glomerulopathie, forse proteïnurie, nefrotisch syndroom, snellen nierfunctie achteruitgang 

o Histologie: subtype FSGS 

o Infauste prognose 



 Hep B / Hep C 

o Chronische GN met met nefrotisch syndroom 

o Histologie: membraneuze GN of membranoproliferatieve GN 

o Gemengde globulinemie 

 

 

SUBACUUT = snel progressief 
 

1. Anti-GBM GN 
 

 Labo 

o Bloed: Circulerende IgG anti -GBM AS  

o Urine 

 Geringe proteïnurie 

 GN-sediment 
 

 Kliniek 

o Snelle nierfunctiedaling 

o longbloedingen  

 

 Histologie 

o Lineaire neerslag van IgG en complement langs capillaire wanden glomeruli  
 

 Prognose 

o Afh van restdiurese 

o longboedingen mogelijk levensbedreigend   



 Behandeling 

o Plasmaferese 

o CS 
o Cyclofosfamide 

 

 

 

2. IC gemedieerde GN 

 

 Labo 

o Verlaagd complement 

o Cryoglobulinen 
o Circulerende IC 

 

 Kliniek 

o Snel progressieve GN zonder aantoonbare anti-GBM AS  

 

 Histologie 

o Neerslag IC in glomerulus  
 

 Prognose 

o Beter dan anti-GBM  

 

 Behandeling 

o Stootdosissen medrol (3x 1g iv) 

o Daarna CS p.o. 

 

 



3. Pauci-immune GN 
 

Geen duidelijke IC of AS neerslag 

Meestal samen met gegeneraliseerde vasculitis 

ANCA’s aanwezig 

 

 

 

 

CHRONISCH 
 

 

1. Focaal lokale IgA nefritis (Berger) 
 

 Labo 

o bij 50%: verhoogde IgA 

o Normaal complement 
  

 Kliniek 

o Tss 15-35 j 

o ♂>♀  

o macroscopische hematurie (opstoten)  

o persisterende microsc hematurie 
o Beperkte (<1g/d)of afwezige proteïnurie 

o hypertensie na verloop van tijd  

 



 Histologie 

o IgA en C3 in mesangium 

o proliferatieve GN 
o In enkele glom (focaal) en in deel van glom (lokaal) 

o crescent bij ernstige vorm 

 

 prognose 

o +++proteïnurie, art hypertensie & ernstige hist afwijkingen = neg prognostisch 
o opstoten macrosc hematurie = pos prognostisch 

o nierinsuff bij 20-50% 

 

 behandeling 

o Meestal geen 
o Boeddrukcontrole (ACE-I) bij hypertensie 

o immuunsuppressie bij snel evolutief 

 

2.  Membranoproliferatieve GN 

 
 Kliniek 

o Nog weinig in W-Europa 

o Wisselend: 

 Asymptom proteïnurie & hematurie tot  

 zwaarnefrotisch syndroom met hypertensie en nierf. achteruitgang 
 

 histologie 

o Opsplitsing GBM door subendotheliale IC en proliferatie mesangiale cellen  

o Type I en type II (dens materiaal in BM) 
 



 Prognose 

o Nefrotisch syndroom bij jongvolwassenen  

o Niet zelden term nierinsuff 

 

 Behandeling 

o Kinderen: chron CS 

o Symptomatisch 

 

3.  Membraneuze GN 

 
 Kliniek 

o vnl Mannen > 30J 

o Beperkte microsc hematurie 
o 80% nefrotisch syndroom 

o mogelijk ook sec aan infecties, maligniteiten, GM (goudzou ten, penicilinamine, kwik), systeemziekten, de novo na transplantatie  

 

 labo 

o mstl geen circulerende IC 

o complement normaal 

 

 histologie 

o IC neerzetting aan buitenzijd BM → spikes 

o Later: Homogeen verdikte membraan 
o Immunohisto:Granulair patroon IgG en C3 buitenzijde BM  

 

 Prognose 

o Chronisch, zeer traag verloop 

o Kind: goede prognose, zelden nierinsuff 



o Volw: 25% remisie - 50% matige proteïnurie - 25% nierinsuff 

o Hypertensie en nierfunctiedaling bij diagnose = neg prognostisch 

 

 Behandeling 

o Geen eensgezindheid 

o ACE-I  
o CS +/-cytostatica 

o NSAID  

o Cyclofosfamide 
o Cyclosporine 

 

 

 

4.  Focale en segmentaire glomerulosclerose 

 
 Terminologie 

o FSGS = clinicipathologische entitei  

o 20% van de gevallen van nefrotisch syndroom 
o Kan ook bij AIDS voorkomen 

o Typische Histologische letsels kunnen ook bij andere types van GN voorkomen en wijzen dan op meer agressieve vorm met zware proteïnurie  

 

 Kliniek 

o Vrij plots nefr syndroom vaak + hypertensie  

o Uitgesproken proteïnurie, niet-selectief 
o Hematurie 

o cilindrurie  

 

 histologie 

o Enkele Hyalinisaties van capillaire lissen eerst in juxtamedull. Glom 
o Later: meer letsels, meer volledige sclerose 



 Prognose 

o GN vorm met de Slechtste prognose! 

o Na enkele jaren reeds term nierinsuff 

o Transplant → grote recidief-kans  

 Behandeling 

o CS? 

o Beperkt resultaat 

 

 

 

 

 

5.  Minimal changes glomerulopathie 

 
 Kliniek 

o Frequentste oorzaak nefr syndr bij kinderen 
o Plots nefrotisch syndroom met forse gewichtstoename  

o Selectieve proteïnurie 

o Geen microsc hematurie 
o Geen pathologische cilindrurie  

o typische recidieven na voll genezing 

o acute nierinsuff mogelijk door ernstige circulatoire ondervullen in het kader van het zwaar nefrotisch syndroom 

 

 histologie 

o Lichtmicr: normaal 

o immuunhisto: normaal (geen IC) 

o EM: verdwijning epitheelvoetjes( = atypisch letsel bij elke vorm van hevige proteïnurie!)  

 

 

 



 Prognose en behandeling 

o CS = 1
e
 keuze 

o Kinderen:  

 geen biopsie nodig  

 proeftherapie met CS  

 > 90% volledige remissie binnen 4w 

 7/10 recidiveert 

 Mogelijk steroid-resistentie (recidief ti jdens afbouwen CS) of steroid-afhankelijk (recidief na stoppen = frequent relapsers) → tijdelijk + 

cytostatica 

 Herh recidieven of therapieresistentie → biopsie: focale en segmentaire GS uitsluiten  
o Volwassenen:  

 altijd biopsie ter diagnose! 

 Trager in remissie 

o Nierfunctie blijft in principe normaal! Indien niet → wrs  FSGS!!  


