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Inleiding: anatomie van de nier 

 

Ligging vd menselijke nieren 

 in retroperitoneale vet onmiddellijk onder diafragma 

 door bovenliggende lever: R nier 1 – 1,5 cm lager dan L 

→ in normale omstandigheden zelden palpeerbaar 

 

Opbouw 

 

Vaatstelsel 

 bloeddebiet 1,2 L/min = sterk doorbloed 

o nodig voor functie 

o gevolgen (net als lever) 

 gemakkelijke target voor toxische substanties 

 betrokken bij veel systeemziekten (resterende nierfunctie kan belangrijk zijn voor 

prognose vb. bij lupus) 

 iedere nier: meestal 1 arterie en 1 vene 

o variaties van 2 – 3 arteries of venen zijn mogelijk 

o R arterie is iets langer dan L arterie ; omgekeerd voor niervene 

 structuur vaatboom 

o nierarterie 

o afferente arteriool 

o glomerulus 

o efferente arteriool 

o peritubulaire capillairen 

o parallel veneus afvoersysteem 

 nierkapsel heeft andere bevloeiing (dus nog bevloeid igv embolisatie a. renalis) 

 lymfevaten 

 

Macroscopisch: verdeling in 

 schors (cortex) 

o ong 1 cm dik 

o ligt onmiddellijk onder nierkapsel 

o cortex bevat nefronen = kleinste functionele eenheid vd nier 

 iedere nier: 800 000 nefronen 

 bestanddelen nefron 

 glomerulus en daarop aansluitende tubuli 

 juxtamedullair apparaat 

 ifv ligging in cortex: onderscheid tss corticale, midcorticale en juxtamedullaire 

nefronen 

 igv acute nierinsufficiëntie: vaak geen last → komt door grote functionele reserve vd 

nier 

 bij ieder event van acute NI is er schade maar we pikken dit niet meteen op 

 geboren met weinig nefronen = minder/geen functionele reserve → wel last 

(geboortegewicht wordt nagevraagd igv ANI want ~ aantal nefronen) 

 onderliggend merg (medulla) 

→ echografie: in gezonde nier duidelijk onderscheid tss schors en merg 

 

Glomerulus 

 bestanddelen 

o capillair kluwen: hierin vorming ultrafiltraat (UF) 

o mesangium (‘skelet’) 

o kapsel van Bowman 

 vaatkluwen omsloten door kapsel van Bowman 
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o vaatkluwen zelf vertakt vanuit vaatpool vd glomerulus in vijftal lobben die verder 

vertakken tot capillairen 

 glomerulaire capillaire wand 

 totale oppervlakte: 1 m² 

 bestanddelen 

 vasculaire endotheellaag 

 basale membraan (lamina rara interna en externa en lamina densa)  

 viscerale epitheellaag 

 capillairen: endotheel rust op glomerulaire basale membraan (GBM) gevormd door 

viscerale epitheelcellen 

 cellen dmv voetjes vastgehecht aan basale membraan 

 epitheelcellen ook aan elkaar vastgehecht dmv slit-membraantjes 

 glomerulair filtraat ontsnapt uit capillairen via slitmembraantjes  

 totale oppervlakte slitmembraantjes bedraagt maar 10% vd oppervlakte vd GBM 

 in glomerulus: primaire urine w gevormd door ultrafiltratie van water, elektrolyten en andere 

kleine moleculen doorheen glomerulaire filter 

o ultrafiltratie komt tot stand door bestaan hydrostatisch drukverschil tss lumen capillairen 

en ruimte van Bowman 

o glomerulair filtraat bevat vrijwel geen eiwitten: vnl door afmetingsselectiviteit vd filtratie 

 afmetingsselectiviteit 

 poriën → toegang voor moleculen tot ong 900 kD 

 slitmembranen: fijnere poriën → permeabiliteit voor moleculen tot 150 kD 

 ladingsselectiviteit: poriën bewaakt door negatief geladen glycoproteïnen  

 gevolg: positief geladen eiwitten (vb. Bence Jones eiwit) w gemakkelijker door GBM 

gelaten dan negatief geladen albumine 

 glomerulaire capillairen zitten vast op mesangium 

o tss capillaire lumen en mesangium: geen basale membraan → geen filtratiebarrière naar 

mesangium dus grote moleculen (vb. IgM, C1q) en zelfs cellen kunnen mesangium 

binnendringen 

 

Tubuli 

 tijdens verloop door tubulair systeem: primaire urine progressief omgevormd tot uiteindelijke 

urine die via verzamelbuizen in nierpapillen in nierbekken en tenslotte in blaas terecht komt 

 w onderverdeeld in 

o kronkelend en recht deel vd proximale tubulus 

o afdalende en stijgende deel vd lis van Henle 

o rechte deel en kronkelende deel vd distale tubulus 

o verbindingsbuis 

o verzamelbuis 

→ ieder specifieke functies en specifieke histologie 

 zijn omgeven door interstitieel weefsel met 

o peritubulaire capillairen 

o lymfevaten 

o zenuwvezels 

o interstitiële cellen 
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Diagnostiek bij nefrologische patiënt 

 

Nieraandoeningen: meestal weinig klachten tot aanwezigheid ernstige nierfunctiebeperking 

 nierziekten dikwijls eerder toevallig ontdekt via routinematig onderzoek vd urine vb. tijdens 

school- of werkonderzoek 

o routine: onderzoek urinestaal mbv dipstick methode → opsporen eiwitten en RBC in urine 

 als onderzoek dmv dipstick positief is: meer nauwkeurig onderzoek aangewezen 

 

Klinisch onderzoek 

 

Beperkt ivm andere medische disciplines 

 vaak niet-specifieke klachten 

 meeste (95 – 98%) nieraandoeningen geven geen gewaarwording bij pt (vb. geen pijn) 

→ voor diagnostiek: gebonden aan zeer grondige anamnese (nuttig!), aantal klinische symptomen 

en aanvullende diagnostiek 

 

Laboratoriumdiagnostiek 

 

Eerste screening vd urine: dmv teststrook 

 veel gebruikte teststrook Combur-test 

o meting pH 

o idee over aanwezigheid  

 leukocyten 

 nitriet 

 eiwit 

 glucose 

 ketonen  

 hemoglobine 

 urinestaal 

o bij voorkeur 2e ochtendurine 

o midstream staal 

o onderzoek binnen 30 – 60 minuten na mictie (anders veranderen cellulaire componenten 

van structuur) 

 vergelijking vd kleur vd vss onderdelen vd strook met referentie kleurcodestrook → idee over 

afwijkingen 

o orthotolidine → detectie heem 

o indoxylcarbonic ester → detectie WBC (esterasen) 

o nitriet → detectie gram- bacteriën 

 bij vinden afwijkingen: nauwkeurig onderzoek aanvragen 

o gebeurt in klinisch labo met oa urinemicroscopie 

o ook hier: belangrijk vers urinestaal te bezorgen 

 

Erytrocyturie en/of hematurie 

 normale omstandigheden: geen of maar enkele RBC in urine 

 als teststrook aanwezigheid Hb aantoont 

o RBC aanwezig? 

o kan ook hemoglobine die via glomerulaire filter in urine is terecht gekomen igv hoge 

concentratie vrij hemoglobine in bloed vb. igv forse hemolyse 

 meestal: aanwezigheid RBC evalueren samen met onderzoek gecentrifugeerd urinesediment 

o gebeurt geautomatiseerd dmv flowcytometer (itt vroeger: handmatig onder LM) 

 > 20 RBC/microliter = pathologisch 

 geen analyse van cilinders en kristallen mbv flowcytometer! 

o aantal RBC tellen in speciale telkamer → > 6 RBC pathologisch 

 oorsprong hematurie 

o thv glomeruli → glomerulaire afwijking 
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 vinden van RBC-cilinders  

 urinaire RBC afkomstig van glomeruli zien onder microscoop anders uit dan RBC 

afkomstig uit urinair afvoersysteem 

 door doorgang doorheen hyperosmolair milieu van afvoersysteem: dysmorfe of 

glomerulaire hematurie → ‘acanthocyten’ 

 verlies typisch biconcaaf uitzicht 

 onregelmatige vorm: kleine uitstulpingen op wand, opgeblazen met korreltjes 

 voorwaarde om van dysmorfe / glomerulaire hematurie te spreken 

 verse (niet-ochtend) urine 

 urine niet gemengd met menstrueel bloed 

 RBC die beperkt in normale urine voorkomen: meestal dysmorfe type 

 bij uitgesproken hematurie (macroscopisch): RBC afkomstig van glomeruli kunnen 

ook voor groot deel isomorf voorkomen hebben 

 hematurie afkomstig vd nieren: GEEN aanleiding tot anemie! 

o urinair afvoersysteem → urologische pathologie 

 geen RBC-cilinders 

 isomorfe (normale) RBC → komen van pelvis, ureter, blaas 

 urologische hematurie (vb. tumor) kan aanleiding geven tot anemie 

 benadering pt met rode of bruine urine 

 

Pyurie 

 als > 10 WBC/mm³ urine aanwezig zijn (microscopie) 

 wijst op urinaire infectie 

 igv steriele pyurie: bedacht zijn op renale tuberculose of vormen interstitiële nefritis 

 

Rechtstreekse microscopie 

 cilindrurie 

o bij vermoeden renale aandoening: zorgvuldig microscopisch onderzoek van vers staal 

ochtendurine steeds noodzakelijk 

o vinden van cilinders in vers urinestaal: niet altijd pathologisch 

 ontstaan bij ↓ urinestroom en hoge concentraties eiwitten en abnormale ionen 

 worden gevormd in distale tubuli → cilinders zijn afgietsels van tubulaire lumen 

 bestaan uit door tubuluscellen gesecreteerde Tamm-Horsfall proteïnen → vormen 

geleiachtige substantie bij zure pH 

 in geleiachtige substantie w cellen die in tubulair lumen zitten ingesloten 

 hyalijne cilinders (zonder cellen): komen dus ook in normale urine voor 

o RBC-cilinders en Hb-cilinders → glomerulaire hematurie (vb. actieve glomerulonefritis) 

o WBC-cilinders: bij ernstige pyelonefritis of interstitiële nefritis 

o wascilinders: igv zware proteïnurie 
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 soms gezien bij nefrotisch syndroom 

o granulaire donkerbruine cilinders 

 bestaan uit celdebris 

 bij acute tubulusnecrose 

o tubuluscel-cilinders 

 tubuluscellen 

o normale urine: vaak afgeschilferde tubuluscellen 

o als tubuluscellen veel vet in cytoplasma bevatten: ‘vetlichaampjes’ 

 wijst op ernstige proteïnurie 

 kan aanleiding geven tot vetcilinder 

 micro-organismen: bacteriën, gisten, parasieten (Trichomonas, Schistosoma) 

 mucus 

 amorfe neerslag 

 kristallen 

o niet-pathologisch 

 urinezuur 

 vorm: diamant, prisma, roset 

 bij zure pH 

 calciumoxalaat: enveloppe, halter, naaldjes 

 fosfaat (struviet) 

 vorm: doodskist of enveloppe 

 pH alkalisch 

o pathologisch 

 cholesterol: groot vierkant; soms pathologisch 

 cystine: zeshoekig 

 tyrosine: naalden 

 leucine: bolvormig 

o medicatie 

 

Proteïnurie 

 hoe opsporen? 

o range eiwit in urine 

 gezonde personen: urine bevat 100 – 150 mg eiwit per dag 

 hogere eiwituitscheiding = proteïnurie 

 proteïnurie > 3,5 g/24u 

 meestal bij nefrotisch syndroom 

 igv geen oedemen en geen hypoalbuminemie: nefrotische range proteïnurie 

o proteïnurie w meestal ontdekt dmv dipstick (Albustix): kleurreactie met 

tetrabroomfenolftaleïne 

 < 150 – 250 mg/L: methode onbetrouwbaar 

 meer gevoelig voor negatief geladen eiwitten (vb. albumine) en minder voor eiwitten 

zoals Bence-Jones proteïnen → vals negatieve resultaten 

o voor nauwkeurige bepaling proteïnurie: bepaling op 24-uurs urinecollectie noodzakelijk 

 gebruikte methoden meten totale hoeveelheid eiwitten (dus nt aanwezigheid specifieke 

proteïnen) 

 kwantitatieve dosage vb. Biureet reactie → gevoelig tot 20 mg/L 

 dmv radio-immuno assay (RIA) kan wel specifiek proteïne w opgespoord 

 hoeveelheid albumine in urine (Albumin Excretion Rate, AER) 

 oa veel gebruikt bij opsporing diabetische nefropathie 

 hoeveelheden 

 bij gezonde persoon: < 30 mg albumine per dag 

 micro-albuminurie: 30 – 300 mg albumine per 24u 

 albuminurie is vroege merker van  

 nierschade bij diabetes mellitus, arteriële hypertensie en glomerulair lijden  

 cardiovasculair risico 
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 hoe ontstaat proteïnurie? 

o meerderheid: glomerulaire proteïnurie → proteïnurie gevolg van verhoogde 

doorlaatbaarheid vd glomerulaire filter voor proteïnen 

 capillaire wand vd normale glomerulus belemmert passage van grote moleculen 

 vnl door afmetingen vd poriën vd lamina densa (moleculen tot 500 kD) en vd 

slitmembraan (moleculen tot 60 kD) 

 beschadiging visceraal epitheel met vnl schade aan slitmembraan veroorzaakt lek 

voor eiwitten < 500 kD 

 proteïnurie met albumine en complementfactoren 

 IgM (900 kD) blijft in capillair lumen 

 ook negatieve lading van porie speelt rol: sterk negatief (anionisch) albumine komt 

minder makkelijk door filter dan sterk kationische Bence-Jones eiwitten 

 meeste gevallen glomerulaire proteïnurie: zowel klein- (vb. albumine) als groot-

moleculaire proteïnen (immuunglobulinen) in urine gevonden 

 klaring groot-moleculaire proteïnen delen door die van klein-moleculaire proteïnen 

→ berekening selectiviteitsindex vd proteïnurie 

 als selectiviteitsindex < 0,2: selectieve proteïnurie  

 typisch voor vb. minimal changes glomerulonefritis 

 enige vorm proteïnurie waar excessief proteïneverlies mogelijk is → hypo-albuminemie 

mogelijk 

o tubulaire proteïnurie: gevolg van tubulaire aandoening bij normale glomerulaire 

doorlaatbaarheid 

 vb. syndroom van Fanconi, intoxicatie met zware metalen, cystinosis 

 bedraagt nooit meer dan 2 g/dag 

 bestaat volledig uit klein-moleculaire proteïnen 

o overloop-proteïnurie: als in plasma abnormaal hoge concentraties aanwezig zijn van 

eiwitten die door normale glomeruli w doorgelaten en normaal volledig door tubulaire 

cellen w gereabsorbeerd 

 bij te hoge filtratie: tubuli kunnen hoeveelheid nt meer afdoende opnemen → overloop-

proteïnurie 

 kan tgv  

 myoglobinurie (rhabdomyolyse) 

 hemoglobinurie (hemolyse vb. tgv sikkelscelanemie) 

 amylasurie (pancreatitis) 

 paraproteïnurie (plasmaceldyscrasie) 

o post-renale proteïnurie 

 treedt in beperkte mate op bij urinaire infecties 

 vaak samen met WBC in sediment 

 niet albumine 

 ook bij lithiasis en tumoren: beperkte proteïnurie mogelijk 

 diagnostische benadering van pt met proteïnurie 

o proteïnurie w meestal via teststrook vastgesteld 

 benigne proteïnurie 
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 fysiologisch: geringe incidentele proteïnurie kan optreden  

 bij hoge koorts 

 na zware fysieke inspanning 

 bij hartdecompensatie  

 in aansluiting met epileptisch insult 

 jonge (vnl snel groeiende) adolescenten: denken aan orthostatische proteïnurie 

 nachturine negatief 

 dagurine positief 

 bij controle (verdwijnen uitlokkende factor): proteïnurie moet ook verdwijnen 

 indien dit niet geval is: kwantitatieve bepaling op 24-uurs urine nodig 

o bij permanent aantoonbare proteïnurie: verdere diagnostische benadering afhankelijk van 

bijkomende urinesedimentafwijkingen en erytrocyturie 

 igv normaal (asymptomatische proteïnurie) 

 tubulaire proteïnurie moet w uitgesloten via elektroforese vd urinaire proteïnen 

 overloop proteïnurie nakijken 

  → igv beide uitgesloten en nierfunctie en BD normaal: bij < 1 g/dag kan afwachtende  

  houding w aangenomen: regelmatige controle proteïnurie en urinesediment 

 igv proteïnurie > 1 g/dag en/of aanwezigheid andere urinesedimentafwijkingen: vaak 

diagnostische nierbiopsie noodzakelijk 

 

Nierfunctie 

 ‘nierfunctie’ 

o meestal w glomerulaire functie bedoeld: glomerulaire filtratie 

o meten vd tubulaire functie gebeurt in klinische praktijk uitzonderlijk 

 functies vd nier 

o excretie van afvalstoffen: bijna volledig via glomerulaire filtratie 

o regulatie van samenstelling lichaamsvochten via tubulaire functies (absorptie en secretie) 

o productie van hormonen 

 erythropoëtine (NI → anemie) 

 actief vit D (NI → hypovitaminose D → botontkalking + vaatverkalking) 

 prostaglandines: glomerulaire hemodynamiek 

 renine: bloeddrukcontrole 

 glomerulaire functie: glomerulaire filtratiesnelheid – GFR (glomerular filtration rate) 

o bepalen van serum creatinine: bij pt zonder vermoeden onderliggend nierlijden meestal 

voldoende om idee te hebben over nierfunctie 

 vb. ikv preoperatief onderzoek 

 belangrijk: serum creatinine w mede bepaald door spiermassa en door hoeveelheid 

vlees in voeding 

 magere vegetariër kan normaal serumcreatinine hebben bij erg ↓ nierfunctie 

 bodybuilder die veel eiwitten inneemt via voeding kan ↑ serumcreatinine hebben 

met normale nierfunctie 

 je kan ervan uitgaan dat creatinine redelijk stabiele waarde is: 0,8 – 1,2 mg/dL (iets 

hoger bij mannen dan vrouwen) 

 verhouding serumcreatinine tov glomerulaire filtratie is niet 

lineair!! 

 kleine schommelingen in serumcreatinine = grote 

veranderingen in GFR! 

 belangrijk om niet lineair te denken bij interpretatie 

plasmacreatinine ikv nierfunctie 

 serum cystatine C 

 laag moleculair gewicht proteïne dat glomerulair gefilterd w, 

niet tubulair gereabsorbeerd maar wel tubulair gemetaboliseerd 

 in klinische praktijk geen duidelijk voordeel tov serumcreatinine metingen 

o bij vermoeden renale pathologie: aangewezen om glomerulaire functie op meer 

nauwkeurige manier te meten 
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 GFR w bij mens op indirecte manier gemeten door meten vd renale uitscheiding 

(klaring) v bepaalde stoffen 

 klaring = hoeveelheid plasma die per tijdseenheid volledig van bepaalde stof w 

gezuiverd (mL/min) 

 virtueel volume: in praktijk zal nier nooit plasma volledig zuiveren van bepaalde 

stof maar zuivert groter volume onvolledig 

 ideale merker voor glomerulaire filtratie 

 stof die  

 niet eiwitgebonden is  

 voldoende klein om ongehinderd door glomerulaire filter te passeren 

 noch tubulair gereabsorbeerd noch uitgescheiden wordt 

 in vrij constante concentratie in bloed aanwezig is 

 voorbeeld van (exogeen) molecule: inuline 

 meten van inulineklaring geeft heel juist idee van GFR 

 in praktijk: meten van inulineklaring omslachtig  

 inuline moet in bloedbaan ingespoten worden en in constante concentratie 

aanwezig zijn voordat urinecollecties kunnen gebeuren 

 bepaling inuline in labo ook omslachtig 

 praktijk: creatinineklaring w gebruikt 

 creatinine w ook in beperkte mate door tubulus uitgescheiden → 

creatinineklaring iets hoger dan inulineklaring en eigenlijke GFR 

 manier om dit te elimineren: cimetidine (Tagamet®, H2-receptorblokker) 

toedienen → w niet gedaan 

 creatinineklaring w gemeten via bepaling serumcreatinine en creatinurie in 24-

uurs urinecollectie 

 formule 

creatinineklaring =
[cratinine]urine ∗ Vurine

[creatinine]serum
=

U ∗ V

P
 

 frequente fout bij meting creatinineklaring: onvolledige urinecollectie → kan 

gecontroleerd w door hoeveelheid urinair creatinine te bekijken 

 afhankelijk van hoeveelheid spiermassa: voor normale vrouw verwacht 

men ± 1000 mg/dag, voor normaal gespierde man ± 1500 mg/dag 

 owv frequente collectiefouten: gemeten creatinineklaring soms vervangen door 

berekende klaring → vss formules mogelijk 

 Cockcroft en Gault 

creatinineklaring =
(140 − leeftijd) ∗ gewicht

72 ∗ serumcreatinine
∗ (0,85 igv vrouw) 

 houdt rekening met totale lichaamsgewicht → bij obese pt’en (relatief minder 

spiermassa voor gewicht) gemakkelijk overschatting van creatinineklaring 

 MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) formule 

eGFR = 175 ∗ serumcreatinine−1,154  ∗ leeftijd−0,203 ∗ (0,742 igv vrouw) ∗ (1,21 igv zwarten) 

 w vaker gebruikt nu want rekent lichaamsgewicht niet mee 

 geeft globaal onderschatting bij normale of licht verminderde klaringen > 60 

mL/min/1,73m² 

 CDK-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) formule: meer 

betrouwbare resultaten voor hogere klaringen 

 methode die soms w gebruikt: gebaseerd op ‘wash-out’ techniek 

 kan oa door éénmalige bolusinjectie van isotopen vb. 51Cr-EDTA, andere 

radioactieve of niet-radioactieve iothalamaat, iohexol, DTPA 

 w enkel glomerulair gefiltreerd 

 via mathematisch model en verdwijning isotoop uit serum: GFR w berekend 

 dus geen urinecollectie nodig 

 enkel gebruikt in studieverband of als het belangrijk is om klaring exact te 

bepalen (vb. nierdonor-kandidaat) 

o normale creatinineklaring schommelt tss 90 – 130 mL/min 

 normale omstandigheden: GFR constant dankzij autoregulatiemechanisme vd nier 
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 BD (determinant van glomerulaire filtratie) beïnvloedt binnen bepaalde waarden de 

GFR niet 

 toch variatie 

 zekere diurne variatie 

 GFR kan in belangrijke mate stijgen na eiwitrijke maaltijd (tot 180 mL/min na steak 

volgens Amerikaanse normen) 

 zwangerschap: GFR stijgt tot 150% vd normale waarde 

 hyperglycemie bij diabetes mellitus → glomerulaire hyperfiltratie 

   → veranderingen van GFR die gevolg zijn van hemodynamische aanpassingen (oa  

   gemedieerd door vasodilaterende prostaglandinen): ‘glomerulaire functionele reserve’ 

o gekoppeld aan meting GFR (inulineklaring) w uitzonderlijk ook glomerulaire plasmaflow 

gemeten 

 vb. door inspuiting para-amino-hippuurzuur (PAH) 

 bedraagt ± 650 mL/min 

o adaptatiemechanismen bij verminderd functioneel nierweefsel 

 glomerulaire hyperfiltratie (~wegname 1 nier) 

 hyperfiltratie na eiwittoediening 

 mechanisme 

 hemodynamisch 

 structureel 

 tubulaire adaptatie 

 intact nefron hypothese – glomerotubulaire feedback 

 mechanisme 

 rechtstreekse stimulatie door afgefilterde moleculen 

 regulerende hormonen 

 tubulaire functie  

o meting w slechts in uitzonderlijke omstandigheden gedaan 

o vss tubulaire functies kunnen nagekeken w 

o proximale tubulaire functie 

 vnl reabsorptie gefilterde moleculen: water, glucose, urinezuur, bicarbonaat 

 proximale tubulaire dysfuncties (vb. bij syndroom van Fanconi) w gekenmerkt door 

 glucosurie: renale diabetes mellitus 

 fosfaturie 

 aminoacidurie 

 vb. lithiumklaring voor meten vd proximaal tubulaire reabsorptie van Na 

o distale tubulaire functie 

 stoornis in waterreabsorptie: opsporen door meting osmolaliteit vd ochtendurine 

 normaal > 800 mOsm/L 

 renale tubulaire acidose 

 type 1 renale tubulaire acidose: stoornis in zuursecretie tgv distaal tubulair defect is 

gevolg van verminderde excretie van H+ of ammonium 

 type 2 renale tubulaire acidose: gevolg van verminderde reabsorptie bicarbonaat in 

proximale tubulus 

 klinisch onderscheid tss beiden: bij type 2 is serum bicarbonaat lager en is meer 

oraal bicarbonaat nodig ter correctie 

o getransplanteerde nieren: vaak transiënte tubulaire dysfunctie die zich meestal uit onder 

vorm renale acidose (type 2) of soms glucosurie of renale fosfaatdiabetes 

  

Aanvullende diagnostische technieken 

 

Radiologische beeldvorming 

Zie Radiologie vd nier 

 

Nierbiopsie 

 percutane nierbiopsie onder echografische geleiding 
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o vaak essentieel onderdeel van diagnostische benadering parenchymateuze nierziekten 

o kan informatie geven over 

 aard parenchymateus lijden: glomerulonefritis, interstitiële nefritis, acute 

tubulusnecrose 

 chroniciteit aandoening 

 graad irreversiebele beschadiging 

 → informatie belangrijk bij bepaling therapie die men al dan niet nog zal starten 

 nierbiopsie w uitgevoerd door nefroloog in omgeving waar men kan beschikken over 

o lichtmicroscopisch onderzoek: morfologisch onderzoek van gefixeerd weefsel 

 geeft info over 

 aard weefsel 

 architectuur 

 glomerulaire en tubulaire basale membranen 

 mesangium 

 tubulo-interstitium 

 bloedvaten 

 2 µm coupes van in parrafine ingebed materiaal  

 routine 

 H&E (niet heel nuttig in nier) 

 zilver methamine (Jones) → BM zwart 

 PAS → BM paars 

 trichroom van Masson 

 collageen = blauw 

 epitheel = rood 

 afhankelijk van indicatie: ook adnere histochemsiche kleuringen mogelijk vb. 

Congorood, Von Kossa 

o immunohistochemisch onderzoek: op vers ingevroren weefsel 

 voor deposities van immuunglobulines en complementfactoren 

 lokalisatie 

 patroon van positiviteit 

 routine: C3d, C1q, IgA, IgM, IgG, C4d 

 afhankelijk van indicatie: ook andere kleuringen vb. lambda, kappa 

o elektronenmicroscopisch onderzoek: weefsel gefixeerd in glutaaraldehyde 

 waarom? 

 aantal aandoeningen enkel dmv EM gediagnostisceerd vb. ziekte van Alport 

 structuur van deposities vb. immunotactoide glomerulopathie 

 metabole stapelingsziekten vb. ziekte van Fabry 

 voor uitvoeren nierbiopsie 

o zeker zijn dat bloedstolling normaal is (stop Marcoumar minstens 5 dagen) 

o bij arteriële hypertensie: bloeddruk eerst behandelen 

 bij uitvoeren nierbiopsie: proberen zo veel mogelijk corticaal weefsel te bekomen 

o representatieve biopsie moet informatie geven over 

 glomeruli  

 tubuli 

 interstitium 

 bloedvaten 

o omdat glomerulaire pathologie focaal kan zijn: representatieve nierbiopsie moet minstens 

10 glomeruli bevatten 

 na uitvoeren nierbiopsie 

o 3 – 5%: macroscopische hematurie → verdwijnt meestal na enkele uren spontaan 

o perirenale (meestal subcapsulaire) hematomen: frequent gezien als men na iedere 

biopsie echografie uitvoert 

 in < 5% vd gevallen leidt dit tot symptomen (pijn) of hemoglobineval 

o meer ernstige bloedingen: vaak gevolg van ontstaan van intrarenale arterio-veneuze fistel 
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 bij blijvende bloeding: men kan via endovasculaire weg (arteriografie) proberen fistel 

te emboliseren: ‘coiling’ 

 chirurgische interventie slechts zeer uitzonderlijk nodig 
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Belangrijkste nefrologische syndromen 

 

Syndroom = verzameling meerdere kenmerkende symptomen + klinische en diagnostische 

afwijkingen die verschillende oorzaak kunnen hebben 

 dus nooit einddiagnose 

 nefrologie: klassiek 3 belangrijke syndromen 

o nefrotisch syndroom (NS) met belangrijk urinair proteïneverlies 

o acute nierinsufficiëntie (AKI): veroorzaakt door plotse daling nierfunctie 

o chronische nierinsufficiëntie (CKD): traag progressieve vermindering van nierfunctie en/of 

proteïnurie 

 

Nefrotisch syndroom 

 

Nefrotisch syndroom = obligate triade  

 proteïnurie ≥ 3,5 g/24u  

o moet ernstig zijn dus enkel ikv glomerulaire aandoening 

 tubulo-interstitiële aandoeningen hebben slechts beperkte graad proteïnurie 

o ernstige proteïnurie (≥3,5 g/d) zonder hypoalbuminemie en perifere oedemen wijst 

dikwijls ook op onderliggende glomerulopathieën  

 type focale segmentaire glomerulosclerose (FSGS) 

 w ‘nefrotische range proteïnurie’ genoemd 

 hypoalbuminemie < 30 g/L 

 oedemen 

 

Vaak verwikkeld door hyperlipidemie en stollingsstoornissen (hypercoagulabiliteit) 

 

Pathogenese 

 proteïnurie: abnormaal verlies eiwit in urine 

o = primaire afwijking die aanleiding geeft tot nefrotisch syndroom 

o verhoogde aanwezigheid eiwitten in urine kan gevolg zijn van stoornis in  

 permeabiliteit vd glomerulaire filter (glomerulaire proteïnurie) 

 tubulaire stoornis in reabsorptie (tubulaire proteïnurie) 

 verhoogde aanwezigheid proteïnen in plasma (overloop proteïnurie) 

   → enkel proteïnurie van glomerulaire oorsprong kan aanleiding geven tot hypoalbuminemie  

   dus nefrotisch syndroom w enkel gezien ikv glomerulaire pathologie 

 hypoalbuminemie 

o oorzaken 

 verhoogd verlies eiwitten in urine: daling intravasculair en interstitieel albuminegehalte 

en concentraties van transporteiwitten en immunoglobulinen 

 verhoogd renaal katabolisme 

 normale omstandigheden: beperkte hoeveelheid glomerulair gefilterd albumine w in 

tubulaire cellen gekataboliseerd (± 14 g/d) 

 door ↑ filtratie albumine door glomerulus: tubulair katabolisme neemt ook toe 

o normaal produceert lever 12 g albumine per dag 

 functies albumine 

 transport 
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 binding 

 osmotische drukgradiënt tss bloed en interstitium: Starling krachten om vocht in 

bloedbaan te houden 

 nefrotisch syndroom: meer eiwitten geëxcreteerd en katabolisme → evenwicht 

verstoord maar lever kan tot op zeker niveau compenseren → als het te veel is: lever 

kan geen normale albuminemie meer bewaren 

o ↓ albumineconcentratie in bloed → ↓ colloïd osmotische druk van plasma → gevolgen 

 minder vocht uit interstitium w aangezogen 

 ↓ colloïd osmotische druk is ook oorzaak van verhoogde synthese eiwitten in lever vb. 

albumine, globulinen, lipoproteïnen 

 sommige v deze proteïnen (vb. fibrinogeen, α2-globulinen): te groot om door 

glomerulaire filter te passeren ondanks reeds pathologisch verhoogde 

doorlaatbaarheid → in hogere concentraties dan normaal in bloed 

 grondig veranderde farmacokinetiek van vss geneesmiddelen die vaak 

albuminegebonden zijn 

 oedemen 

o theorie: sequentie  
 ↓ albumineconcentratie in plasma 

 ↓ colloïd osmotische druk plasma  

 minder vocht uit interstitium w aangetrokken 

 ↓ effectief circulerend bloedvolume  

 stimulatie RAAS  

 natrium- en waterretentie  

 weerhouden vocht vloeit terug naar interstitium 

(want lage colloïd osmotische druk plasma) 

o tegen theorie pleiten aantal bevindingen: tal v pt’en met nefrotisch syndroom hebben 

vaak normaal of zelfs gestegen circulerend volume en vaak verhoogde bloeddruk 

 natriumretentie (en volumeretentie) zijn dan gevolg van onderliggend nierlijden 

waardoor renale zout- en waterhuishouding verstoord zijn 

 dus niet gevolg van gedaald circulerend volume met RAAS activatie 

 nefrotische syndromen met duidelijk gedaald circulerend volume ziet men vooral bij 

sterk uitgesproken hypoalbuminemie (< 15 g/L) ikv  

 vb. ‘minimal change glomerulopathie’ vnl bij kinderen 

 vb. renale amyloïdose bij volwassen 

 hyperlipidemie 

o lipidenprofiel bij nefrotisch syndroom is sterk pro-atherogeen 

 verhoogd LDL- en totaal cholesterol 

 laag normaal tot licht verlaagd HDL 

 vaak hypertriglyceridemie 

→ igv lang bestaand nefrotisch syndroom: vaak versnelde atherosclerose 

o exacte pathogenese vd lipidenstoornissen: nog niet duidelijk en wsl multifactorieel 

 verhoging LDL- en totaal cholesterol: wsl tgv  

 verminderde afbraak LDL  

 verhoogde hepatische aanmaak lipoproteïnen met apo-B en cholesterol tgv 

hypoalbuminemie en verlaagde plasma colloïd osmotische druk 

 albumine infuus en correctie colloïd osmotische druk dmv dextraan oplossing → 

vaak spectaculaire daling serumcholesterol 

 verhoging triglyceriden: verband met gestoord katabolisme VLDL oa tgv gedaalde 

lipoproteïne-lipase activiteit (door verhoogd urinair verlies) 

 verlaagd HDL: tgv verhoogd urinair verlies 

 vnl bij zware proteïnurie 

 hypercoagulabiliteit → oorzaak ook multifactorieel 

o verhoogd fibrinogeen door ↑ hepatische synthese 

o verhoging sommige stollingsfactoren door verhoogde synthese, verlaging andere 

stollingsfactoren door urinair verlies → geen functionele betekenis voor coagulabiliteit 



Ine Bollen    Nier – nefrologie | 2014 - 2015  

14 | P a g i n a  
 

o gestoorde fibrinolyse door verlies plasminogeen en antitrombine in urine 

o toegenomen aggregatie vd bloedplaatjes 

 hypogammaglobulinemie: meestal verlaagd IgG door verhoogd urinair verlies 

 

Oorzaken 

 oorzaak bijna steeds glomerulaire aandoening 

o primaire glomerulopathie 

o glomerulopathie ikv systeemziekte 

 algemeen: proteïnurie gevolg van beschadiging van voetjes vd viscerale epitheelcellen ad 

buitenzijde vd basale membraan 

o fijne poriën vd slitmembraan w ofwel groter ofwel w ze verwijderd → op die plaatsen 

blijven enkel nog grote poriën van lamina densa over 

o aantal podocyten neemt ook af 

 leeftijdsverdeling 

o bij volwassenen (18 – 65 j): oorzaken van nefrotisch syndroom in dalende frequentie 

 membraneuze glomerulonefritis  

 minimal change glomerulopathie  
 SLE 

 FSGS 

 membranoproliferatieve glomerulonefritis 

 amyloïdosis 

 IgA nefritis 

o ouderen (> 65 jaar) 

 meer frequent amyloïdose 

 minder SLE 

o kinderen: 90% vd gevallen tgv minimal change glomerulopathie 

 zo frequent dat je bij deze pt’en met nefrotisch syndroom geen biopsie doet maar 

onmiddellijk behandelen alsof het minimal change is 

 

Symptomen 

 labo 

o proteïnurie ≥ 3,5 g/24u 

o hypoalbuminemie < 30 g/L 

o lipidurie: vetcilinders, vetdruppels (Maltezer kruis) 

o soms beperkte dysmorfe hematurie 

o zeer zeldzaam RBC cilinders vb. bij IgA nefritis 

 diffuse oedemen 

o vnl zichtbaar in gelaat ’s morgens bij opstaan → rond enkels naar avond toe 

o kunnen traag ontstaan 

o vnl bij kinderen: plots optreden met snelle gewichtstoename van meerdere kg op enkele 

dagen tijd 

o uitgesproken nefrotisch syndroom: ook ascites en pleurauitstorting 

 gewichtstoename > 20 kg mogelijk 

 verhoogde gevoeligheid voor infecties door daling gammaglobulinen door ↑ urinair verlies 

o vroeger (voor bestaan AB): infecties frequente doodsoorzaak bij nefrotisch syndroom 

o peritonitis 

o cellulitis 

 trombo-embolische verwikkelingen 

o niervenetrombose 

 vnl gezien bij nefrotisch syndroom ikv membraneuze glomerulonefritis 

 aanwijzingen 

 flankpijn 

 macroscopische hematurie 

 toename proteïnurie 

 achteruitgang van nierfunctie 
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 soms gaat niervenetrombose gepaard met longembolen 

o diepe veneuze trombose van perifere venen 

 vnl bij geïmmobiliseerde pt’en 

o soms arteriële trombosen: vnl bij kinderen met nefrotisch syndroom 

 lang bestaand nefrotisch syndroom 

o witte horizontale lijnen in nagels: Muehrcke’s lijnen 

 uiting van periode transiënte hypo-albuminemie 

 vnl kinderen 

o cutane xanthomata (hyperlipidemie) 

 daarenboven: symptomen van onderliggende glomerulopathie 

 

Behandeling 

 behandeling moet in eerste plaats gericht zijn op onderliggende glomerulopathie maar vaak 

is hiervan resultaat beperkt dus enkel symptomatische behandeling mogelijk 

 behandeling van oedemen 

o als oedemen weinig uitgesproken zijn: zoutloos dieet vaak voldoende 

o diuretica indien oedemen meer uitgesproken zijn 

 voorkeur: lisdiuretica  

 furosemide (Lasix®) of bumetanide (Burinex®)  

 bindt aan albumine → bij hypoalbuminemie: ↑ klaring furosemide / bumetanide 

(vrije fractie) → soms hogere dosissen nodig voor duidelijk diuretisch effect 

 zelfs bij pt’en met normale nierfunctie 

 als > 80 mg furosemide of > 5 mg bumetanide nodig is: best niet meer dosis 

per gift verhogen maar dosis fractioneren vb. 4u later nogmaals 80 mg / 5 mg 

laten innemen 

 indien lisdiuretica alleen onvoldoende: andere diuretica toevoegen 

 hydrochlorothiazide diuretica (maar weinig nut als creatinineklaring < 30 mL/min) 

 igv diuretica combinaties: altijd bedacht zijn op evt. elektrolytenstoornissen 

(hypokaliëmie, hyponatriëmie) 

 dus enkel combinatietherapie onder controle van ionogram 

 voor toediening diuretica: eerst circulatoire vullingstoestand vd pt controleren 

 sommige pt’en kunnen sterk circulatoir ondervuld zijn ondanks aanwezigheid zware 

oedemen → dan moet eerst vocht uit interstitium naar bloedbaan getrokken w door 

verhogen colloïd osmotische druk: plasma-expanders geven 

 best geen albumine gebruiken 

 dure therapie 

 verdwijnt snel terug in urine → effect kortstondig 

 beter: (goedkopere) dextraan oplossingen 

 behandeling vd proteïnurie en hypo-albuminemie 

o dieet 

 vroeger: eiwitrijke voeding → maar bleek dat proteïnurie meer toenam met evt zelfs 

verdere ↓ serumalbumine 

 relatieve eiwitbeperking 

 zorgt voor daling proteïnurie met stijging albuminemie 

 niet te fel beperken want dan risico dat pt katabool w → spierafbraak, … 

 vb. 0,8 g/kg lichaamsgewicht 

o medicamenteuze therapie 

 angiotensine-converting enzyme inhibitoren (ACE-I) en angiotensine II receptor 

blokkers (ARB’s, sartanen): gunstig effect op proteïnurie 

 effecten 

 hemodynamische veranderingen in glomerulaire doorbloeding: vasodilatatie 

efferente arteriool door rem AII effect → ↓ glomerulaire filtratiedruk 

 daling proteïnurie 
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 lichte daling GFR 

 ↓ bloeddruk (die bij veel pt’en met nefrotisch syndroom verhoogd is) 

 bijwerkingen 

 hyperK+ 

 ACE-I: soms droge prikkelhoest (ARB’s doen dit niet) 

 op voorhand: vullingstoestand vd pt bekijken! 

 effect op proteïnurie w versterkt door gelijktijdig zoutbeperkend dieet 

 combinatietherapie  

 ACE-I + ARB w uitzonderlijk toegepast 

 aliskiren (orale renine inhibitor) soms geassocieerd met ARB 

 andere middelen met minder sterke anti-proteïnurische effecten 

 niet-hydropyridine calciumkanaal blokkers (CCB) vb. verapamil, diltiazem 

 aldosterone antagonisten (in mindere mate) vb. spironolactone 

 behandeling van hyperlipidemie 

o dieet arm aan cholesterol: vaak niet voldoende om ernstige lipidenstoornissen bij 

nefrotisch syndroom te controleren 

o statines (remmers van de novo cholesterolsynthese door inhibitie HMG-CoA reductase) 

vormen essentieel onderdeel van medicamenteuze therapie nefrotisch syndroom 

o andere types cholesterolverlagende middelen vb. fibraten 

 clofibraat: in UK uit handel owv mogelijk hogere incidentie kankers 

 gemfibrozil (Lopid®) en ciprofibraat (Hyperlipen®) 

 voorzichtig mee zijn gezien kans op rhabdomyolyse in geval van 

nierfunctievermindering (zeker igv associatie met statines) 

 behandeling van trombo-embolische verwikkelingen 

o trombo-embolische verwikkelingen moeten behandeld w met anti-coagulerende therapie 

o pt’en met verhoogd risico op trombo-embolische verwikkelingen: profylactische therapie 

overwegen 

 vb. bedlegerige pt’en, pt’en met varices 

 kan oa met subcutane laagmoleculaire heparinederivaten 

o igv albumineconcentratie < 15 mg/dL: systematisch profylactische anticoagulatie 

 want risico op trombose is omgekeerd evenredig met albuminegehalte in bloed 

 perorale coumarinederivaten voor anticoagulatie bij persisterend nefrotisch syndroom 

 

Prognose 

 prognose w in eerste plaats bepaald door onderliggende glomerulaire pathologie 

 nefrotisch syndroom: negatief prognostisch effect op evolutie onderliggend nierlijden 

o zelfde nierlijden zonder nefrotisch syndroom = betere prognose 

 langdurig voortbestaan nefrotisch syndroom en zware proteïnurie verslechtert prognose op 

zich → waarom is ernstige proteïnurie negatieve prognostische factor? 

o ernstige proteïnurie wellicht vertaling van meer uitgesproken beschadiging van 

glomerulaire basale membraan  

 vb. meer beschadiging viscerale epitheelcellen vd slit poriën 

o blijvende passage eiwitten doorheen mesangium geeft aanleiding tot proliferatie vd 

mesangiale cellen → uiteindelijk sclerose vh mesangium 

o toegenomen resorptie eiwitten uit tubulair lumen zou meer ontsteking in interstitium 

kunnen veroorzaken tgv verhoogde aanwezigheid afbraakstoffen vd eiwitten 
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Acute nierinsufficiëntie (Acute Kidney Injury, AKI) 

 

Acute nierinsufficiëntie: klinisch syndroom dat zich kenmerkt door plotse, snelle daling van 

glomerulaire filtratiesnelheid 

 

Algemeen 

 gepaard met  

o ↑ serumcreatinine en uremie 

o zout- en vochtretentie (niet altijd!) 

o zuur-basestoornissen en stoornissen in elektrolythuishouding 

 urinedebiet kan (niet obligaat!, in ≥ 60%) verminderen 

o oligurie: 50 – 400 mL/dag 

 minimale urineproductie vereist voor eliminatie afvalstoffen: ± 600 mL/d 

 dus er is retentie van afvalstoffen 

o evt zelfs tot volledige anurie 

 voorkomen 

o 0,2/1000 per jaar in algemene bevolking 

o tot 5% bij gehospitaliseerde pt’en (tot 30% op ICU) 

 meestal reversibel 

 ernst acute nierinsufficiëntie w klinisch geëvalueerd obv criteria 

o RIFLE criteria: Risk – Injury – Failure – Loss – End-stage renal disease 

o AKIN criteria: Acute Kidney Injury Network 

 pathogenetisch: onderscheid tss 3 vormen AKI 

o pre-renaal 

o renaal 

o post-renaal 

→ incidentie varieert naargelang 

 leeftijd en geslacht 

 setting: ambulant vs zaal vs intensieve zorgen afdeling 

 comorbiditeit 
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 acute complicaties van AKI 

o mogelijke complicaties 

 hyperK+ → cardiale aritmie 

 hyperfosfatemie 

 metabole acidose → negatief inotroop 

 hypervolemie → longoedeem 

o ernstige AKI kan levensbedreigend zijn 

 dringende verwijzing (spoed) naar ZH: vanaf stadium Injury (RIFLE) of stadium II 

(AKIN) 

 telefonisch overleg met nefrologie! 

 

Prerenale nierinsufficiëntie 

 prerenale AKI: gevolg van verminderde doorbloeding van overigens normale nier 

o verminderde doorbloeding kan gevolg zijn van 

 veranderingen in systeemcirculatie 

 hypovolemie door acuut bloedverlies 

 ernstige bloeddrukval 

 hartfalen (forward failure) 

 leverfalen 

 (minder frequent) selectieve vermindering renale circulatie bij ernstige 

nierarteriestenose 

o vertegenwoordigen ong 55% vd oorzaken van acute nierinsufficiëntie 

 reële hypovolemie of ondervulling 

o komt voor bij ernstige vermindering circulerend bloedvolume 

 vb. acute bloeding, uitgesproken diarree, zware brandwonden (verlies grote 

hoeveelheden vocht via huid), dehydratatie (vb. overvloedig zweten zonder compensatoire 

vochtinname, ook hyperNa+) 

 vnl bij oudere pt’en met vooraf bestaande graad nierfunctiebeperking: overvloedig 

vochtverlies zonder compensatoire vochtinname kan leiden tot acute 

nierfunctieachteruitgang 

o KO: klassieke tekens circulatoire ondervulling 

 lage CVD 

 orthostatische hypotensie 

 tachycardie 

 droge huid met verminderde turgor 

 droge slijmvliezen 

o prerenale AKI door hypovolemie w gekenmerkt door lage urinaire Na+-excretie (< 20 

meq/L) 

 oorzaak: dehydratatie → stimulatie ADH en RAAS → water- en zoutretentie 

(reabsorptie), concentratie urine → maar weinig Na+ over in urine 

 om invloed urinedebiet uit te sluiten: berekening fractionele natriumexcretie (FeNa+%) 

= verhouding natriumklaring op creatinineklaring 

FeNa+% =
UNa+ ∗ SCr

SNa+ ∗ UCr
∗ 100 

 < 1% igv prerenale AKI 

 kan foutief zijn vb. lisdiuretica → > 1% hoewel pt prerenale oorzaak heeft 

 > 2% bij ATN (acute tubulusnecrose, urinair natriumgehalte 40 – 50 meq/L) 

o behandeling: toediening vocht 

 elektrolytoplossingen 

 bloed 

o als toestand lang blijft bestaan: renale vorm AKI (ATN) kan ontstaan 

 hypotensie (te lage systeem bloeddruk) 

o komt voor bij shock of te snelle correctie hypertensie 

o dankzij autoregulerend mechanisme vd nier: glomerulaire doorbloeding en filtratie 

kunnen constant gehouden w bij daling MAP tot waarde 70 mmHg 
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 MAP = gemiddelde arteriële bloeddruk ((2 ∗ Pdiastole + Psystole)/3) 

 mechanismen 

 preglomerulaire vasodilatatie (prostaglandines) 

 postglomerulaire vasoconstrictie (angiotensine II) 

o pas als MAP < 70 mmHg: glomerulaire filtratie daalt ook 

o behandeling: BD zo snel mogelijk terug normaliseren 

 volume-expansie 

 inotropica 

 verminderde orgaandoorbloeding 

o kan gevolg zijn van 

 verminderd hartminuutvolume bij hartdecompensatie 

 uitgesproken perifere vasodilatatie ikv levercirrose (ascites) of hepatorenaal syndroom 

o ! bij deze pt’en: aanwezigheid perifere oedemen sluit optreden prerenale NI niet uit 

o behandeling: niet gemakkelijk  

 evenwicht vinden tss verbeterde nierdoorbloeding zonder risico verdere circulatoire 

overvulling en oedemen 

 vereist snelle hospitalisatie met intensieve monitoring van therapie 

 

Renale nierinsufficiëntie 

 

Algemeen  

 veel parenchymateuze nieraandoeningen kunnen aanleiding geven tot acute nierinsufficiëntie 

o ernstige acute glomerulonefritis 

o zware systeemvasculitis met ernstige renale aantasting 

o tubulo-interstitiële nefritis 

o acute tubulusnecrose 

 pathogenetisch mechanisme vd acute nierfunctiebeperking: te zoeken in structurele 

beschadiging vd glomeruli, tubuli, bloedvaten of interstitieel weefsel door onderliggend 

ziekteproces 

 

Acute tubulusnecrose (ATN) = beschadiging die ontstaat als gevolg van één of meerdere 

ischemische en/of toxische insulten vd nier 

 typisch: nierfunctie herstelt niet op ogenblik dat oorspronkelijk agens w weggenomen 

o intrinsieke beschadiging vd tubuluscellen → dan gevolgd door celregeneratie: tijd nodig 

voor herstel vd nierfunctie (1 – 6 weken) 

 per definitie: nierfunctie zal igv acute tubulusnecrose volledig herstellen 

 als er nieuwe schade optreedt voor volledig herstel: herstel moet opnieuw beginnen 

 cut-off ligt op 12 weken: indien dan nog geen herstel, is er ook iets anders geweest 

o partiële of volledige cortexnecrose = heel uitgebreide necrose  → geen of slechts zeer 

gedeeltelijk herstel nierfunctie 

 meeste oorzaken prerenale AKI kunnen als ze lang blijven bestaan aanleiding geven tot ATN 

 pathogenese acute tubulusnecrose: vss mogelijke mechanismen (wellicht combinatie) 

o vermindering nierdoorbloeding door renale vasoconstrictie 

 corticale vasoconstrictie speelt vnl rol in ontstaansfase ATN 

 vasoconstrictie kan gevolg zijn van 

 verhoogde adrenergische activiteit 

 stimulatie RAAS 
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 verhoogde productie endotheline 

 vrijzetting endotoxinen 

 deze fase: op nierbiopsie niet noodzakelijk microscopische necrose van tubulair 

epitheel 

o 2e fase 

 corticale vasoconstrictie verdwijnt terwijl vnl in medulla vasoconstrictie kan persisteren 

 uitblijven vd hername vd urineproductie 

 tubulaire obstructie door afgeschilferde tubuluscellen speelt wsl rol  

 evt factor van urinaire back-flow doorheen beschadigde tubulaire wand 

 naast ischemische beschadiging tubuluscellen: kunnen ook rechtstreeks door toxische 

stoffen beschadigd w 

 oorzaken ATN 

o ischemische beschadiging door aanhoudende vermindering nierdoorbloeding door  

 shock vb. sepsis 

 extreme ondervulling  

 rechtstreekse beschadiging renale vaatwand ikv cholesterolembolieën of vasculitis 

o toxische beschadiging door 

 antibiotica: typisch aminoglycosiden! 

 chemotherapeutica: cisplatinum, methotrexaat 

 pentamidine 

 antivirale medicaties: foscarnet, cidofovir, tenofovir, lamivudine 

 iodiumhoudende contraststoffen 

 vnl bij diabetici, ondervulling en multipel myeloom 

 proberen alternatief onderzoek te doen waarbij geen contrast nodig is 

 maatregelen om AKI bij toediening iodiumhoudende contraststof te vermijden 

 ! vermijden dat pt in antidiurese is 

 als pt lange tijd nuchter w gehouden in voorbereiding vh onderzoek: 

aangewezen parenteraal vocht (NaCl 0,9% of NaHCO3) toe te dienen 

 ! tijdelijk stoppen ACE-I, ARB, NSAID en diuretica w aangeraden 

 urine alkaliniseren door toediening NaHCO3 PO (3 – 5 g) 

 toedienen CCB juist voor contraststofonderzoek w aangeraden: zou zorgen voor 

vasodilatatie (waardoor vasoconstrictief effect contrast opgehoffen w) maar 

effect niet volledig want contrast heeft ook direct toxische werking op tubuli 

 rol acetylcysteïne in preventie RCIN is controversieel (zou zuurstofradicalen 

binden) 

 IV immunoglobulines 

 mannitol 

 zware metalen 

 beschadiging door pigmenten 

 myoglobinurie igv rhabdomyolyse 

 crush trauma (typisch dashboardtrauma) 

 inname statines: kan gevaarlijk zijn bij pt’en die statines niet kunnen metaboliseren 

in lever → massieve rhabdomyolyse 

 hemoglobinurie bij uitgesproken hemolyse (vb. ikv sikkelcelanemie) 

o metabole oorzaken 

 uitgesproken hypercalcemie 

 paraproteïnurie 

 light chain nefropathie 

 kliniek van ATN 

o oligo-anurie (60%) 

 plots optredend bij ischemie 

 trager bij vb. toxische beschadiging door aminoglycosiden 

 tegenwoordig vaker gevallen waarbij diurese bewaard blijft: mss door vroegere 

diagnose en behandeling 

o urinesediment bevat 
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 granulaire epitheelcelcilinders 

 vrije epitheelcellen 

o herstel nierfunctie begint na wisselende tijd (dus ATN is GEEN infarct!) 

 tss enkele dagen en enkele weken na acute moment 

 in herstelfase zal  

 diurese eerst op gang komen  

 dan ook verbetering nierfunctie gekenmerkt door  

 toenemende creatinineconcentratie in urine 

 evt polyurie 

 igv niet-verwikkelde ATN: herstel vd nierfunctie is volledig  

 voor volledige recuperatie: 6-tal weken nodig 

 veel pt’en: reserve opgebruikt dus geen volledig herstel 

 histologie → LM: geen glomerulaire maar wel tubulaire afwijkingen 

o epitheel vd tubuli: vaak minder mooi gedifferentieerd 

 meer afgeplatte cellen (lumen lijkt groter) 

 geen brushborder meer herkenbaar 

 vacuolisatie/zwelling van epitheel 

 soms verlies (individuele) tubulaire epitheelcellen met 

denudatie vd tubulaire BM 

o in tubulaire lumina 

 bloed  

 celdebris (afgeschilferde cellen door individuele celuitval) 

o tekens van regeneratie van epitheel: cellen regenereren vanaf basale membraan 

 behandeling van ATN 

o in beginfase: herstel vd bloedvoorziening belangrijk 

 nut dopamine en hoge dosissen lisdiuretica?? → geen eensgezindheid over 

 preventieve maatregelen bij toediening radiocontrast! (zie boven) 

o éénmaal ATN zich heeft ingesteld: wachten op spontane recuperatie 

 

Postrenale nierinsufficiëntie 

 ontstaat bij bilaterale obstructie vd nieren (behalve als pt maar 1 nier heeft) 

 epidemiologie 

o afhankelijk van context: ambulant vs opgenomen 

o kinderen en volwassenen: congenitale afwijkingen! 

o mannen > vrouwen 

o frequenter bij kankerpt’en 

 oorzaken 

o oudere mannen: vnl prostaatlijden (BPH en prostaatCa) 

o transitioneel celcarcinoma vd ureters of blaas 

o maligne tumoren van klein bekken (ovariumCa) of retroperitoneaal (lymfomen) 

o zeldzamere oorzaken: lithiasis, bloedklonters, urethrakleppen en retroperitoneale fibrose 

o blaasdysfunctie (vb. neurogeen blaaslijden): diurese blijft langdurig bewaard maar 

nierfunctie loopt verder achteruit 

 symptomen en klinisch onderzoek 

o meestal pijnloos  

 igv pijn: zoek naar specifieke oorzaak 

o soms hematurie 

o lage urinaire obstructie: globus vesicalis 

o slagpijn nierloge 

o ‘never express an opinion on a pelvic tumor… unless the bladder is empty’ 

 technische onderzoeken? 

o echo nieren en blaas 

o CT nieren/blaas zonder contrast 

o CT nieren/blaas met contrast 

o MRI nieren 
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o IVP 

o PET 

o 51Cr-EDTA: GFR bepaling 

o … 

 

DD acute nierinsufficiëntie 

 goede anamnese vd pt + onderzoek vd medische voorgeschiedenis via dossieranalyse → snel 

achterhalen welke etiologische factoren rol hebben gespeeld 

 onderzoek urinesediment 

o voor al dan niet uitsluiten van parenchymateuze nieraandoeningen: acute 

glomerulonefritis en renale vasculitis 

o urinesediment meestal normaal bij prerenale vormen AKI 

o ATN 

 granulaire cilinders 

 afgeschilferde epitheelcellen 

 onderzoek samenstelling urine 

o prerenale NI: urine sterk geconcentreerd 

 hoge osmolaliteit  

 lage natriumconcentratie 

 fractionele natriumexcretie < 1% 

o ATN: fractionele natriumexcretie meestal > 2% 

 echografie vd nieren → obstructie ih licht stellen 

o maar! instellende obstructie kan initieel gepaard gaan met weinig of geen uitzetting 

hogere urinewegen 

 als op klinische gronden oorzaak van AKI met oligo-anurie niet kan w achterhaald: biopsie 

kan snel antwoord geven van aard renale letsels → oriëntatie voor verdere onderzoeken en 

behandeling 

 

Chronische nierinsufficiëntie 

 

Chronische nierinsufficiëntie = onomkeerbare (vaak traag progressieve) schade die langer dan 3 

maanden aanhoudt 

 vermindering van glomerulaire filtratiesnelheid < 60 mL/min/1,73m² 

 tekenen te vinden van nierschade: persisterende proteïnurie en/of dysmorfe hematurie 

kunnen wijzen op CKD 

o zelfs zonder (initiële) GFR vermindering 

o markers van nierschade 

 proteïnurie 

 afwijkend urinesediment 

 hematurie 

 leukocyturie 

 kristallurie 

 cilinders (afdruk van tubuli, inclusielichamen) 

 afwijkende beeldvorming (echo, CT, MRI, scintigrafie)  

 afwijkende histologie (nierbiopsie) 

 genetica? 

 

Algemeen 

 nier beschikt over belangrijke compensatiemechanismen → zelfs bij uitgebreide schade niet 

onmiddellijk sprake van NI 

o pas als functionele reserve vd nier uitgeput is: meetbare nierfunctievermindering 

 belangrijkste oorzaken van chronische NI in westen 

o diabetes mellitus (vnl type 2) 

o arteriële hypertensie en cardiovasculair lijden 

o glomerulonefritis  



Ine Bollen    Nier – nefrologie | 2014 - 2015  

23 | P a g i n a  
 

o aangeboren en erfelijke nierziekten vb. cystische nierziekten 

 

Pathogenese 

 adaptatiemechanismen bij vermindering functioneel nierweefsel 

o als tgv nieraandoening hoeveelheid functionele nefronen afneemt: resterende nefronen 

zullen proberen functie vd weggevallen nefronen over te nemen 

 algemeen principe ad basis: ‘intact-nefron-hypothese’: in resterende nefronen blijft 

relatie tss glomerulaire en tubulaire functies intact 

o glomerulaire hyperfiltratie  

 wanneer is er glomerulaire hyperfiltratie? 

 als bij gezonde persoon 1 nier w weggenomen (vb. voor transplantatie): GFR zal 

dag na wegname gehalveerd zijn op vb. 60 mL/min → enkele weken – maanden 

later zal GFR opgelopen zijn tot 90 – 100 mL/min 

 ook tijdens zwangerschap: GFR neemt toe (tot vb. 160 mL/min) 

 kortdurende glomerulaire hyperfiltratie: door eten eiwitrijke maaltijd 

 mechanisme 

 functionele glomerulaire adaptatie: hemodynamische veranderingen die 

glomerulaire hyperfiltratie mogelijk maken (best beschreven bij rat) 

 prerenale vasodilatatie: oa gemedieerd door vasodilaterende prostaglandines 

 (minder uitgesproken) postrenale vasoconstrictie: gemedieerd door ANG II 

→ gevolg: toename glomerulaire bloedflow en intraglomerulaire capillaire druk 

 structurele glomerulaire adaptatie: resterende glomeruli nemen in volume toe → 

glomerulaire filtratieoppervlakte neemt toe 

o tubulaire adaptatie 

 functionele tubulaire adaptatie 

 toename glomerulaire filtratie per nefron gaat gepaard met toename functie vd 

desbetreffende tubulus (intact nefron hypothese) 

 vnl in PT cellen: transportmechanismen die instaan voor tubulaire reabsorptie v tal 

van gefilterde moleculen zullen evenredig toenemen → is gevolg van 

 rechtstreekse stimulatie door hoeveelheid gefilterde moleculen 

 stijging aantal regulerende hormonen vb. PTH dat fosfaatreabsorptie in tubulus 

doet afnemen 

 structurele tubulaire adaptatie: volumetoename vd resterende nier na unilaterale 

nefrectomie is voor grootste deel gevolg van groei vd tubulaire massa (vnl PT) 

 nadelige gevolgen van compensatoire adaptatie 

o vroeger: onduidelijk waarom pt’en met chronische nierfunctiebeperking vaak trage maar 

progressieve verdere achteruitgang deden van nierfunctie ondanks feit dat oorspronkelijk 

nierlijden uitgedoofd of genezen was 

o compensatoire adaptatiemechanismen (vnl van resterende glomeruli) spelen wsl 

belangrijke rol in verdere nierfunctieachteruitgang 

 als men bij rat belangrijk deel vh nierweefsel wegneemt: ook intact gebleven 

resterend deel van nierweefsel zal progressief aangetast w  

 enkele w na ingreep: proteïnurie die progressief zal toenemen  

 naderhand: in resterende glomeruli ontstaan 

gelokaliseerde scleroseletsels 

 = secundaire focale en segmentaire glomerulussclerose 

 sclerose zal progressief toenemen → uiteindelijk w 

overblijvende nefronen volledig sclerotisch 

 combinatie van toename vd oppervlakte en toename vd 

filtratiedruk verhoogt kracht op hechting epitheelvoetjes 

aan basale membraan 

 vnl in diepe cortex (druk hoogst) en aan vaatpool glomerulus (druk ook hoogst) 

zal dit leiden tot loslating viscerale epitheelcellen → kunnen niet vervangen 

worden! (want kunnen nt delen) 
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 verlies epitheelcellen leidt tot segmentaire hyalinisatie → verdere destructie 

filtratieoppervlakte 

 onduidelijk of dit proces ook bij mens van toepassing is 

 in aantal omstandigheden lijkt dit vrij waarschijnlijk vb. diabetische nefropathie 

 na wegname 1 gezonde nier (unilaterale nefrectomie vb. ikv orgaandonatie): 

vergelijkbaar proces in resterende nier minder duidelijk 

 andere oorzaken glomerulaire hyperfiltratie bij mens 

 zwangerschap 

 hoge proteïne-inname vb. body builders 

 niertransplantatie 

→ wsl is meer uitgesproken reductie (vb. tot 30%) in aantal functionele nefronen 

noodzakelijk om mechanisme in kliniek te initiëren 

 

Indeling 

 chronische nierinsufficiëntie (CKD) = e-GFR < 60 mL/min/1,73m² gedurende > 3 maanden 

 National Kidney Foundation in Amerika: chronisch nierlijden ingedeeld in 5 stadia ifv 

glomerulaire filtratiesnelheid 

  recent: classificatie verfijnd door toevoegen albumine-excretiesnelheid (AER) in mg/24u 

o 3 graden proteïnurie 

 < 30 mg/d 

 30 – 300 mg/d 

 > 300 mg/d 

o proteïnurie is onafhankelijke risicofactor bij chronisch nierlijden: graad proteïnurie is 

geassocieerd met  

 totale en cardiovasculaire mortaliteit 

 progressief nierfalen 

 eindstadium nierfalen (stadium 5) 

 risico voor acute nierinsufficiëntie 

 

Symptomatologie 

 symptomatologie van pt met CKD w bepaald door 

o symptomen van nieraandoening die aan basis ligt vd chronische nierfunctieachteruitgang 

vb. systeemlijden 

o symptomen van nierfunctiebeperking zelf 

 vaak sprake van ‘uremisch syndroom’ hoewel veel vd symptomen niet rechtstreeks 

veroorzaakt worden door verhoging ureumgehalte in bloed 

 tgv opstapeling andere ‘uremische’ toxinen (vb. eiwitgebonden toxines als 

indoxylsulfaat, para-cresylsulfaat): functie vss organen verstoord 

 cardiovasculaire symptomen 

o AHT is niet enkel frequent voorkomende oorzaak maar ook frequente verwikkeling van 

chronische nieraandoeningen (80 – 90%) 
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 vnl bij gevorderde NI 

 gevolg van  

 zoutretentie met toename ECV 

 stimulatie RAAS 

 aanleiding tot linker kamerhypertrofie met chronische hartdecompensatie 

 tgv  

 toegenomen afterload (hypertensie) 

 toename preload (hypervolemie) 

 gekenmerkt door systolische en diastolische dysfunctie 

 w verder in hand gewerkt door renale anemie, metabole acidose, 

hyperparathyroïdie en uremie 

o ritmestoornissen tgv elektrolytenstoornissen  

 hyperkaliëmie → spitse T-toppen, PR-verlenging, QRS-verbreding, bundeltakblok, 

ventrikelfibrillatie, asystolie 

 hypocalcemie → QT-verlenging en aritmieën 

o uremische pericarditis  

 al dan niet met tekens tamponade 

 = strikte reden tot acuut starten nierfunctievervangende therapie! 

 spier- en zenuwafwijkingen 

o opstapeling ‘uremische toxinen’: bij gevorderde nierfunctiebeperking aanleiding tot  

 uremische polyneuropathie 

 aantasting meestal symmetrisch 

 treft vnl onderste ledematen 

 burning feet: pt heeft indruk op hete kolen te lopen 

 restless legs: onvermogen benen stil te houden 

 cerebrale symptomen 

 vertraagde reactietijd 

 verminderd concentratievermogen 

 geheugenverlies 

 epileptische insulten en coma bij onbehandelde uremie 

o carpal tunnel syndrome (CTS) tgv opstapeling β2-microglobuline (β2-amyloïdose) rondom 

n. medianus nabij verloop naar handwortelsbeentjes 

 bij pt’en die langdurig in hemodialyse therapie zijn 

 is mononeuropathie (itt bovenstaande polyneuropathie) 

 gastro-intestinale symptomen 

o uremie  

 gastritis 

 oesofagitis 

 verminderde eetlust 

 nausea en braakneigingen 

o meer peptische ulcera en GI bloedingen 

 hematologische symptomen 

o ↓ renale synthese erytropoietine → normocytaire normochrome anemie 

 anemie door GI bloedverlies moet steeds w uitgesloten! 

o bij uremie: ook vaak verlengde bloedingstijd 

 langdurig nabloeden 

 optreden van ecchymosen 

 symptomen ikv gestoord botmetabolisme 

o normaal werkende nier: ong 90% vh glomerulair gefilterd fosfaat w PT gereabsorbeerd 

(ATP-afhankelijk) 

o igv verminderde glomerulaire filtratie: tubulaire reabsorptie fosfaat neemt af door stijging 

circulerend parathormoon (PTH, secundaire hyperparathyroïdie) → treedt al op bij daling 

GFR < 60 – 80 mL/min: getriggerd door 

 fosfaatretentie 

 verminderde geïoniseerde calciumconcentraties 
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 is gevolg van verminderde absorptie Ca2+ uit darm tgv verminderde productie 1,25-

dihydroxyvitamine D door nier 

 verminderde calcitriol (1,25-dihydroxyvitamine D) concentraties 

 verhoogde fibroblast growth factor 23 (FGF-23) concentraties 

 verminderde expressie vit D receptoren, calciumreceptoren en FGF-23 receptoren in 

bijschildklieren 

o ↑ PTH geeft aanleiding tot ontstaan renale osteodystrofie 

 vroegtijdig in NI weinig subjectieve last 

 beelvorming 

 subperiostale botresorptie aan eindfalangen vd vingers → ‘trommelstokvingers’ 

 RX schedel: typisch ‘salt and pepper’ aspect (pixelig, niet mooi uniform wit) 

 wervels krijgen relatief meer dense dekplaten ivm rest wervellichaam → op RX 

uitzicht van “rugger jersey spine” 

 bij minste trauma pathologische fractuur mogelijk 

→ zien we nu allemaal niet meer want w snel en adequaat aangepakt 

 gewrichtsklachten mogelijk: vaak monoartritis 

 jicht door opstapeling urinezuur 

 pseudojicht door opstapeling calciumpyrofosfaat dihydraat (CPPD) 

 uitgebreide onderhuidse en periarticulaire metastatische calcificaties: uitzonderlijk 

 zeer ernstige vorm pijnlijke calcificaties in subcutis met uitgebreide huidnecrose en 

hoge mortaliteit is ‘calciphylaxis’ 

 versnelde atherosclerose → symptomen arteriële insufficiëntie 

 huid en nagels 

o dikwijls droge huid (xerosis) 

o jeuk en secundaire krabletsels 

 door krabletsels: nodulaire verdikking vd huid mogelijk (prurigo nodularis) 

 krabletsels kunnen infecteren 

o hyperpigmentatie 

o hyperkeratinisatie 

o cutane en subcutane verkalkingen 

o half-half nagels (halve-maanvormig, pigmentatie van nagelbed is veranderd) 

→ nu minder dan vroeger want betere dialyse: toxines beter verwijderd 

 metabole en endocrinologische symptomen 

o metabole acidose  

 oorzaken 

 verminderde proximale bicarbonaatreabsorptie 

 verminderde ammoniumproductie 

 verminderde reabsorptie NH4
+ in lis van Henle 

 leidt tot botresorptie, spierkatabolisme, groeiremming, malaise, verergering van 

hyperparathyroïdie en hartfalen 

o frequent bij gevorderde NI bij vrouw: dysmenorree, amenorree en fertiliteitsstoornissen 

 FSH en LH w normaal pulsatiel vrijgesteld 

 GFR ≤ 45 mL/min: pulsatiele karakter vermindert al → stoornissen hormonenbalans 

 verder achteruitgaan nierfunctie: geen adequate FSH en LH stimulatie meer 

 kan volledig herstellen na transplantatie 

o vaak bij man: impotentie 

o gestoorde glucosetolerantie 

o gestoorde schildkliertesten 

o insulineresistentie (bevordert optreden van hyperlipdemie!) 

 

Diagnostiek 

 in eerste instantie: weten of het om acute of chronische NI gaat 

o anamnese 

 met persoonlijke en familiale voorgeschiedenis 

o symptomen chroniciteit vb. anemie, polyneuropathie 
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o klinisch onderzoek vb. LV hypertrofie, AHT, … 

o laboratoriumonderzoek 

 normochrome normocytaire anemie 

 acidose 

 calcium-fosformetabolisme 

 hyperparathyroïdie 

 … 

 vnl vroegere creatininewaarden kunnen heel waardevol zijn bij diagnose 

 contact met huisarts of andere behandelende artsen is heel informatief! 

o beeldvorming: echografisch verkleinde nieren wijzen bijna altijd op chroniciteit 

o soms: nierbiopsie verrichten voor zekerheid acuut vs chronisch 

 destructie van nierparenchym zichtbaar 

 meestal komt men bij chronische NI niet meer tot etiologische diagnose 

 

Prognose 

 dikwijls traag progressieve beschadiging van overblijvende glomeruli (hoewel oorspronkelijk 

agens, toxine, … weg is) 

 opvolging 

o bij beginnende nierfunctievermindering 

 serumcreatinine en uremie minder gevoelige parameters om evolutie op te volgen 

 meten van creatinineklaring is gevoeliger  
o bij meer uitgesproken nierfunctiebeperking: evolutie 

serumcreatinine volgen voldoende 

 verhouding 1/creatinine over tijd volgt dan meer rechtlijnig 

verloop → voorspelling evolutie nierfunctieachteruitgang 

 snelheid progressie afhankelijk van 

o aard onderliggend lijden 

o bloeddruk 

o therapie: conservatieve maatregelen (dieet en medicatie) → proberen progressie 

vertragen (zelden kan je het stopzetten, al helemaal niet terugkeren) 

 

Behandeling 

 behandeling pt met CKD omvat  

o meer specifieke behandeling van oorzakelijke nierziekte 

o therapie gericht op achteruitgang nierfunctie zoveel mogelijk af te remmen en weerslag 

nierfunctievermindering op vss orgaansystemen te verhinderen of beperken 

 dieetmaatregelen 

o zoutbeperking 

 meeste pt’en met CKD: verhoogde arteriële BD met neiging tot zout- en vochtretentie 

→ zoutarm dieet meestal noodzakelijk 

 bedacht zijn dat bepaalde vormen interstitiële nefritis gepaard kunnen gaan met ‘salt 

loosing’ 

 pathologie situeert zich thv concentratiemechanisme vd nier → verliezen sowieso 

veel zout 

 te strenge zoutbeperking kan dan leiden tot ondervulling → verdere 

nierfunctieachteruitgang 

 opletten met gebruik vervangzouten: bevatten meestal veel kalium 

 volgen van lichaamsgewicht om vullingsgraad te beoordelen = heel behulpzaam 

 zoutrestrictie ≤ 6 g/dag (= heel zwaar dieet!) 

o eiwitbeperking 

 inname eiwitrijke maaltijd → glomerulaire hyperfiltratie en omdat men aanneemt dat 

chronische hyperfiltratie negatieve rol speelt in evolutie nierlijden: men heeft 

geprobeerd via eiwitarm dieet achteruitgang vd nierfunctie te remmen 

 maar grote gecontroleerde studie id VS: geen duidelijk positief effect 

 betekenis eiwitbeperkend dieet daarom nog steeds onduidelijk 
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 toepassing? 

 aanname: eiwitbeperking niet aangewezen is als creatinineklaring > 70 mL/min 

 < 70 mL/min: enkel relatieve eiwitbeperking 

 minstens 1 – 2x /week vis eten en porties vlees beperken 

 langdurige en strenge eiwitbeperking kan leiden tot ondervoeding 

 maar w algemeen weinig gedaan tegenwoordig want 

 pt’en hebben sowieso al streng dieet 

 effect beperkt 

 moeilijk te volgen 

 ander voordeel eiwitbeperking: ook fosforinname beperkt → makkelijkere controle 

serum fosfaatgehalte 

 medicamenteuze therapie 

o controle arteriële hypertensie want AHT is wsl één vd meest belangrijke prognostische 

factoren bij achteruitgang nierfunctie 

 hypertensie van renale oorsprong: vaak moeilijk behandelbaar 

 vereist vaak gebruik meerdere antihypertensiva 

 bij onderliggende nierziekte: streefwaarde moet lager zijn dan bij pt’en met 

hypertensie zonder nierziekte 

 streefcijfer < 130/80 mmHg 

 ACE-I of ARB’s: eerste keuze preparaten 

 effecten 

 antihypertensief (verlagen systeembloeddruk) 

 bij pt’en met proteïnurie: ook sterk anti-proteïnurisch effect 

 nefroprotectief effect!!: ↓ druk in glomerulaire capillairen → minder stress op 

podocytvoetjes en glomerulaire membraan 

 in combinatie met CCB en evt β-blokkers: bij meeste pt’en aanvaardbare 

bloeddrukcontrole gerealiseerd 

 gebruik ACE-I en ARB’s bij nierfunctiebeperking: met nodige omzichtigheid 

 mogelijke nevenwerkingen 

 nierfunctieachteruitgang (zeker bij stenose vd nierarteries) 

 (vnl bij gevorderde NI) hyperK+  

 te forse bloeddrukdaling 

 opstarten medicatie dus van nabij opvolgen! 

 contra-indicaties 

 te lage resterende GFR (vb. 15 mL/min): resterende nefronen kunnen deze GFR 

enkel nog bereiken door extreme RAAS activatie → geen ACE-I of ARB geven 

want dan stort systeem in elkaar: pt w in dialyse gestuurd 

 a. renalis stenose: nier probeert doorbloeding op peil te houden door activatie 

RAAS → igv ACE-I of ARB: acute nierinsufficiëntie 

 renine antagonisten (aliskiren) w nog niet veel gebruikt bij nierfalen 

 diuretica: vnl nuttig bij zout- en vochtretentie 

 voorkeur voor intermittente toediening lisdiuretica (vb. Lasix®, Burinex®) 

 naarmate nierfunctiebeperking meer uitgesproken is: hogere dosissen lisdiuretica 

nodig 

 kaliumsparende diuretica tegenaangewezen gezien neiging tot hyperK+  

o correctie van metabole acidose: natriumbicarbonaat capsules per os 

 ook als pt zoutloos dieet moet volgen want volume-effect veel minder uitgesproken 

dan voor NaCl 

 om neutralisatie bicarbonaat door HCl te beperken (w vnl geproduceerd tijdens 

maaltijden): innemen tussen maaltijden 

o behandeling secundaire hyperparathyroïdie en renale osteodystrofie 

 vaak supplementen oraal calcium nodig: calciumcarbonaat of calciumacetaat 

 voor maximale opname te bekomen: tussen maaltijden nemen 

 vitamine D supplementen (voor betere opname Ca2+ uit voeding) 

 1-α-hydroxyvitamine D of dihydroxyvitamine D 
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 aangewezen bij  

 uitgesproken hypocalcemie 

 behandeling secundair hyperparathyroïdisme 

 nauwgezette controle calcemie noodzakelijk!: anders mogelijkheid iatrogene 

hypercalcemie 

 owv hyperfosfatemie: fosforbinders toedienen 

 calciumcarbonaat of calciumacetaat 

 calciumacetaat efficiënter dan –carbonaat 

 als fosforbinder w deze tijdens maaltijd ingenomen 

 nadeel: bevatten ook calcium → w gedeeltelijk opgenomen → kan aanleiding 

geven tot hypercalcemie: als die langdurig bestaat kunnen vaatwandcalcificaties 

ontstaan in coronairen en abdominale slagaders 

 alternatief: niet-calciumhoudende fosforbinders 

 sevelamer hydrochloride 

 lanthanum carbonaat 

 hyperparathyroïdie die niet beantwoordt op vitamine D: behandelen met cinacalcet 

(calcimimeticum): verhoogt gevoeligheid van calciumreceptor in bijschildklier 

o controle vd anemie: toediening erythropoietine 

 vanaf klaring < 40 mL/min 

 subcutane injecties 

o cholesterolverlagende medicatie (statines) aangewezen gezien neiging tot versnelde 

atheromatose bij nierinsufficiëntie 

o dosisaanpassing van andere medicatie: GM die renaal geëxcreteerd w → dosis aanpassen 

 nierfunctievervangende therapie 

o onvermijdelijk als ondanks medische behandeling resterende nierfunctie niet meer in 

staat is bloed voldoende te zuiveren en vullingstoestand van pt te regelen 

o keuze tussen 3 behandelingsmodaliteiten 

 chronische hemodialyse 

 chronische peritoneaal dialyse 

 niertransplantatie 

→ zijn aan elkaar complementair 

o start voldoende lang voorbereiden 

 tijdige verwijzing naar nefroloog 

 bij keuze voor hemodialyse: toegangsweg voorzien 

 bij keuze voor peritoneaal dialyse: PD katheter 

 pre-emptieve transplantatie 
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Systematische studie van nierziekten 

 

Erfelijke nierziekten 

 

Polycysteuze nierziekten 

 

Polycysteuze nierziekten: gekenmerkt door aanwezigheid zeer talrijke holten in nierparenchym 

 gevuld met vocht en omgeven met epitheelcellen 

 steeds bilateraal en genetisch 

 2 belangrijke vormen 

o autosomaal dominante vorm 

o autosomaal recessieve vorm 

 moeten w onderscheiden van eenvoudige niercysten die kunnen voorkomen bij volwassenen 

o vaak toevallige vondst bij echografisch onderzoek 

o kunnen solitair voorkomen en soms multipel 

 nemen toe in aantal met leeftijd 

o meestal geen aanleiding tot klachten of andere symptomen 

o tasten nierfunctie niet aan 

 

Autosomaal dominante polycystose (ADPKD) 

 veruit meest frequente vorm renale polycystose: 1/400 tot 1/1000 geboorten 

 gendefect 

o 85% vd gevallen: genetisch defect op korte arm van chromosoom 16 (PKD1 op 16p) 

 afwijkend gen werd gecloneerd  

 overeenkomstig eiwit polycystine ook gecloneerd 

 polycystine = transmembraanproteïne met essentiële rol in verankeren cellen in 

matrix en basale membraan 

 w in hoge mate gevonden in wand vd cysten → gevolgen 

 verstoring normale cel-cel en cel-matrix interactie  

 abnormale epitheelceldifferentiatie 

o 15% vd pt’en: genetisch defect op lange arm van chromosoom 4 (PKD2 op 4q) 

 codeert voor eiwit dat transport van polycystine (PKD1) naar celmembraan verzorgt 

 zou meer gunstige prognose hebben 

 belang familiale anamnese 

o “komt veel binnen zelfde familienaam terug” 

o ook sterke de novo mutatieratio!! → negatieve familiale anamnese sluit ADPKD niet 

helemaal uit 

 zowel in cortex als in medulla: cysten 

o kunnen andere organen in verloop van tijd verdringen 

 ook gezonde nierweefsel w op verloop van tijd verdrongen → gezien nier geen 

regeneratievermogen heeft: uiteindelijk nierinsufficiëntie 

 nieren kunnen heel groot worden: meerdere kg 

 kan zelfs tot in klein bekken komen → klinisch voelbaar 

o soms ook levercysten: verschillen met cysten in nier 

 structuur vd cysten van opbouw anders 

 hoe groot cystische lever ook wordt: lever krijgt nooit functionele problemen  

 soms wel transplantatie nodig maar dat is dan door volume: verdringing darmen, … 

 kliniek 

o meestal eerste symptomen op volwassen leeftijd! → kan zich uiten in 2 belangrijke 

complicaties 

 cystebloeding 

 acute hevige pijn in nierstreek 

 evt macroscopische hematurie 

 treedt enkel op als er nog echt verbinding is met cyste en rest nefron 

 bloedingen bijna altijd (99,9%) zelflimiterend 
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 zodra cyste volledig gevuld is met bloed: drukt bloedvaatje af 

 dan enkel pijnstilling aangewezen (want wel veel pijn) 

 kan ook asymptomatisch 

 men weet dat er bloeding is door scan: hemosiderineklonter in cyste (w 

gerapporteerd als ‘gecompliceerde cyste’) 

 cyste-infectie 

 hoge (ril)koorts 

 hevige flankpijn 

 evt pyurie 

 meestal standaardbacteriën (vb. E. coli) → vereisen altijd langdurige AB therapie 

 6 weken (is nodig opdat centrum van cyste ook gesteriliseerd is) 

 initieel IV 

o klinisch onderzoek 

 vergrote nieren vaak heel goed te voelen! 

 arteriële hypertenie treedt meestal op (50 – 70%) rond leeftijd 30 jaar 

 nierinsufficiëntie 

 zelden vóór leeftijd 50 jaar 

 goede controle bloeddruk!! → sterke afremming achteruitgang vd nierfunctie 

 igv NI: anemie treedt minder snel op dan bij pt’en met andere nieraandoeningen 

omdat productie erythropoietine (interstitiële cellen die hiervoor verantwoordelijk zijn) 

langer bewaard blijft 

o klinisch verloop van ADPKD binnen zelfde familie kan heel wisselend zijn tss individuen 

tgv somatisch mozaïcisme 

o extrarenale afwijkingen: heeft verband met feit dat cellen onvoldoende verankerd w in 

matrix en basale membraan 

 cysten in lever 

 frequentie neemt toe met leeftijd: tot 70% boven 60 jaar 

 cysten kunnen ook secundair infecteren 

 cysten in pancreas 

 insufficiëntie van mitralis-, aorta- en tricuspidklep 

 intracerebrale aneurysmata 

 frequentie neemt toe met leeftijd: 4% bij volwassenen → tot 10% bij oudere pt’en 

 pt’en met familiale geschiedenis zijn meer voorbeschikt: enkel MRI als  

 famiale VG van hersenbloedingen 

 of cerebrale klachten vd pt  

 dodelijke combinatie met arteriële hypertensie 

 sneller ontwikkeling 

 liesbreuk 

 diverticulose vd dikke darm 

 itt wat vroeger werd gedacht: GEEN verhoogde kans tot cancerisatie van polycystische 

nieren!! 

 diagnose 

o prenatale diagnostiek mogelijk 

o vroegtijdige diagnose bij kinderen van ouders met polycystose kan met echografie 
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 < 20 jaar: aantal vals negatieve onderzoeken eerder hoog 

 > 20 jaar: slechts 4% vals negatief  

 echografie doen als men 25 – 30 jaar is: als er dan geen cysten zijn is kans heel 

klein dat kind ADPKD heeft 

o geen systematische genetische screening! 

 omslachtig 

 duur 

 geen therapeutische implicaties 

o DD met von Hippel-Lindau 

 autosomaal-dominante erfelijke aandoening 

 gekenmerkt door voorkomen 

 bilaterale niercysten 

 bilaterale niercelcarcinoma’s 

 hypertensie door feochromocytoom 

 retinale angiomata  

 hemangioblastomata vh centraal ZS 

 behandeling 

o behandeling AHT bij ADPKD: ACE-I of ARB 

o mogelijke behandeling ADPKD: 3 studies  

 vaptanen (Tolvaptan®) = vasopressine V2 receptor antagonist 

 effecten in studieomstandigheden: ↓ intracellulair cAMP in renale tubulaire cel  

 rem cystegroei 

 rem achteruitgang nierfunctie 

 bijwerkingen 

 polydipsie 

 polyurie 

 nycturie 

 somatostatine (octreotide-LAR) therapie 

 inspuitbaar product 

 remt volumetoename van zowel nier- als levercysten! 

 interessant voor pt’en met grote lever met mogelijk volume-effect 

 maar geen significant effect op nierfunctieachteruitgang → voor PKD niet zo 

interessant 

 immuunsuppressiva: Mammalian Target of Rapamycine inhibitors (mTORi, mTOR 

inhibitoren) 

 effecten: remming cystegroei (fibroblasten, vasculaire cellen) 

 geen meetbaar effect op nierfunctieachteruitgang 

 slechte tolerantie op lange termijn: veel bijwerkingen 

 trombocytopenie 

 hyperlipidemie 

 toename van proteïnurie 

o soms nefrectomie voor transplantatie 

 igv heel grote nieren: geen plaats voor transplantnier  

 minstens 1 nier moet w weggehaald 

 soms ook beide nieren weggehaald ikv infectierisico cysten → bilaterale nefrectomie 

voor transplantatie ikv immuunsuppressie 

 prognose 

o snelheid van nierfunctieachteruitgang w negatief beïnvloed door 

 jonge leeftijd bij diagnose 

 zwarte ras 

 mannelijk geslacht 

 hypertensie 

 proteïnurie 

 groot niervolume 

 PKD1 type 
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o 25 – 30% vd pt’en zullen nooit NI ontwikkelen 

o beste prognose binnen groep mensen met nieraandoening  

 want geen onderliggende diabetes, … die nieraandoening veroorzaakt 

 vertaalt zich ook in beste overleving na transplantatie 

 APO 

o macroscopisch: afgeronde cysten 

 variabele diameter 

 op alle niveaus vh nefron 

 dunwandig, gevuld met citrijn vocht 

 bevatten ook bloed igv bloeding  

 als je ze open snijdt: bril opzetten want vocht wil je niet in je gezicht krijgen 

o microscopisch niet veel aan te zien 

 éénlagig kubisch of cilindrisch epitheel 

 cellen kunnen afgeplat w door druk 

 tussenin: eilandjes normaal lever- of nierparenchym 

 

Autosomaal recessieve polycystose (ARPKD) 

 komt veel minder frequent voor 

 gaat obligaat gepaard met leverfibrose 

 defecte gen: PKHD1 gen op chromosoom 6p21 → codeert voor fibrocystine (polyductine) 

o heeft epidermal growth factor-achtige werking 

o onder andere gelokaliseerd in cilia vd ducti colligentes 

 kliniek 

o bij ernstige vorm: aandoening manifesteert reeds voor geboorte 

 kinderen hebben NI → te weinig vruchtwater w gevormd 

 leidt tot Potter sequens! 

 kinderen w geboren met 2 grote nieren (die vaak bevalling bemoeilijken) en 

sterven vaak heel vroegtijdig door longhypoplasie 

 opmerking: Potter’s syndroom 

 iedere omstandigheid van intra-uteriene NI gaat gepaard met oligohydramnios 

→ foetus zit ahw ‘klem’ in amnion  

 intra-uteriene NI is gevolg van allerlei aandoeningen vb. agenese, hypoplasie, 

dysplasie 

 door gebrek aan ruimte 

 afwijkingen aan schedel, aangezicht en ledematen 

 baby kan geen ademhalingsbewegingen maken → vertakking vd bronchiolen 

w verhinderd → hypoplastische longen 

o bij minder ernstige vormen: kinderen kunnen langer overleven 

 nierafwijkingen ARPKD  

 eerst urinaire concentratiestoornissen, metabole acidose, zeldzaam pyurie episodes, 

AHT en tekenen tubulaire dysfunctie 

 NI kan optreden  

 op vroege leeftijd (rond 10 jaar) → dan vaak al niertransplantatie gehad voordat 

leverproblemen optreden 

 pas later (3e decade) 

 leverproblemen (leverfibrose met portale hypertensie) zullen op voorgrond treden 

o kenmerkend voor ARPKD: aanwezigheid radiaire tubuleuze cysten uitsluitend op verloop 

vd tubuli colligentes 

o soms geassocieerd met congenitale dilatatie vd intrahepatische galwegen (ziekte van 

Caroli) 

 behandeling van hypertensie met ACE-I of ARB is aangewezen 

 APO: cysten in tubuli colligentes (niet overal in nier!) 

o parallelle langwerpige cysten loodrecht op nierkapsel 

o evolutie 

 nieren groeien niet meer mee 
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 cysten w rond 

 

Medullaire sponsnier (ziekte van Cacchi en Ricchi)  

 = ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door dilatatie medullaire deel vd urinaire 

verzamelbuizen in pericalyciële regio vd pyramiden met cystevorming 

 zeldzame aandoening: 1/5.000 tot 1/20.000 

 erfelijkheid w betwist 

o autosomaal-dominante overerving beschreven maar erfelijk karakter niet altijd met 

zekerheid te achterhalen 

o soms niet bilateraal en soms zelfs slechts bepaald deel van 1 nier aangetast 

 symptomen: ontstaan meestal pas tijdens 4e of 5e decade 

o microscopische of macroscopische hematurie 

o urinaire infecties 

o nefrolithiasis (calciumfosfaat- of calciumoxalaatstenen): kan op voorgrond staan 

 komt door 

 hypercalciurie 

 hyperoxalurie 

 hypocitraturie (citraturie is nl beschermend) 

 kan tot obstructie aanleiding geven 

o door lokalisatie afwijking 

 dikwijls concentratiestoornissen id nier 

 soms partiële distale renale acidose 

 hypercalciurie, hypocitraturie en hyperoxalurie 

 dragen bij tot steenvorming 

 verminderde botdensiteit komt voor 

o veel pt’en: volledig klachtenvrij 

 diagnose: IVP toont typisch beeld van met contrast gevulde uitgezette verzamelbuisjes die 

voorkomen als fijne radiaire streepjes in nierpapillen 

o komt doordat contrast niet vlot uitloopt naar pupil toe en naar pyelon 

 prognose: in principe geen aanleiding tot nierinsufficiëntie 

 

Medullaire cystenier 

 1/50.000 – 100.000 

 gekenmerkt door  

o aanwezigheid cysten in medulla vd nier 

o interstitiële fibrose 

 autosomaal-recessieve vorm = nefronoftise van Fanconi 

o al klachten op kinderleeftijd 

o leidt al na enkele jaren tot nierinsufficiëntie 

o voornaamste symptomen 

 polyurie 

 opnieuw bedwateren bij kinderen na droge periode! 

 renaal zoutverlies 

 sommige pt’en: renale afwijking gepaard met 

 tapetoretinale degeneratie met blindheid (syndroom van Senior-Loken) 

 leverfibrose 

 afwijkingen vd kleine hersenen 

 autosomaal-dominante vorm (MCKD2 (16p12) > MCKD1 (1q21)) 

o meestal pas symptomen rond 30 jaar 

 uitgesproken polyurie 

 neiging tot renaal zoutverlies 

o nierinsufficiëntie zeldzaam 

 APO 

o cysten typisch aan corticomedullaire junctie 

o cysten beetje permeabel van kaliber 
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o medulla 

 interstitiële fibrose  

 tubuli met opvallend dikke, ontdubbelde basale membraan 

 

Syndroom van Alport 

 gendefect 

o meestal X-gebonden dominant (80%) erfelijke aandoening 

 1/5.000 – 1/10.000 

 impliceert dat afwijking in kliniek (fenotypisch) meer uitgesproken is bij mannen dan 

vrouwen 

o autosomaal-dominante (5%) en autosomaal-recessieve (15%) zijn ook beschreven 

o gendefect veroorzaakt afwijking in niet-collageen deel van collageen type IV 

 COL4A5 gen op Xq22 (werd in > 150 families aangetoond) 

 afwijkingen ontstaan in  

 glomerulaire basale membraan 

 basale membraan vh oog → cataract en Lenticonus 

 binnenoor → typische perceptiedoofheid 

 kliniek 

o symptomen 

 hematurie 

 proteïnurie 

 familiale binnenoordoofheid 

 AHT 

 lensafwijkingen (cataract) 

   → ook extrarenale afwijkingen navragen (vind je dan meestal familiaal terug)! 

o progressieve nierinsufficiëntie 

 mannen meestal rond 30 jaar 

 vrouwen pas 10 – 20 jaar later of zelfs helemaal niet 

 diagnose 

o kan meestal gesteld w obv  

 (familiale) anamnese  

 laboratoriumonderzoek: urineonderzoek 

o bevestigd door nierbiopsie 

 NIET BIJ IEDEREEN: als je al 2 positieve biopsies hebt binnen familie: rest van familie 

diagnose obv typisch klinisch verhaal en labo-onderzoek 

 niks zichtbaar op LM 

 diagnostiek op EM 

 typische afwijkingen van GBM bij mannen: opgesplitste GBM 

 lamina densa: allemaal vss laagjes (‘bladerdeegbeeld’)  

 podocytvoetjes “zakken wat weg” in GBM 

 bij vrouwen: diagnose soms moeilijker omdat maar gedeelte vd GBM typische 

afwijkingen vertoont 

 immunohistochemische kleuringen 

 mannelijke Alport pt’en 

 collageen IV 𝛼3  → kleurt bij normale GBM wel maar niet bij deze pt’en 

 (boek: geen kleuring voor collageen IV 𝛼5) 

 vrouwen: partiële afwezigheid kleuring voor collageen IV 𝛼3 (volgens boek collageen 

IV α5) 

 recessieve vorm: afwezigheid kleuring voor collageen IV α3 of α4 bij mannen en 

vrouwen 

 altijd als controle ook kleuring voor collageen IV α1 doen 

 positief bij zowel normale GBM als Alport 

 igv deze kleuring niet mooi: andere kleuringen onbetrouwbaar 

o audiogram  

o cave: niet alle families vertonen typische patroon 
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o aantonen genetisch defect: COL4A5 gen op Xq22 

 behandeling 

o transplantatie 

 beperkt aantal (3 – 10%) vd pt’en: vormt na transplantatie AS tegen normaal 

collageen type IV in getransplanteerde nier → anti-gbm glomerulonefritis 

o behandeling AHT en proteïnurie: bij voorkeur door ACE-I of ARB 

 

Dunne basale membraanziekte 

 autosomaal dominant geërfde aandoening 

 symptomen 

o kenmerkend 

 microscopische hematurie  

 soms geringe proteïnurie 

o geen begeleidende doofheid of oogafwijkingen!! 

 belangrijke DD met Alport (die veel slechtere prognose heeft)! 

o meestal aanleiding tot hypertensie 

o dikwijls hypercalciurie → frequente ontwikkeling nierstenen 

 prognose 

o benigne prognose: meestal geen NI in familie 

o meestal (op enkele uitzonderingen na) geen evolutie naar NI 

 diagnose: EM-onderzoek van nierbiopsie 

o normale dikte GBM 

 volwassene 300 – 480 nm 

 bij man dunne dan bij vrouw 

 kinderen < 10 jaar: 150 nm 

o enige afwijking die je ziet: GBM dunner dan normaal 

 igv volwassene: dikte van < 200 nm (op meerdere plaatsen) 

 hiervoor bestaan tabellen om te bepalen wat ‘te dun’ is bij welke leeftijd 

o lichtmicroscopie: geen afwijkingen 

 behandeling 

o GEEN! 

o geen opvolging nodig en zouden in diagnose zelfs in principe geen biopsie moeten hebben 

als pt als enig presenterend symptoom af en toe dysmorfe hematurie heeft 

  

Andere erfelijke nefropathieën (zeer zeldzaam, puur informatief) 

 nagel-patella syndroom (Nail-petalla syndrome, osteo-onychodysplasie) 

o associatie tss nier- en skeletafwijkingen 

o symptomen 

 hematurie 

 arteriële hypertensie 

 urinaire concentratiestoornissen 

 typische afwijkingen 

 nagels 

 hypoplastische patella 

 subluxatie 

 elleboogafwijkingen: onmogelijkheid tot volledig strekken 

o nierinsufficiëntie bij 10 – 15% vd gevallen (dus nt vaak) 

 ziekte van Fabry 

o symptomen 

 hematurie 

 proteïnurie  

 nierinsufficiëntie rond 50 jaar 

o typisch geassocieerd met angiokeratoompjes id huid 

 erfelijke tubulopathieën 

 renale glucosurie 
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 cystinurie 

o transportstoornis voor bepaalde AZ in tubuli 

o veroorzaakt steenvorming (cystinestenen = radio-opaak op RX) 

 tubulaire acidose (wel te kennen, zie eerder in cursus!) 

o proximale tubulaire acidose 

 gevolg van gestoorde bicarbonaat reabsorptie in PT 

 behandeling: perorale supplementen bicarbonaat 

o distale tubulaire acidose: onvermogen om waterstofionen te secreteren in distale tubulus 

 nefrogene diabetes mellitus 

 hypofosfatemische rachitis: stoornis in fosfaatreabsorptie in PT 

 cystinosis 

o gevolg van transportstoornis van cystine over lysosomale membraan 

o veroorzaakt NI op kinderleeftijd (5 – 6 jaar) 

 syndroom van Fanconi 

o stoornis in tubulaire reabsorptie fosfaat, glucose, AZ, bicarbonaat, laagmoleculaire 

eiwitten en ionen in PT 

o 2 vormen 

 aangeboren 

 verworven secundair aan andere aandoeningen 

 multipel myeloom (ziekte van Kahler) 

 intoxicaties met zware metalen (lood, cadmium, …) 

 cystinosis 

 

Idiopathische of primaire glomerulonefritis 

 

Glomerulonefritis (GN) = aandoening waarbij primaire pathologie zich in glomerulus afspeelt 

 symptomatologie 

o in eerste plaats die van dysfunctie vd glomerulaire filter 

 glomerulaire hematurie 

 proteïnurie 

o al dan niet met nierfunctievermindering 

 meeste vormen glomerulonefritis: immunologisch gemedieerd maar in kliniek vindt men 

slechts in beperkte mate tekens vd immunologische agressie terug 

o vb. zelden circulerende immuuncomplexen in perifere bloed teruggevonden 

o sommige vormen GN: afwijkingen in complementfactoren te vinden 

 gezien bevloeiing van tubulus vanuit glomerulus komt: secundair ook tubulaire en 

interstitiële beschadiging mogelijk onder vorm van  

o interstitiële fibrose  

 graad fibrose: sterk gecorreleerd met nierfunctievermindering 

o tubulaire atrofie 

 

Pathogenese van glomerulonefritis 

 

Immunologische agressie vd glomerulus 

 meest frequente vorm immunologische agressie tegen glomerulus: depositie 

immuuncomplexen (IC) op vss plaatsen in glomerulus (IC-gemedieerde GN) 

o immuuncomplexen bestaan uit antigenen en daartegen gevormde antistoffen (AS) 

 experimentele omstandigheden: met tal van antigenen kan vorming AS opgewekt w → 

soms gepaard met depositie immuuncomplexen in glomeruli en ontstaan GN 

 over eigenschappen immuuncomplexen in menselijke pathologie: nog niet veel bekend 

omdat antigenen niet bekend zijn 

 in experimentele vormen kent men die wel → aantal kenmerken van complexen 

kunnen systematisch onderzocht w 

 niet iedere AG-AS complex geeft aanleiding tot GN: vnl  

 complexen met eerder lage affiniteit tss AG en AS 
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 complexen waarbij AG positief geladen is 

o mechanismen van neerzetting IC 

 depositie van circulerende IC 

 klassieke experimenten: tijdens aanwezigheid IC in circulatie kunnen deze ook in 

glomerul aangetroffen w → wsl uit circulatie in glomerulus afgefilterd 

 wsl: situaties met hoge concentraties circulerende IC: dragen bij tot ontstaan 

glomerulonefritis 

 vb. systeemziekten: Lupus Erythematosus 

 vb. aantal tumoren van plasmacellen die afwijkende immunoglobulines 

produceren → aggregeren tot cryoglobulines of andere macromoleculen 

 in situ vorming van IC 

 bij aantal vormen vd IC-gemedieerde GN: geen complexen in circulatie aanwezig 

maar w in situ gevormd 

 2 mechanismen 

 antigeen is autochtoon antigeen  

 vb. experimentele vorm membraneuze GN (Heymann nefritis): antigeen is 

onderdeel van lamina rara externa → AS vestigt zich op deze plaats 

 antigeen w geplant in glomerulus 

 lichaamsvreemde antigenen kunnen zich vastzetten in glomeruli vb. sterk 

positief geladen of chemische affiniteit voor sommige structuren vd 

glomerulus 

 vnl bij primaire immunisatie (organisme 1e contact met antigeen): 

mechanisme kan werken want AS lage affiniteit voor AG 

o plaats van depositie van immuuncomplexen 

 immuuncomplexen die in situ gevormd w: aanwezig op plaats waar antigeen zich eerst 

fixeerde 

 sterk positief geladen (kleine) AG: vnl in lamina rara externa 

 grote AG (die niet door lamina densa kunnen): vnl subendotheliaal en mesangiaal 

 fixatie antistoffen gericht tegen antigenen van glomerulaire basale membraan (anti-gbm) 

o = zeldzame, sterk beschadigende gebeurtenis 

o antigeen is NC1 domein van collageen type IV → IgG met hoge affiniteit hiertegen  

 antistof kruisreageert soms met basale membraan van longalveolen 

 kliniek: syndroom van Goodpasture 

 sommige vormen glomerulaire beschadiging w in verband gebracht met T-cel immuniteit 

maar precieze mechanismen niet duidelijk 

 

Ontsteking = niet specifiek antwoord 

 ontstekingsreactie in glomerulus: vnl aantrekken van poly- en mononucleairen 

o obliteratie vd capillaire lumina 

o en/of infiltratie vd ontstekingscellen in mesangium 

  → beide gevallen: duidelijke hypercellulairteit vd glomerulus 

 factoren met invloed op ernst vd ontsteking  
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o centraal in uitlokken vd GN: activatie van C3 in complementcascade 

 w door aanwezigheid van immuuncomplexen geactiveerd via klassieke pathway (C1q-

C4-C2) 

o ook snelheid complementactivatie speelt rol: bepaalt lokale concentratie van oa 

leukotactische C3a 

 complementactivatie gebeurt snel igv in onmiddellijke nabijheid vd bloedbaan  

 vnl in lamina rara interna, in mindere mate in mesangium 

 veroorzaakt dan ook intense ontstekingsreactie vb. acute GN en anti-gbm nefritis 

 complementactivatie aan buitenzijde BM (subepitheliaal) gebeurt traag 

 grote moleculen kunnen er maar moeilijk komen: C1q (± 450 kD), IgG en C3 

(beiden ± 150 kD) 

 gevormde C3a kan bovendien niet (tegen filtratiestroom) terugdiffunderen naar 

capillaire ruimte om ontsteking te veroorzaken 

 C3a komt in urinaire ruimte terecht 

 IC-depositie aan buitenzijde BM geeft dus geen aanleiding tot ontsteking! 

 gevolgen van ontstekingsreacties 

o exsudatieve ontsteking: bedoeld om schadelijke agentia op te ruimen 

 als subendotheliale IC éénmalig neergezet w (vb. acute GN): dit lukt goed 

 bij neerzetting anti-gbm AS: ontsteking sterk geactiveerd maar door hoge affiniteit vd 

binding AG-AS: leukocyten slagen er niet in AS te verwijderen van GBM 

o inflammatie leidt ook tot vrijzetting aantal histolytische enzymen en tot productie toxische 

zuurstofradicalen 

 indien in voldoende concentratie aanwezig: kan aanleiding geven tot lysis en ruptuur 

basale membraan → leidt tot vorming litteken 

 

Helingsmechanismen 

 niet alle beschadigingen w tijdig opgeruimd → aantal andere processen w opgestart  

o oiv groeifactoren (vb. transforming growth factor β (TGF-β)) door ontsteking 

o verschillend naargelang plaats vd beschadiging in glomerulus 

 mesangium: toename van cellen en matrix 

o ‘intracapillaire proliferatieve GN’ (mesangiale cellen liggen in intracapillaire ruimte)  
 mesangium: gemakkelijk toegankelijk voor IC en 

ontstekingscellen want geen basale membraan aanwezig tss 

endotheel vd capillair en mesangium 

 iedere ‘irritatie’ vd mesangiale cellen (door IC of door 

mediatoren tgv ontsteking): aanleiding tot  

 overmatige productie van mesangiale matrix  

 evt. proliferatie van mesangiale cellen 

o ‘membranoproliferatieve GN’ 

 als depositie IC lang aanhoudt en intenser en uitgebreider is dan opruiming ervan: 

toename vh aantal cellen en matrix in mesangium veroorzaakt progressieve obliteratie 

vh mesangium 

 accumulatie van IC meer perifeer in mesangium en vervolgens ook in 

subendotheliale ruimte 

 doordat meer IC subendotheliaal (dicht bij bloedbaan) voorkomen 

 ontsteking intenser  
 productie van mediatoren meer uitgesproken 

 mesangium gaat nog meer prolifereren in richting subendotheliale ruimte 

 door aanwezigheid IC en mesangiale cellen in subendotheliale 

ruimte: endotheel w opgelicht vd basale membraan 

 vervolgens 

 endotheel zal zelf nieuwe BM synthetiseren 

 cellichaam vd mesangiale cellen migreert mee met 

geaccumuleerde IC naar subendotheliaal en produceert 

mesangiale matrix 
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 daardoor: capillaire basale membraan w meer en meer complex 

 vss lagen cellen en lagen basale membranen (van endotheelorigine, van 

mesangiale origine en oorspronkelijke BM) 

 daardoor: bladerdeegaspect 

 is positieve lus (zichzelf versterkend) 

 ‘extracapillair proliferatieve GN’ → vorming crescents of sikkels: destructieve heling 

o rupturen vd capillaire wand zijn meestal gevolg van ernstige ontsteking in glomerulus 

uitgelokt door massieve depositie IC of AS tegen basale membraan 

o ruptuur capillaire wand → arteriële bloeding in urinaire ruimte → 

hierop: zeer intense reactie 

 bloeding stopt snel door stolling  
 pariëtaal epitheel prolifereert → vormt weefselprop die urinaire 

ruimte opvult: vormt halve maan (crescent of sikkel) 

 hierin: ook macrofagen en polynucleairen 

 leidt later tot organisatie: vorming fibreus litteken met 

segment met geruptureerde capillair erin gevangen 

o als tegelijk veel capillairen in talrijke glomeruli ruptureren: destructie belangrijk gedeelte 

vd glomeruli  

 groot percentage vd glomeruli bevat crescent 

 nierfunctie stort ineen: klinisch sprake van snel progressieve GN 

   → ‘diffuus extracapillair proliferatieve GN’ 

 diffuus: > 50% vd glomeruli 

 extracapillair want pariëtale epitheelcellen liggen extracapillair 

 ‘membraneuze GN’: spikes of onmacht vh epitheel 

o als IC aggregaten vormen in lamina rara externa: buiten beruik van ontstekingscellen en 

buiten bereik van normale opruimingsmechanismen vd glomeruli  

 igv éénmalige depositie (vb. acute GN): geen probleem 

 anders: IC blijven langdurig ter plaatse 

o effect vd langdurige aanwezigheid van IC: aantal voetjes w vd viscerale epitheelcellen 

opgetild vd basale membraan 

 voetjes geen contact meer met BM → gaan nieuwe BM synthetiseren rond IC 

 op coupes: BM heeft aspect van piekjes (spikes) aan weerszijden vd 

immuunaggregaten (‘wal rond immuuncomplexen’) 

o igv groeiende IC: meer druk op slit membraantjes → destructie mogelijk met proteïnurie! 

 littekenvorming: alle vormen van agressie die schade aanbrengen aan basisstructuur of 

micromilieu vd glomerulus kunnen tot littekens leiden 

o gedeelte van/volledige glomerulus kan niet meer functioneren 

o uit type litteken: soms nog iets af te leiden van oorspronkelijk pathogenetisch proces 

 glomerulaire collaps  
 veroorzaakt door ischemie vd glomerulus: meestal tgv 

progressieve vernauwing vd aanvoerende vaten ikv 

atherosclerose → platvallen van kluwen 

 glomerulus is omgevormd tot bindweefselig bolletje 

 gecollabeerde kluwen kan nog herkend w 

 typisch: buitenste, pariëtale blad vh kapsel van Bowman is overgebleven (leeg) 

 einde vd proliferatie: sclerose  
 als proliferatie van mesangium aanleiding gaf tot excessieve 

vorming mesangiale matrix: glomerulus zal progressief voor 

groter gedeelte bestaan uit mesangium → obliteratie vd 

capillairen 
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 litteken ziet eruit als massa mesangiale matrix 

 hier en daar nog restant van mesangiale cellen 

 soms opengebleven capillair 

 gelijk welke vorm van segmentaire of globale crescent heelt uit tot fibreus litteken 

 segmentaire crescent: litteken min of meer driehoekig 

 basis tegenaan pariëtale epitheel: hierin zit segment vd 

glomerulus gevangen  
 globale cellulaire crescents: w minder celrijk en progresief meer 

fibreus 

 gecollabeerd en gefragmenteerd kluwen w omgeven door krans 

bindweefsel 

 lijkt op collaps type litteken maar meestal is ook basale membraan van kapsel 

van Bowman onderbroken 

 ander type litteken: segmentaire hyalinisatie (= focale sclerose) 

 is litteken dat niet rechtstreeks verband houdt met ontstekingsletsels! 

 gevolg van vernietiging of loslaten van visceraal epitheel → geeft zeer belangrijke 

toename van lokale flux van filtraat 

 filtratie gebeurt nl langs filtratieslits 

 slits bedekken slechts 10% vd oppervlakte vd capillair, podocytvoetjes 

bedekken overige 90% 

 bij verdwijnen één vd componenten (slitmembraan, epitheelvoetjes, viscerale 

epitheelcel): permeabiliteit vd capillaire wand op die plaats belangrijk 

toegenomen 

 door affilteren grotere hoeveelheid water: plotse toename 

in filtratieresidu’s → plaatselijk indikken capillair bloed → 

capillair verstopt!  
 hierdoor: collaps van segment van glomerulus 

 in collaps: hyalijn (egaal, licht eosinofiel op H&E) bolletje 

waarin alle grote (> 500 kD) circulerende moleculen w 

aangetroffen 

 oorzaken van loslating visceraal epitheel: 2 groepen 

 verminderde kracht van binding van epitheel aan basale membraan 

 ontsteking in glomerulus of aanwezigheid IC aan buitenzijde vd basale 

membraan kan nadelig zijn voor vasthechting epitheelcellen 

 dus bij vss vormen GN kunnen segmentaire hyalinisaties voorkomen vb. 

membraneuze GN 

 diabetes: abnormale glycosilatie van GBM 

 bij sommige familiale aandoeningen: mutaties kunnen aanleiding geven tot 

veranderingen in filtratiebarrière 

 NPHS2-gen op chromosoom 1q25-31 codeert voor eiwit podocine: komt in 

slitmembraantjes tss epitheelvoetjes vd viscerale epitheelcellen voor 

 toxische beschadiging van visceraal epitheel door circulerende factoren? 

 factoren: mss T-cel dependent? 

 mogelijk rol in ontstaan sommige vormen nefrotisch syndroom: groot % 

recidief 

 zou ook aparte groep kunnen vormen: ‘primaire focale sclerose’ 

 verhoogde druk op epitheelvoetjes → aandoeningen waarbij glomeruli 

hypertrofisch zijn: filtratie-oppervlak en filtratiedruk vergroten bij gelijkblijvend 

aantal epitheelcellen 

 epitheelcellen kunnen niet delen → grotere kracht (oppervlakte ∗ druk) werkt 

in op hechting van epitheelcel op basale membraan 

 vnl in buurt vaatpool vd glomerulus is filtratiedruk grootst → 

gemakkelijker cellen los waardoor segmentaire hyalinisaties ontstaan 

 oorzaken hypertrofie: compensatoir  

 na destructie gedeelte vd glomeruli door GN 
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 na nefrectomie 

 als gevolg van congenitale hypoplasie vd nier 

 bij obesitas: hyperfiltratie mogelijk met onstaan segmentaire hyalinisaties 

 segmentaire hyalinisatie = positieve feedbacklus 

 

Klinische indeling van glomerulonefritis 

 onderscheid tss primaire en secundaire GN 

o primaire (idiopathische) GN: alleenstaande nieraandoening 

o secundaire GN: past in kader van bredere (systeem)ziekte 

 vb. veralgemeende vasculitis, RA, … 

 ifv snelheid van optreden van ziektebeeld en snelheid van evolutie: onderscheid tss 

o acute GN 

 treedt plots op en manifesteert zich op enkele dagen met 

 hematurie 

 proteïnurie 

 evt. oedemen 

 arteriële hypertensie 

 nierfunctie-vermindering vaak met oligurie 

 typisch voorbeeld: poststreptokokken GN 

 meestal: na enkele weken volledige genezing 

o subacute GN 

 stelt zich in over verloop enkele weken 

 kan na enkele maanden aanleiding geven tot terminale NI 

o chronische GN 

 meest frequent voorkomende vorm 

 verloopt meestal over vele maanden tot meerdere jaren 

 

Histologische indeling van glomerulonefritis 

 in praktijk w meestal histologische indeling gehanteerd 

o morfologie van GN zal in principe in loop van evolutie binnen zelfde type blijven 

o vrij goede correlatie tss histologisch voorkomen en prognose 

 indelingen blijven in zekere mate arbitrair → niet elke pt past in goed omschreven 

clinicopathologische entiteit 

o vb. bepaalde histologische types meer frequent gepaard met nefrotisch syndroom dan 

andere types (maar uitzonderingen) 

 

Beschrijving van belangrijkste types idiopathische GN  

(indeling obv histologische entiteiten, evt. gekoppeld aan min of meer typisch ziektebeeld) 

 

Acute poststreptokokken GN 

 meest typische vorm van acute GN  

 ontstaat na voorafgaande keel- of huidinfectie met nefritogene stammen van groep A β-

hemolytische streptokoken 

 voorkomen 

o in Westerse wereld: zeldzaamheid geworden laatste 30 jaar owv efficiënte behandeling 

streptokokkeninfecties (AB erg beschikbaar) 
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o poststreptokokken GN komt nu vnl voor bij kinderen in ontwikkelingslanden (9 –

28/100.000) 

 glomerulaire beschadiging ontstaat vnl door in situ immuuncomplexvorming tgv depositie 

nefritogene streptokokken antigenen in glomerulus 

o antigenen: Nefritis-Associated Plasmine receptor (NAPIr) en Streptococcal Pyrogenic 

Exotoxin B (SPE B) 

 kliniek 

o kan asymptomatisch verlopen 

o typisch tijdje NA infectie (delay!) met nefritogene stam van streptokokken !!! 

 14 – 21 dagen na keelontsteking (pharyngitis)  

 3 – 6 weken na huidinfectie: want nog minder snel penetratie 

o kan fulminant verlopen!! 

 plots macroscopische hematurie (bruin, coca cola kleur) en proteïnurie  

 vochtretentie  

 oedeemvorming  

 ernstige arteriële hypertensie 

 nierfunctieachteruitgang met AKI 

 laboratoriumonderzoek 

o hematurie (glomerulaire RBC) 

o proteïnurie: meestal niet in nefrotische grootteorde 

o glomerulonefritis sediment met RBC cilinders en soms pyurie 

o antistoffen 

 gestegen anti-streptolysine O titer (ASLO)  

 gestegen titer andere anti-streptokokken AS: anti-hyaluronidase, antistreptokinase, 

anti-NAD, anti-DNAse B 

o gedaalde complementfactoren (alternatieve complementcascade) in serum: vnl CH50 en 

C3 

 dus ook “hypocomplementerisch type” 

 diagnose: gemakkelijk bevestigd met nierbiopsie → histologie 

o diffuus sterk proliferatieve grote hypercellulaire glomeruli: hypercellulariteit vnl door 

ontstekingscellen in capillaire lumina 

 toename van aantal mesangiale en endotheliale cellen 

 belangrijke influx van vnl polynucleairen en evt. monocyten 

 exsudatieve vorm GN 

 ook mesangiale hypercellulariteit en crescents zijn mogelijk 

o immuuncomplexen 

 lokalisatie 

 vroegtijdig vnl mesangiaal en aan binnenzijde 

 laattijdig: vnl aan buitenzijde vd GBM (typische ‘humps’) 

 zijn geen spikes maar gewoon bolletjes die erop zien 

 EM goed te zien, LM meestal niet (maar niet nodig voor diagnose) 

 oorsprong IC 

 IC circulerend 

 in situ gevormd 

o immunofluorescentie: vnl IgG en C3 diffuus granulair in mesangium en in glomerulaire 

capillaire wand 

 vnl complement: zet zich langs GBM neer in korreltjes (“girlande” = slinger dat je 

volledig doorlopend kan zien) 

 behandeling 

o etiologisch!: behandeling van streptokokkeninfectie met penicilline indien nog actief 

o behandeling evt. circulatoire overvulling met lisdiuretica 

o tijdelijke dialyse igv ernstige AKI 

o behandeling arteriële hypertensie  

 owv gevaar: soms hypertensieve encephalopathie 

 prognose 
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o meestal gunstig met volledig herstel 

 vnl bij kinderen 

 spontaan herstel start meestal reeds 1 week na presentatie 

 proteïnurie kan soms nog tijdje opgespoord w na acute fase 

o bij oudere pt’en: ziekte soms meer chronisch verloop 

 groot percentage vd glomeruli vernietigd tijdens eerste aanval → nieren w verder 

beschadigd omdat te weinig intact nierweefsel overblijft (glomerulaire hyperfiltratie en 

vorming focale en segmentaire hyalinisatie) 

o recidieven uiterst zeldzaam owv immuniteit! 

 

GN in samenhang met andere infecties 

 bacteriële infecties 

o GN ikv subacute bacteriële endocarditis (SBE) 

 bij aantal pt’en met bacteriële endocarditis: proliferatieve GN mogelijk die lijkt op 

acute post-streptokokken GN 

 etiologisch agens: meestal S. aureus of Streptococcus viridans 

 infectieuze endocarditis verloopt synchroon met nieraantasting (itt acute 

poststreptokokken GN) 

 meestal w biopsie gedaan 

 histologisch beeld 

 acute endocarditis: exsudatief patroon van beschadiging (zelfde beeld als bij 

post-streptokokken GN) 

 hypercellulariteit door neutrofielen in lumina vd glomerulaire capillairen 

 evt. obliteratie vd lumina door ontstekingscellen 

 chronische karakter vd infectie met verlengde antigenemie: meer dat van 

membranoproliferatieve GN 

 IC-neerzetting meer uitgesproken 

 van persisterende circulerende IC 

 of in situ vorming IC  

 duidelijke verdikking vd GBM! 

 hoeft NIET diffuus, globaal beeld te zijn: kan ook segmentair zijn 

 immunologie → complementfactoren (C1q en C3): zowel subendotheliaal als 

basaal 

 MAAR biopsie moet niet (vb. pt die te ziek is) want je gaat geen specifieke 

behandeling doen voor GN maar etiologisch voor endocarditis 

 moeilijke, laattijdige diagnose 

 kliniek (simultaan!!!) 

 microscopische of macroscopische dysmorfe hematurie 

 variabele graad proteïnurie (zelden in nefrotische range) 

 variabele graad NI 

 arteriële hypertensie of hypotensie (~ cardiale functionele toestand) 

 tekens van SBE 

 cardiaal geruis, klepvegetatie(s), positieve hemoculturen, petechieën, 

splinterbloedingen, Janeway vlekken, Oslerse noduli, Roth spots (retinale 

bloedingen) 

 bevestigen met echocardiografie 

 complementfactoren C3 en C4 in serum: gedaald (klassieke complementcascade) 

 dus “hypocomplementaire GN” (verbruik complement) 

 prognose: vooral bepaald door snelheid waarmee endocarditis kan w behandeld met 

langdurige IV AB-therapie !! 

 evt. in combinatie met heelkunde 

 vrij snel na start anti-infectieuze therapie (7 – 10 dagen): tekenen van GN 

verdwijnen → volledig herstel indien tijdig ontdekt 

 belang: tegenwoordig meer en meer oude mensen die rondlopen met kunstkleppen 

 veel vatbaarder voor sepsis: neerslag op hartkleppen 
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 bij sommige van deze mensen bestaat dus gelijktijdig GN! 

o GN bij geïnfecteerde atrioventriculaire shunt → shunt-nefritis 

 zeeeeeeeer zeldzame oorzaak van GN: bij ventriculo-cardiale of ventriculo-abdominale 

drainage (w gedaan bij overdruk in ventrikels vd hersenen → om te draineren) 

 meestal veroorzaakt door Staphylococcus epidermidis  

 kliniek en histologie vergelijkbaar met die bij SBE 

 maar itt SBE: hier in 30% nefrotisch syndroom 

 behandeling 

 AB 

 verwijderen shunt 

 prognose: goed indien tijdig ontdekt en behandeld 

 virale infecties 

o nemen NIET in absolute aantallen toe maar het zijn wel grote aantallen als je absoluut 

kijkt! 

o HIV-associated nephropathy (HIVAN) 

 is ‘collapsing form’ van focale en segmentaire glomerulosclerose (FSGS, zie verder) 

 FSGS = slechte aanhechting viscerale epitheelcellen die gaan lossen 

 dus er zit gat in BM → samenslipping tot segmentaire hyalinisatie 

 er is classificatie in FSGS: bij HIVAN is dit ‘collapsing form’ 

 collaps van één of meerdere segmenten vd glomerulus met daarrond randje 

podocyten die hypertrofisch zijn  

 niet specifiek voor HIVAN 

 verder gekenmerkt door 

 microcystische tubulaire dilataties: microscopische cysten 

 interstitiële inflammatie 

 EM: typische tubulo-reticulaire inclusies in oa glomerulaire endotheelcellen 

 ook niet specifiek voor HIV: je ziet dit oa ook bij lupus 

 tegenwoordig (gebruik HAART therapie): HIVAN vnl nog aangetroffen bij 

 HIV pt’en met lage CD4 telling en/of hoge virale replicatie 

 soms bij recente seroconversie 

 vnl zwarte pt’en zijn vatbaar voor HIVAN 

 kliniek 

 forse proteïnurie (nefrotische range) 

 dysmorfe hematurie  

 snelle nierfunctieachteruitgang 

 nierfalen 

 oedemen 

 minder frequent: arteriële hypertensie 

 behandeling: combinatie van 

 HAART (indien nog niet gestart) 

 ACE-I of ARB 

 prognose is slecht!!: > 50 % vd pt’en ontwikkelen ESRD  

 niertransplantatie = volwaardige nierfunctievervangende therapie (identieke resultaten 

als bij niet-HIV pt’en met nierfalen) 

 HIV pt’en die proteïnurie ontwikkelen: vaak (40%) ook andere renale diagnosen 

 klassieke FSGS 
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 membranoproliferatieve GN 

 amyloïdosis 

 diabetische nefropathie 

 Lupus-like immuuncomplex GN 

o hepatitis B infectie 

 vnl bij kinderen in endemische gebieden 

 chronische hepatitis B antigenemie (HBsAg, anti-HBc) → chronische GN  

 kliniek 

 nefrotisch syndroom 

 nierfunctieachteruitgang 

 kan 2 beelden geven 

 membraneuze GN  

 als HBeAg ook positief is 

 membraneuze GN bij actieve hep B infectie: gekenmerkt door 

subendotheliale en mesangiale IC-deposities naast klassieke subepitheliale 

deposities 

 membranoproliferatieve GN 

 dysmorfe hematurie 

 RBC cilinders 

 wisselende proteïnurie 

 spontane resolutie bij kinderen is frequent op ogenblik seroconversie! 

 zeldzaam in eerste maanden na hepatitis B infectie (met HBsAg, HBeAg en HBV DNA in 

serum en IC-deposities): beeld van polyarteritis nodosa (PAN) 

 = necrotiserende vasculitis van kleine en middelgrote bloedvaten 

 renale aantasting gaat gepaard met 

 snelle nierfunctieachteruitgang 

 hematurie (RBC-cilinders) 

 wisselende proteïnurie 

 behandeling 

 centraal: antivirale therpie voor onderliggende actieve hep B infectie 

 enkel igv rapidly progressive GN: immunosuppressieve therapie aangewezen 

(plasmaferese en cytotoxische medicatie) 

o hepatitis C infectie kan gepaard gaan met vss types GN  

 meest frequent is membranoproliferatieve GN met gemengde cryoglobulinemie 

 kliniek 

 symptomen van gemengde cryoglobulinemie staan meestal op voorgrond 

(systemische vasculitis)! 

 acrale ulcera: vingers/tenen minder hoge temperatuur → cryoglobulines slaan 

neer → trombi → wondjes 

 palpabele purpura 

 artralgieën 

 koorts 

 neuropathie 

 orgaanaantasting (vb. schildklieraantasting, cerebrale klachten, …) 

 renaal 

 hematurie 

 meestal microscopisch 

 zelden tot nooit macroscopisch 

 proteïnurie tot nefrotische range 

 wisselende mate van nierfunctieachteruitgang 

 bloedonderzoek 

 wijst op complementverbruik: zeer laag C4 en gedaald C3 

 dus hypocomplementerische vorm 

 typisch: zeer uitgesproken verbruik C4! 
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 cryoglobulines meestal type II (zie verder): bestaan uit polyclonaal IgG en 

monoclonale IgM kappa reumafactor tegen Fc-portie van IgG 

 igv MPGN op histologie + je vindt cryoglobulines: actief zoeken naar HCV in 

onze contreien 

 cryoglobulinaat: cryoglobulines zorgt voor vorming trombi 

 deze symptomen staan op voorgrond 

 hepatitis C virus RNA en anti-HCV antistofcomplexen: in hoge concentratie 

aanwezig in cryoprecipitaat 

 bij vaststellen: altijd biopsie doen 

 histologisch beeld: membranoproliferatieve GN 

 glomeruli veel te celrijk: veel ontstekingscellen in 

capillaire lumina 

 interpositie van monocyten 

 ‘g’: glomerulitis 

 infiltratie van macrofagen 

 ontdubbelde GBM 

 ‘tramsporen’ van basaal membraan zichtbaar omdat er cellen inkruipen 

 subendotheliale deposities van IgM, IgG en complement 

 maar ook andere types GN mogelijk (dus daarom doe je altijd biopsie) vb. 

membraneuze GN  

 curatieve behandeling 

 adequate antivirale therapie!: wanneer infectie onder controle komt verdwijnt 

ook actieve GN 

 vroeger had men hier enkel ribaverine en interferon voor → gaf wisselend 

resultaat 

 ribaverine kan niet perfect gedoseerd w bij NI 

 interferon werkt niet heel goed bij NI 

 tegenwoordig zijn er veel efficiëntere anti-HCV producten op markt: 12 – 16 

weken toedienen van deze GM (~hepatologie) 

 weliswaar nog niet veel ervaring bij GN met deze producten 

 igv zeer ernstige nieraantasting 

 soms gebruik hoge dosissen steroïden 

 zelden cyclofosfamide (Endoxan) en plasmaferese (vnl voor cryoglobulinemie) 

 plasmaferese: zo snel mogelijk bloed klaren van cryoglobulines 

 recent ook anti-CD20 monoclonale antistoffen (rituximab) → doet 2 dingen 

 behandeling GM 

 gaat niet gepaard met stijging HCV in bloed! (dus niet permissief voor 

deling virus in bloed) 

 zelden gepaard met membraneuze GN of polyarteritis nodosa (PAN) 

o Hantavirus (is Puumaavirus) 

 kan door vss knaagdieren op mens overgedragen w: in België door rosse woelmuis 

 airborn 

 direct contact met knaagdieren 

 indirect contact met knaagdieren 

 België: goedaardige vorm: nefropathia epidemica 

 itt andere soorten Hantavirus met oa cardiopulmonaire aantasting 

 symptomen 

 plots ontstaan 

 hoge koorts 40°C met rillingen 

 hoofdpijn 

 bilaterale slagpijn 

 spier- en rugpijn 

 gezichtsstoornissen 

 conjunctivitis 

 meningeale prikkeling 
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 bilaterale flankpijn 

 zeldzaam: huiduitslag 

 biochemisch 

 trombocytopenie 

 proteïnurie 

 acute nierinsufficiëntie 

 leverfunctiestoornissen 

 antistoffen tegen Puumulavirus 

 nierbiopsie 

 histologische letsels niet opvallend: oedeem en interstitiële inflammatie kunnen 

beperkt zijn 

 interstitiële bloeding en oedeem: enkel aan corticomedullaire junctie / in medulla 

 therapie: symptomatisch want zelflimiterend 

 

Subacute GN of ‘snel-progressieve’ GN (RPGN) 

 = GN die gekenmerkt w door snel evoluerende nierfunctieachteruitgang in combinatie met 

actief urinesediment (hematurie, proteïnurie) 

o nierfunctieachteruitgang veroorzaakt meestal weinig symptomen → diagnose  

 soms pas laatttijdig 

 of gesteld ahv geassocieerde systemische klachten of symptomen 

o medische urgentie!!: diagnose en gerichte therapie moeten snel en krachtig zijn want 

bepaalt renale en algemene prognose 

 histologisch beeld: extracapillair proliferatieve GN 

 oorzaken 

o afzonderlijk als geïsoleerde primaire GN 

o of deel van systeemvasculitis (zie verder) of systeemziekte 

 ifv onderliggende pathogenetische mechanismen: onderscheid tss verschillende types → 

bloedanalysen en histologie kunnen richtinggevend zijn 

 anti-glomerulaire basaal membraan glomerulonefritis (ziekte van Goodpasture, anti-GBM 

nefritis) 

o w veroorzaakt door circulerende (meestal IgG1 of -3) antistoffen gericht tegen epitoop 

van GMB 

 tegen niet-collageen domein (NC1) van α-3 (en α-5) keten van collageen type IV 

 zit in lamina rara dus dicht bij bloedbaan → veel ontsteking 

 capillaire wand gaat scheuren met vorming crescents 

 antistof reageert ook met epitoop in alveolaire basale membraan in long 

o “one-hit disease”: in één klap plots doodziek 

o kliniek 

 RPGN: snel progressieve nierfunctieachteruitgang met 

 dysmorfe hematurie 

 RBC cilinders 

 proteïnurie 

 longaantasting 

 kan beperkt zijn: radiologisch zichtbaar 

 kan ernstig zijn met  

 longbloedingen (hemoptoe) 

 respiratoire klachten) 

 algemene klachten: niet aanwezig  

 itt systeemvasculitis: koorts, malaise, gewichtsverlies, artralgieën 

o diagnose 

 w gesteld obv 

 klinisch beeld: ‘pneumorenaal syndroom’ 

 vinden van circulerende anti-GMB antistoffen (aan-/afwezigheid + titer) in serum 

 anti-GBM As sneltest 

 ELISA 
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 10 – 40% vd pt’en (vnl met ook longaantasting): ook positieve ANCA’s (MPO, zie verder) 

 bij vnl renale aantasting: diagnose soms laattijdig → snelle diagnose kan door 

nierbiopsie: in zelfde stadium van ontwikkeling vindt men 

 typische lineaire neerslag van IgG (anti-GBM As) en complement langs capillaire 

wanden van glomeruli 

 continue fluorescentie (itt membraneuze GN: dan eerder puntjes) 

 diffuus: > 50% vd glomeruli 

 celrijke extracapillaire crescents (extracapillaire proliferatie) 

 crescents zijn allemaal vers want is ‘one-hit ziekte’ 

o prognose 

 zonder behandeling: snel aanleiding tot irreversibel nierfalen 

 prognose w bepaald door 

 nierfunctie op ogenblik diagnose (restdiurese vb. anurie is slecht prognostisch) 

 percentage glomeruli dat aangetast is (urgent doorbellen!) 

 longbloedingen kunnen levensbedreigend zijn! 

 titer anti-GBM As kan gebruikt w om therapeutische respons op te volgen 

 wisselende sensitiviteit 

 vorming anti-GBM AS is van tijdelijke, voorbijgaande aard (“one-hit disease”)  

 langdurige nabehandeling is NIET nodig 

 maximale medicamenteuze therapieduur van 6 – 9 maanden is voldoende 

o behandeling 

 onmiddellijk frequente plasmaferese sessies (vnl bij ernstige longbloedingen) 

 om antistoffen weg te nemen 

 zeker doen bij pt’en met hemoptoe want hebben hoge kans op doodgaan door 

longbloeding → door plasmaferese: longschade beperken 

 iedere dag gedurende 1 week! 

 hoge dosissen corticosteroïden en cyclofosfamide (Endoxan®) 

 pauci-immune snel progressieve glomerulonefritis 

o geen duidelijke neerslag van As of IC in nier gevonden 

o twee voornaamste vormen systeemvasculitis: beide ANCA-geassocieerde vasculitis (AAV) 

 granulomatosis met polyangiitis (ziekte van Wegener) 

 microscopische polyangiitis 

 

Focaal lokale glomerulonefritis met mesangiaal IgA (IgA nefritis of ziekte van Berger) 

 meest voorkomende vorm van primaire glomerulonefritis in Westen!! 

 voorkomen 

o diagnose vnl pt’en 20 – 35 jaar maar kan op alle leeftijden 

o mannen > vrouwen (2-3:1) 

o meer frequent bij Caucasische en Aziatische personen 

o primair vs secundair 

 meestal primair 

 zeldzaam familiaal 

 ook secundaire vormen: komen voor bij 

 (alcoholische) levercirrose 

 dermatitis herpetiformis 

 coeliakie 

 inflammatoire darmziekten (Crohn, colitis ulcerosa) 

 HIV infectie 

 kliniek 

o eerste symptoom is vaak macroscopische hematurie 

 dikwijls optredend samen met infectie bovenste luchtwegen (50% vd pt’en) 

 tss opstoten macroscopische hematurie: microscopische hematurie blijft dikwijls 

persisteren 

 diagnose vaak gesteld nav toevallige vondst van microscopische hematurie (40% 

vd pt’en) 
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o proteïnurie: wisselend 

 kan initieel beperkt zijn (< 1g/24u) of zelfs afwezig 

 bij ernstige vormen: neemt toe over tijd 

o hypertensie treedt op in loop van evolutie 

o zeldzame presentaties 

 nefrotisch syndroom 

 snel progressieve GN (< 10% vd pt’en) 

 labo: weinig serologische veranderingen! 

o 30 – 50%: verhoogde polymere IgA1 concentraties in bloed 

o complementfactoren zijn normaal 

 histologie 

o gepaard met focale, lokale intracapillaire proliferatieve GN  

 afwijkingen komen maar in aantal glomeruli voor = focaal (< 50% vd glomeruli) 

 in aangetaste glomeruli: proliferatie meestal beperkt tot aantal capillaire lissen = 

lokaal 

 bij ernstige vormen: extracapillaire proliferatie (sikkels of crescents) zichtbaar 

o immuunhistochemisch onderzoek: diffuse neerslag IgA (IgG) en C3 in mesangium en 

subendotheliaal langs glomerulaire capillaire wand 

o ‘Oxford classification van IgA nefropathie’: histologische kenmerken die geassocieerd zijn 

met ziekteprogressie w semi-kwantitatief gescoord 

 mesangiale hypercellulariteit 

 segmentaire glomerulosclerose (focale scleroseletsels) 

 endocapillaire hypercellulariteit (ontstekingscellen in capillaire lumina) 

 tubulaire atrofie/interstitiële fibrose (hoeveelheid chronische schade) 

 prognose 

o negatieve prognostische betekenis 

 belangrijke proteïnurie > 1g/24u 

 verhoogd serumcreatinine > 1,25 mg/dL 

 arteriële hypertensie > 140/90 mmHg 

 geslacht: mannen gemiddeld slechter dan vrouwen 

 graad nierfunctie op moment diagnose 

o prognostisch gunstig: opstoten macroscopische hematurie zonder proteïnurie 

o ernstige histologische afwijkingen in Oxford classificatie wijzen op ongunstig verloop 

o progressieve NI treedt op bij 20 – 30% vd pt’en 

 behandeling 

o meeste gevallen: geen behandeling nodig 

o igv beperkte proteïnurie en/of hypertensie: strenge bloeddrukcontrole aangewezen 

 ACE-I of ARB 

 behandeling hypertensie 

 intraglomerulaire druk daalt → ↓ proteïnurie 

 relatieve zoutbeperking 

o bij evolutieve vormen: hoge dosis corticosteroïden → ontsteking onder controle krijgen 

 ofwel IV en PO steroïden (Pozzi protocol) gedurende 6 maanden 

 ofwel oraal afbouwschema (Manno protocol) gedurende 6 maanden 

o bij snel progressieve IgA GN, nefrotisch syndroom of belangrijke extracapilaire proliferatie 

op biopsie: soms cyclofosfamide toegevoegd aan behandeling (wisselend resultaat) 

o soms niertransplantatie  

 MAAR na transplantatie: in getransplanteerde nier vaak snel nieuwe neerslag 

mesangiaal IgA maar blijkt weinig nadelig voor prognose vd getransplanteerde nier 

 histologisch beeld van IgA nefritis w klassiek ook gezien bij ziekte van Henoch-Schönlein (zie 

verder) 

o komt vnl bij kinderen voor (soms ook bij volwassenen) 

o symptomen: renale symptomen + purpura op huid, gewrichtspijnen en melena 

o op histologie dan ook crescents (extracapillaire proliferaties) 
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Membranoproliferatieve GN (MPGN) 

 w obv kenmerken bij immunohistochemisch onderzoek opgesplitst in 2 etiologische types 

o immuuncomplex-gemedieerde MPGN (Ig en C3 deposities in mesangium en capillaire 

wand) 

 gevolg van chronische antigenemie of circulerende immuuncomplexen 

 kan voorkomen bij 

 virale infecties vb. hepatitis B en C 

 chronische bacteriële infecties (abcessen, endocarditis, shunt nefritis) 

 parasitaire infecties vb. schistosomiasis, echinococcosis 

 auto-immune aandoeningen vb. SLE, Sjörgen syndroom, RA 

 ook teruggevonden bij pt’en met onderliggende 

 monoclonale gammopathie 

 lymfoma 

 multiple myeloma 

o complementgemedieerde MPGN (vnl C3 kleuring, niet Ig) 

 zeer zeldzaam 

 resultaat van dysregulatie/activatie van alternatieve complementcascade door 

onderliggende mutaties in complementeiwitten of complementregulerende eiwitten 

 elektronenmicroscopisch en immunohistochemisch: onderscheid tusen 

 dense deposit disease (DDD) 

 C3 glomerulonefritis 

 klinisch beeld: wisselend 

o gaat van asymptomatische proteïnurie en hematurie tot zwaar nefrotisch syndroom met 

hypertensie en progressieve nierfunctieachteruitgang 

o pt’en met DDD: soms oogafwijkingen vastgesteld (zogenaamde Drüsen) 

 labo 

o complementfactor C3 dikwijls sterk gedaald, C4 minder of helemaal niet 

o bij DDD en C3 glomerulonefritis: ‘C3 nefritic factor’ (C3Nef) in serum = antistof die C3 

convertase stabiliseert  

o bloedonderzoek kan wijzen op onderliggende 

 infecties vb. hep C 

 auto-immune ziekten 

 monoclonale gammopathie 

 histologie 

o meest opvallende: opsplitsing van verdikte GBM door subendotheliale neerslag IC en 

complementfactoren en interpositie prolifererende mesangiale cellen 

o toegenomen mesangiale en endocapillaire cellulariteit door 

 mesangiale celproliferatie 

 influx van monocyten met lobulair aspect van capillaire lissen 

o patroon immunohistochemische kleuringen: verschilt naargelang type en onderliggende 

oorzaak van MPGN 

 behandeling 

o bij IC-gemedieerde vormen MPGN 

 behandeling van onderliggende oorzaak centraal + verbetering of remissie van 

glomerulopathie 

 corticosteroïden hebben soms gunstig effect (vnl bij kinderen) 

o bij zeldzame complement-gemedieerde MPGN: gespecialiseerde zeer dure therapieën 

 vb. eculizumab = gehumanizeerd antilichaam tegen complementproteïne 5 

 tot op heden niet terugbetaald 

 

Membraneuze GN 

 bij volwassenen: meest frequente primaire GN die aanleiding geeft tot nefrotisch syndroom  

 kliniek: vnl bij mannen > 40 jaar 

o mannen > vrouwen 

o klassiek rond 40 jaar 
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o bij 80% manifestatie onder vorm van nefrotisch syndroom (progressief instellend) 

o microscopische hematurie is beperkt 

 nooit macroscopische hematurie 

 RBC-cilinders of Hb-cilinders w meestal niet gezien 

 oorzaken 

o primaire vorm: idiopathisch 

 mogelijk rol fosfolipase A2 receptor (PLA2-R1): zou antigen zijn in aandoening 

 is transmembranaire R in membraan vd podocyt (precieze functie?) 

 antistoffen tegen PLA2-R1 aanwezig in 60 – 80% vd idiopathische membraneuze GN 

 in situ vorming immuuncomplexen van IC door binding circulerende anti-PLA2-

R1 auto-antistoffen aan PLA2-R1 in podocyten 

 antistoffen kunnen gebruikt w voor opvolging therapierespons 

 hier w geen kleuringen op gedaan op biopsie (maar zou in principe wel kunnen) 

o secundair aan andere aandoeningen 

 infecties 

 hepatitis B (zelden C) 

 malaria 

 syfilis (congenitale en secundaire) 

 typische handpalmrash, … (stadium 2) 

 maligniteiten 

 long, maag, darm 

 vnl bij oudere pt’en: bij diagnose van membraneuze GN moet screening gebeuren 

naar maligniteiten 

 GM: goudzouten, d-penicillamine, anti-TNF therapie (vb. infliximab), kwik, NSAIDs 

(zelden) 

 systeempathologieën 

 LED klasse V 

 Sjögren syndroom 

 IgG4-gerelateerde ziekten 

 HSCT/GVHD 

 ook gezien in getransplanteerde nieren 

 zelden als recidief vh oorspronkelijk nierlijden 

 vaker als de novo entiteit 

 laboratorium 

o meestal geen circulerende IC gevonden 

o serum complement: normaal (behalve bij SLE) 

o antistoffen (IgG4) gericht tegen M-type fosfolipase A2 receptor (PLA2, transmembraan 

receptor op glomerulaire podocyten) 

 gevonden bij ong 70% vd pt’en met idiopathische MN 

 titer anti-PLA2R antistoffen correleert met ziekteactiviteit en respons op therapie in 

sommige studies 

 kleuringen voor PLA2R op nierweefsel: (nog) niet routinematig 

o 50% vd pt’en: urine bevat 

 ovale vetlichaampjes 

 vetcilinders  

 beperkte microscopische hematurie 

 histologie: membraneuze GN w veroorzaakt door neerzetting IC aan buitenzijde vd BM 

o lichtmicroscopie 

 neerzettingen niet zichtbaar maar wel globale verdikking vd GBM en uitstulpingen vh 

BM die zich rond immuuncomplexen vormen (spikes) 

 verder in evolutie: basale membraan meer homogeen verdikt 

 tekens van proliferatie meestal afwezig 

o immunohistologisch beeld: typisch korrelige aanwezigheid (diffuus granulair patroon) van 

IgG en C3 aan buitenzijde BM 

 prognose 
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o membraneuze GN 

 chronische aandoening die meestal heel traag verloopt over verloop meerdere jaren 

 presentatie bij 80% vd pt’en: trager optredend nefrotisch syndroom 

o kinderen: prognose heel gunstig met zelden ontstaan nierinsufficiëntie 

o volwassenen 

 vss mogelijke uitkomsten 

 25% vd pt’en: spontane remissie 

 igv primaire membraneuze GN: ongekend hoe dit komt 

 igv secundaire: mss verdwijnen antigenen 

 50%: matige proteïnurie blijft 

 25%: evolutie naar terminale nierinsufficiëntie 

 prognostisch negatieve factoren 

 leeftijd 

 bestaan van hypertensie 

 nierfunctievermindering bij stellen vd diagnose 

 behandeling → vss benaderingen 

o gezien eerder onvoorspelbare evolutie en kans op spontane remissie: ACE-I of ARB zeker 

aangewezen bij membraneuze GN zonder ernstig nefrotisch syndroom 

 conservatieve houding aangeraden voor 6 maanden 

 pt’en kans geven in spontane remissie te gaan 

o in 2e instantie (onvoldoende respons of floried nefrotisch syndroom) 

 combinatie van corticosteroïden + cytostatica vb. cyclofosfamide, chlorambucil 

(Ponticelli protocol / gemodifieerd Ponticelli protocol) 

 calcineurine-inhibitoren (cyclosporine of tacrolimus) + steroïden: w gebruikt bij pt’en 

waarbij risico op complicaties van cyclofosfamide of chlorambucil hoog w ingeschat 

o anti-CD20 monoclonale antistoffen (rituximab): enkel igv heel weerstandige vormen 

primaire membraneuze GN 

o bij secundaire vormen: behandeling onderliggend probleem ook noodzakelijk 

 

Focale en segmentaire glomerulosclerose (FSGS) 

 terminologie 

o FSGS = clinico-pathologische entiteit die bij volwassenen in Europa verantwoordelijk is 

voor ong 12% vd gevallen van nefrotisch syndroom 

o onderscheid tss 

 primaire idiopathische FSGS: presenteert als klassiek nefrotisch syndroom 

 secundaire FSGS 

 presenteert met proteïnurie en nierfunctieachteruitgang 

 komen vnl voor igv  

 functioneel relatief verlies van niermassa vb. unilaterale agenese 

 als litteken bij  

 voorafgaande nierbeschadiging  

 extreme obesitas 

 infecties (HIV) 

 toxines (heroïne) 

 medicaties (interferon) 

 genetische afwijkingen vb. congenitaal nefrotisch syndroom van Fins type 

o typische histologische FSGS letsels (segmentaire hyalinisatie) kan men ook terugvinden 

bij andere vormen glomerulonefritis 

 vb. membraneuze GN, IgA nefritis 

 letsels wijzen dan meestal op meer aggressieve vorm met zware proteïnurie 

o ontstaansmechanismen en histologie: zie eerder 

o vss histologische varianten van FSGS beschreven maar geen klinische relevantie 

 kliniek 

o meestal jonge volwassenen 

o presenteert als vrij plots opgetreden nefrotisch syndroom 
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 vaak met hypertensie 

 proteïnurie meestal heel uitgesproken en niet-selectief 

o ook hematurie en cilindrurie 

 histologie 

o typisch: aanwezigheid segmentaire mesangiale collaps met sclerose en hyalinisaties van 

capillaire lissen tegen kapsel van Bowman 

 eerst in juxtamedullaire glomeruli 

 milde mesangiale hypercellulariteit kan bestaan 

 overige glomeruli zien er vrijwel normaal uit 

o tijdens verdere evolutie 

 meer focale letsels in meer glomeruli  

 glomeruli scleroseren meer en meer volledig 

o vnl in beginstadium: DD met ‘minimal changes GN’ moeilijk 

 letsels focaal en segmentair dus komen niet voor in alle doorsneden van glomeruli (in 

begin enkel juxtamedullair) 

 immunohistochemie is niet kenmerkend (IgM en C3) 

 laboratorium 

o complementafwijkingen: afwezig 

o oorsprong primaire FSGS w gekoppeld aan aanwezigheid van circulerende 

serumfactor(en) die glomerulaire cel beschadigt 

o soluble urokinase plasminogen activating receptor (suPAR) 

 speelt belangrijke rol in regulatie podocytuitlopers en adhesie ervan aan GBM 

 verhoogde concentraties suPAR (gemeten met ELISA)  

 w geassocieerd aan primaire FSGS 

 inverse relatie met GFR waardoor verband tss suPAR en FSGS nog niet geheel 

duidelijk is 

 prognose: wsl slechtste renale prognose van alle vormen GN 

o reeds na enkele maanden terminale NI mogelijk: vnl bij  

 persisterend nefrotisch syndroom 

 verminderde nierfunctie 

 bepaalde histologische letsels vb. ‘collapsing type’ 

 slechte respons op therapie 

o na transplantatie: grote kans (50%) op (snel) recidief met falen van transplant tot gevolg 

 tijdsperiode maanden tot zelfs maar enkele dagen 

 individuele evolutie na transplantatie is moeilijk voorspelbaar → bij voorgaande 

recidieven gebruikt men soms preventief plasmaferese onmiddellijk na transplantatie 

 behandeling 

o ACE-I of ARB zijn aangewezen 

 + hoge dosis steroïden? → gunstig effect niet consistent 

 respons w verwacht na 12 – 16 weken therapie 

o 2e-lijnstherapie 

 cyclosporine bij pt’en die steroïden slecht tolereren 

 soms mycofenolaat mofetil 

 

Minimal changes glomerulopathie 

 kliniek 

o meest frequente oorzaak van idiopathisch nefrotisch syndroom (>90%) bij jonge kind 

(<10 jaar) 

 ontstaat meestal heel plots  

 forse gewichtstoename over korte tijd 

 proteïnurie is selectief: selectiviteitsindex <0,2 

 onderliggend wsl T- (en B-)celdysfunctie die uiteindelijk leidt tot productie glomerulaire 

permeabiliteitsfactor 

 geen microscopische hematurie (behalve beperkt bij volwassenen) 

 geen pathologische cylindrurie 
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 hypertensie meestal niet aanwezig 

 typisch: recidieven na periodes volledige genezing 

o volwassenen 

 aandoening veel minder frequent 

 mogelijke oorzaken 

 na inname NSAIDs/coxibs, lithium, pamidronaat, γ-interferon 

 maligniteiten (Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom, leukemie) 

 infecties (tbc, Mycoplasma) 

 allergieën 

 andere glomerulaire ziekten (IgA nefritis) 

o zowel bij kinderen en nog meer bij volwassenen: acute hemodynamisch gemedieerde NI 

kan optreden tgv ernstige circulatoire ondervulling (ikv zwaar nefrotisch syndroom) 

 histologie 

o lichtmicroscopisch onderzoek 

 normale glomeruli 

 immunohistochemie: geen neerslag immuunglobulinen of complement 

o elektronenmicroscopie: typische verdwijning (verkorting, verbreding en retractie) van 

epitheelvoetjes vd podocyten met fusie 

 is aspecifiek letsel: w bij iedere vorm ernstige proteïnurie gezien 

 prognose en behandeling 

o zowel bij kinderen als volwassenen: 1e keuze behandeling corticosteroïden 

o bij kinderen met vermoeden ‘minimal changes’: nierbiopsie NIET nodig 

 proeftherapie met steroïden starten  

 bij >90% vd kinderen <10 jaar zal binnen 4 – 16 weken volledige remissie 

optreden als diagnose juist is 

 bij 7/10 zal later recidief optreden → w op zelfde manier behandeld 

 als recidief al optreedt tijdens afbouwen van steroïden: ‘steroïd-resistentie’ 

 als meerdere recidieven telkens na stoppen optreden: ‘steroïd-afhankelijk’ of 

‘frequent relapsers’ 

 overwegen om tijdelijk cytostatica bij te geven vb. cyclofosfamide of 

chlorambicul 

 wanneer wel nierbiopsie bij kinderen? 

 als steroïden geen remissie induceren: diagnostische nierbiopsie vereist voordat 

men cytotoxische therapie (cyclofosfamide of chlorambicul) toedient aan kinderen 

 bij herhaalde recidieven of therapieresistentie: nierbiopsie om evt. focale en 

segmentaire GN niet te miskennen 

o volwassenen: steeds diagnose met nierbiopsie bevestigen voordat men proeftherapie met 

steroïden start 

 bij volwassenen kan het soms iets langer duren voordat remissie optreedt 

 per definitie geeft ‘minimal changes’ glomerulopathie geen aanleiding tot NI  

o nierfunctie blijft ondanks herhaalde recidieven normaal 

o als toch permanente nierfunctieachteruitgang optreedt: wsl is het focale en segmentaire 

glomerulosclerose 

 

Glomerulonefritis bij gegeneraliseerde ziekten 

 

GN kan optreden als onderdeel van meer gegeneraliseerde ziekte: voorbeelden 

 vasculitis  

 andere (auto-immune) systeemziekte vb. gegeneraliseerde lupus erythematosus (LED), 

reumatische aandoeningen (‘mixed connective tissue disease’, RA, ziekte van Sjögren, 

sclerodermie) en cryoglobulinemie 

 

Nieraandoeningen bij lupus erythematosus disseminatus (LED) 

 LED = auto-immuunziekte die ong ieder orgaan kan aantasten 

o benaming: gebaseerd op faciale rash die men ziet bij LED 



Ine Bollen    Nier – nefrologie | 2014 - 2015  

56 | P a g i n a  
 

 lijkt op rash van huidtuberculose (lupus vulgaris) 

 heeft uitzicht van ‘halfmaskertje’: “un loup” 

o aandoening w gekenmerkt door heterogene klinische presentatie 

 nieraantasting w gezien bij > 50% vd LED pt’en 

 pathogenese 

o auto-antistoffen tegen nucleaire antigenen spelen centrale rol in ontstaan renale 

aantasting bij LED 

 antistoffen gericht tegen  

 dubbelstrengig DNA: anti-dsDNA 

 histonen 

 antistoffen w gevormd door B-lymfocyten die om onbekende reden overmatig gaan 

woekeren 

o oorzaak wsl multifactorieel 

 genetische voorbeschikking 

 oa associatie met bepaalde HLA-antigenen: B8, DR2, DR3 

 frequenter bij zwarten 

 hormonale factoren 

 duidelijk hogere frequentie bij vrouwen (8/1) 

 opflakkering of ontstaan 

 na opstarten orale contraceptiva 

 tijdens of onmiddellijk na zwangerschap 

 omgevingsfactoren 

 blootstelling aan UV-licht 

 inname bepaalde medicaties vb. procaïnamide en hydralazine 

o ontstaansmechanisme renale letsels? (nog discussie) 

 weinig waarschijnlijk: directe neerslag DNA-anti-DNA immuuncomplexen uit circulatie 

 ook weinig waarschijnlijk: rechtstreekse binding negatief geladen DNA op negatief 

geladen GBM 

 mogelijk: positief geladen nucleosomen spelen intermediaire rol gezien affiniteit voor 

negatief geladen groepen vd GMB (heparaansulfaat) 

 op GBM gefixeerde nucleosomen zouden dan anti-DNA en anti-histonen antistoffen 

binden 

 histologie vd renale letsels (prognostische informatie!!)   

o aard van histologische letsels w mee bepaald door preferentiële lokalisatie en grootte vd 

immuuncomplexen 

o alle soorten helingsmechanismen vd glomerulus kunnen voorkomen 

 intracapillair (mesangiale) proliferatieve GN 

 membranoproliferatieve GN 

 extracapillair proliferatieve GN: crescents, sikkels 

 membraneuze GN (spikes) → w dan “membraneus patroon van beschadiging ikv LED 

nefritis” genoemd 

 littekenvorming 

o vss histologische types mogelijk → gebruik van classificatie (WHO; zie boek p. 84 - 85: voor 

uitgebreidere info, allemaal illustratief) 

 klasse I: minimaal mesangiale lupus nefritis 

 klasse II: mesangiaal proliferatieve lupus nefritis (10 – 30%) 

 klasse III: focaal proliferatieve lupus nefritis (10 – 25%) 

 klasse IV: diffuus proliferatieve lupus nefritis (20 – 60%) 

 klasse V: membraneuze lupus nefritis (10 – 20%) 

 klasse VI: gevorderde scleroserende lupus nefritis (5%) 

 immunosuppressie vaak zonder resultaat 

 klasse VII: geïsoleerde tubulo-interstitiële nefritis zonder duidelijke lupus nefritis (zeldzaam) 

o bij vss vormen lupus nefritis: ook soms beeld necrotiserende vasculitis of trombotische 

microangiopathie geobserveerd 

 slechtere prognose! 

o altijd kenmerkend voor LED bij immunohistochemisch onderzoek: aanwezigheid  
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 meerdere klassen immuunglobulinen: “full house” positiviteit (IgG, IgA, IgM) 

 complementfactoren: C3, C1q 

 kliniek: zelden geïsoleerde renale aantasting → meestal ook symptomen andere 

orgaanaantasting 

o algemene symptomen: moeheid, koorts, vermagering, lymfadenopathieën, anorexie, 

malaise 

o mucocutane afwijkingen 

 typische vlindervormige rash op aangezicht 

 soms purpura of vasculitisletsels in huid 

 fotosensitiviteit 

 alopecia 

 Raynaud klachten 

 mond- en neusulcera 

o musculoskeletale symptomen: gewrichtspijn (handen – voeten) 

o neurologische symptomen 

 epilepsie en psychiatrische afwijkingen  

 ernstige prognose bij cerebrale vasculitis door LED! 

 optische neuritis 

 aseptische meningitis 

o cardiopulmonaire afwijkingen 

 pleuritis en pericarditis 

 verriceuze endocarditis (Libman-Sacks endocarditis; niet bacterieel) 

 pneumonitis 

 longbloeding 

 interstitiële pneumonie 

o hematologische symptomen 

 anemie, leukopenie, trombopenie 

 trombo-embolische complicaties 

o nieraantasting bij 50% vd gevallen 

 overgrote meerderheid: glomerulonefritis 

 zeldzaam interstitiële nefritis 

 laboratoriumdiagnostiek 

o eerste screening: opsporen anti-nucleaire antistoffen (ANF) 

 zeer gevoelig  

 niet specifiek: ook + bij 70% vd pt’en met RA 

o opsporen anti-dsDNA antistoffen 

 aan-/afwezigheid 

 ook kwantitatief te doseren!: dmv radio-immuno-assay  

 = Farr-titer 

 titer kan w gebruikt bij volgen ziekte-activiteit en therapierespons 

o bij vermoeden renale LED: nierbiopsie aangewezen → idee krijgen over histologische type 

o bij actieve LED: serum complement factoren gedaald (C3 en C4) 

o pt’en met LED ontwikkelen ook vaak AS tegen fosfolipiden vb. anticardiolipine en lupus 

anticoagulans 

 anti-fosfolipiden antistoffen komen voor bij ong 50% vd pt’en 

 voorkomen kan geassocieerd zijn met 

 arteriële en veneuze trombosen 

 recidiverende abortus 

 trombocytopenie 

 hemolytische anemie 

 trombotische microangiopathie 

 therapie 

o agressiviteit vd behandeling: ifv histologische type, activiteitsindex en chroniciteitsindex 

o prognose renale LED is laatste decennia zeer sterk verbeterd door agressieve behandeling  

 2 opties 
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 corticosteroïden en cytostatica (vnl cyclofosfamide) 

 corticosteroïden met mycofenolaat mofetil (Cellcept®) 

 vnl bij pt’en met klasse IV (diffuus proliferatief): zeer effectief 

 IV behandeling met pulse corticosteroïden gevolgd door peroraal afbouwschema 

 in combinatie met cyclofosfamide of MMF 

 keuze tss cyclofosfamide en MMF w bepaald door 

 ernst van ziekte: snelle nierfunctieachteruigang en crescents w initieel met 

cyclofosfamide behandeld 

 etnische achtergrond: pt’en van Afrikaans-Amerikaanse en Hispanic achtergrond 

reageren beter met MMF 

 voorkeur van pt vb. vrouwen met kinderwens (beiden nt tijdens zws!) 

o onderhoudsbehandeling gebeurt met MMF of azathioprine gedurende 2 – 3 jaar 

o rituximab (anti-CD20 monoclonale Ab) w soms gebruikt: bij sommige pt’en respons 

o plasmaferese: enkel bij  

 therapieresistentie 

 trombotische microangiopathie 

 anti-fosfolipiden syndroom 

 antistoffen gericht tegen ADAMTS13 

 

Nieraandoeningen bij diffuse bindweefselziekten (Diffuse Connective Tissue Diseases, DCTD) 

 DCTD bestaat meestal uit 5 aandoeningen 

o LED 

o scleroderma 

o polymyositis 

o dermatomyositis 

o reumatoïde artritis (RA) 

 Sjögren syndroom = chronische ontsteking van traan- en speekselklieren 

o primair vs secundair 

 kan bij al deze aandoeningen voorkomen = secundair 

 w primair Sjögren syndroom genoemd als het geïsoleerd voorkomt 

o renale aantasting 

 meestal chronische tubulo-interstitiële nefritis 

 minder frequent glomerulonefritis 

 mixed connective tissue disease (MCTD) 

o zeldzame aandoening 

o vertoont gelijkenis met LED, sclerodermie en polymyositis in wisselende verhouding en 

soms afwisselend met verloop 

o oorzaak niet gekend 

o kenmerkend: hoge titers auto-antistof anti-U1 ribonucleoproteïne (anti-U1 RNP) 

o renale aantasting maar bij 15% vd pt’en 

 meestal membraneuze GN met nefrotisch syndroom 

 zeldzaam maligne hypertensie zoals bij scleroderma 

o behandeling met corticosteroïden: goed resultaat 

 reumatoïde artritis (RA) 

o renale aantasting minder frequent geworden dankzij betere disease modifying therapie 

(DMARDs) 

o mogelijkheden renale aantasting 

 secundaire amyloïdose: AA-amyloïdose door serum amyloïd proteïne (SAP) stapeling 

 glomerulonefritis type mesangiaalproliferatieve GN 

 membraneuze GN mogelijk door therapie met goudzouten of met d-penicillamine 

 medicaties w nu nog zelden toegediend 

 uiterst zeldzaam: systemische vasculitis met nieraantasting  

 chronische tubulo-interstitiële nefritis door langdurig NSAID-gebruik 

 sclerodermie 

o bindweefselziekte die gekenmerkt w door  
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 aanwezigheid specifieke auto-antistoffen 

 anti-topoisomerase (anti-Scl-70) 

 anti-centromeer (ACA) 

 anti-RNA polymerase III antistoffen 

 toename bindweefsel in huid en andere organen 

o vnl bij vrouwen 40 – 60 jaar 

o ong 50% vd pt’en vertonen renale aantasting 

 5 – 20% (10%) vd pt’en ontwikkelen ‘renale crisis’ (scleroderma renal crisis) 

 ernstige maligne hypertensie 

 acute achteruitgang vd nierfunctie met beperkte proteïnurie 

 nierbiopsie 

 letsels van intima proliferatie 

 op termijn: intima fibrose “onion peel” beeld 

o slechte prognose → kan verbeterd w door drastische behandeling van hoge bloeddruk 

(verhoogde plasma renine activiteit) door RAAS blokkade (ACE-I) 

 ziekte van Sjögren 

o chronische auto-immune ontstekingsziekte van traan- en speekselklieren  

 anti-Ro/SSA antistoffen 

 anti-La/SSB antistoffen 

o duidelijke nieraantasting niet frequent 

 meestal chronische tubulo-interstitiële nefritis met soms 

 distale tubulaire acidose 

 nefrogene diabetes insipidus 

 of hypokaliëmie zonder acidose 

 minder frequent: membranoproliferatieve GN 

 immuunglobuline G4 gerelateerde ziekte (IgG4-RD) 

o immuun-gemedieerde aandoening gekenmerkt door lymfo-plasmocytaire infiltraties van 

organen vb. speekselklieren, orbita, retroperitoneum, aorta, pancreas, nieren 

o vnl bij mannen middelbare leeftijd 

o nieraantasting 

 tubulo-interstitiële nefritis en fibrose met toegenomen aantal IgG4-positieve 

plasmacellen 

 membraneuze GN (anti-PLA2 negatief) komt ook voor 

o steroïden brengen meestal verbetering 

 

Nieraandoeningen bij cryoglobulinemie 

 cryoglobulinen = immuunglobulinen die neerslaan bij afkoeling (4°C) en terug oplossen bij 

verwarming 

 3 types cryoglobulinemie 

o type I (5%): monoclonaal 

 vnl secundair aan  

 multipel myeloom  

 Waldenström’s macroglobulinemie 

 type immuunglobulines 

 meestal IgM of IgG 

 zelden IgA of vrije lichte ketens 

o type II (60%): gemengd mono- en polyclonaal 

 bestaat uit  

 polyclonaal IgG  

 monoclonale IgM reumafactor gericht tegen (Fc-fractie van) IgG 

 oorzaken 

 meestal ikv hepatitis C infectie, soms bij HBV en EBV 

 secundair aan vb. multipel myeloom, ziekte van Sjörgen, RA 

 essentieel 

o type III (30%): gemengd polyclonaal 
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 polyclonale IgG en IgM reumafactor 

 primair of secundair 

 meestal secundair ikv chronische ontstekingsziekten en auto-immune ziekten 

 Sjögren syndroom 

 LED 

 lymfoproliferatieve maligniteiten 

 hepatitis C infectie 

 … 

 kan ook essentieel zijn 

 30 – 50% vd pt’en met type II en III ontwikkelen nieraantasting met tijd: necrotiserende 

vasculitis en diffuse proliferatieve glomerulonefritis 

o beeld membranoproliferatieve GN w bij 80% vd biopsies teruggevonden 

 letsels ontstaan tgv neerslag croglobulinen die zich als immuuncomplexen gedragen 

 aanwijzingen naar onderliggende cryoglobulinemie 

 intraluminele trombi (cryoglobulines) 

 diffuse IgM depositie in capillaire lissen 

 subendotheliale deposities op EM 

o manifestatie vaak als 

 microscopische hematurie 

 proteïnurie 

 (soms snelle) nierfunctieachteruitgang 

 soms als nefrotisch syndroom 

o geassocieerde symptomen: serumziekte-achtige verschijnselen vb. gewrichtsaantasting 

en necrotiserende vasculitis vd huid en extremiteiten 

 behandeling: combinatie van 

o intense plasmaferese 

o toedienen steroïden en cytostatica 

o behandeling onderliggende oorzaak 

 

Glomerulonefritis bij vasculitis 

 

Definitie 

 vasculitis = ontstekingsproces vd bloedvaten → resulteert meestal in destructie en afsluiting 

vd aangetaste bloedvaten  

 symptomen  

o tekens van ontsteking: koorts, malaise en vermagering 

o tekens van ischemie: gevolg van bloedvatafsluiting 

 indeling 

o primair vs secundair 

 kan als onderdeel van systeemziekte optreden  

 kan ook als primaire vasculitiden (indeling op vss manieren hierbinnen) 
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o recente meer gebruikte indeling (consensus in Chapel Hill 2012): vnl gebaseerd op kaliber 

vd aangetaste bloedvaten 

LVV large vessel vasculitis VVV variable vessel vasculitis 

TAK - Takayasu arteritis BD - Bahçet’s disease 

GCA - Giant cell arteritis CS - Cogan’s syndrome 

MVV medium vessel vasculitis SOV single organ vasculitis 

PAN - polyarteritis nodosa  - cutaneous leukocytoclastic angiitis 

KD - Kawasaki disease  - cutaneous arteritis 

SVV 
AVV 

small vessel vasculitis 
anti-neutrophil cytoplasmatic 
antibody (ANCA)-associated 

vasculitis 

 - primary central nervous system 
arteritis 

 - isolated aortitis 

 - others 

GPA - granulomatosis with polyangiitis 
(Wegener) 

 vasculitis associated with 
systemic disease 

MPA - microscopic polyangiitis  - lupus vasculitis 

EGPA - eosinofilic granulomatosis with 
polyangiitis (Churg-Strauss) 

 - reumatoïde vasculitis 

 - sarcoïde vasculitis 

 immune complex small vessel 
vasculitis 

 - others 

 vasculitis associated with 
probable etiology 

 - anti-GBM disease  - HCV-associated cryoglobulinemic 

vasculitis 

CV - cryoglobulinemic vasculitis  - HBV associated vasculitis 

IgAV - IgA vasculitis (Henoch Schönlein)  - syphilis-associated aortitis 

HUV - hypocomplementic urticarial 
vasculitis (anti-C1q vasculitis) 

 - drug-associated immmune 
complex vasculitis 

   - drug-associated ANCA-associated 
vasculitis 

 - cancer-associated vasculitis 

 - others 

 

Pathogenese primaire vasculitiden 

 in belangrijke mate onbekend 

 aanwijzingen dat immuuncomplexen rol spelen bij ontstaan sommige vormen 

o oorzakelijke antigenen niet bekend 

o sommige gevallen: antistoffen blijken belangrijke rol te spelen vb. bij Henoch-Schönlein 

nefritis 

 omdat bij veel vasculitiden geen IC w gevonden: ook cellulaire immuniteit zou rol spelen 

 

Beschrijving van belangrijkste ziektebeelden 

 granulomatosis met polyangiitis (GPA, ziekte van Wegener) 

o voorkomen 

 vnl Caucasische mannen en vrouwen 
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 vnl rond 50 – 55 jaar 

 mannen > vrouwen 

o kliniek 

 2 fasen 

 eerste fase: neusobstructie met bloederige neusloop en mucosale ulcera 

 hemoptoe, malaise, koorts en vermagering 

 kan traag verlopen: zelfs over vss jaren 

 soms microscopische hematurie en proteïnurie 

 daarna fase met meer foudroyant verloop: optreden snel progressieve 

nierinsufficiëntie 

 dan kan ook ernstige hemoptoe optreden 

 op RX longen: soms pulmonaire infiltraten, nodulaire verdichtingen en 

typische holtebeelden 

 fase leidt onbehandeld binnen 1 jaar tot dood in 80% vd gevallen 

 NKO-klachten mogelijk: sinusitis, otitis media en mastoïditis 

 kunnen maanden bestaan 

 kunnen aanleiding geven tot 

 subglottis stenose 

 zadelneus vervorming 

 sensorineurale doofheid 

 igv renale aantasting 

 microscopische dysmorfe hematurie en proteïnurie met nierfunctieachteruitgang 

 GPA kan presenteren als typische ‘rapidly progressive GN’ 

 andere mogelijke uitingen van onderliggende vasculitis 

 polyneurpathie (mononeuritis multiplex) 

 artralgieën 

 centraal zenuwstelsel (granulomateuze) massa 

 uveïtis 

 conjunctivitis 

 (epi)scleritis 

 diplopie 

 pericarditis 

 myocarditis 

 GI massa’s 

 … 

o histologie 

 granulomateuze (epitheloïde granulomen met reuscellen) ontstekingsreactie vd 

bovenste luchtwegen 

 necrotiserende vasculitis vd kleine arteries 

 diffuse, pauci-immune extracapillair proliferatieve GN (= vasculitis-geassocieerde GN) 

 necrotiserende glomerulonefritis met extracapillaire sikkelvorming (crescents) 

 crescents zijn niet synchroon: zowel geheelde als verse crescents 

 > 50% vd glomeruli is aangetast (diffuus) 

 geen andere afwijkingen: geen spikes, opsplitsing BM, intracapsulaire proliferatie, … 

 immuunhistochemie: allemaal negatief (geen fixatie van IgA, IgM, IgG) 

 ! typische granulomateuze letsels w niet altijd gevonden omdat ze heel focaal 

voorkomen 

o diagnostiek 

 bij > 80% vd pt’en in actieve fase vd ziekte: circulerende antistoffen tegen 

cytoplasmatische bestanddelen van neutrofiele granulocyten 

 c-ANCA: gericht tegen proteïnase 3 = serine protease vd neutrofiele granulocyt 

 titer correleert goed met ziekteactiviteit! 

 c-ANCA’s moeten onderscheiden w van p-ANCA’s! 

 gericht tegen myeloperoxidase (MPO) → geven perinucleaire aankleuring vd 

neutrofiel 



Ine Bollen    Nier – nefrologie | 2014 - 2015  

63 | P a g i n a  
 

 komen bij tal van aandoeningen voor 

o behandeling 

 cyclofosfamide (Endoxan®) PO of IV pulsen + corticosteroïden 

 ook igv verdwijnen symptomen: verder zetten behandeling over 1 jaar zeker 

aangewezen 

 azathioprine PO w langdurig gebruikt om heropflakkeringen te voorkomen 

 anti-CD20 monoclonale antistoffen (rituximab): recent ook succesvol gebleken 

 plasmaferese aangewezen bij levensbedreigende presentatie waarbij longbloedingen 

op voorgrond staan 

 Bactrim® (sulfamethoxazole + trimethoprim) zou recidief afremmen 

o prognose 

 onbehandeld in actieve fase: mortaliteit binnen jaar quasi 100% 

 dankzij behandeling: prognose duidelijk verbeterd → remissie in > 90% vd gevallen 

 dichotomie ikv leeftijd 

 als 65+ presenteren met Wegener: hoge mortaliteit bij klassieke behandeling 

owv infectieuze complicaties 

 < 65 jaar: veel betere respons 

 prognostische tekens 

 aantal glomeruli aangetast (> 50% = slecht teken) 

 nierfunctie 

 urine-output 

 dus afweging maken: bij 65+ 

 agressief met full therapie 

 minder agressief behandelen → ‘nieren opofferen’ zodat extrarenale symptomen 

onder controle komen 

 microscopische polyangiitis (microscopische polyarteritis nodosa, PAN, periarteritis) 

o kliniek 

 begint vaak met aspecifieke symptomen: malaise, moeheid, vermagering, lichte koorts 

 diffuse spier- en gewrichtsklachten 

 meer specifieke symptomen 

 huidulceraties 

 mononeuritis 

 buikklachten 

 scrotale pijn 

 70% vd pt’en: renale aantasting met  

 hematurie 

 matige proteïnurie 

 hypertensie  

 nierfunctievermindering 

o histologie 

 wand middelgrote bloedvaten 

 segmentaire letsels 

 intima hyperplasie 

 fibrinoïde necrose vd media en adventitia 

 transmuraal ontstekingsinfiltraat 

 kan aanleiding geven tot ontstaan lokale aneurysmavorming → gaf typisch beeld op 

arteriografie: vandaar naam “nodosa” 

 oudere vaatletsels → vnl vernauwingen met ischemie en focale nierinfarcten 

 ook vaak letsels in kleinere bloedvaten vd glomeruli 

 focale en segmentaire mesangiale proliferatie en leukocyteninfiltraten 

 soms met extracapillaire proliferatie ovv crescents 

 vroeger sprak men over microscopische vorm van PAN maar volgens huidige Chapel Hill 

indeling horen deze vormen thuis in groep microscopische polyangiitis 

 geen granulomen (itt GPA) 

o laboratoriumdiagnostiek 



Ine Bollen    Nier – nefrologie | 2014 - 2015  

64 | P a g i n a  
 

 tekens ernstige inflammatie met verhoogde sedimentatiesnelheid en CRP 

 sommige pt’en: HBV positief 

 ANCA-s  

 meestal afwezig 

 soms aanwezig onder vorm p-ANCA’s die reageren met myeloperoxidase (MPO) 

 sommige pt’en met MPA kunnen c-ANCA positief zijn 

o behandeling 

 voorkeur: corticosteroïden (+ evt. cytostatica) 

 soms ook plasmaferese aangewezen 

 Henoch-Schönlein vasculitis = Henoch-Schönlein purpura = reumatoïde purpura 

o klinisch syndroom gekenmerkt door aanwezigheid 

 huidletsels (purpura) 

 abdominale koliekachtige pijn 

 gewrichtspijn 

 glomerulonefritis bij 50% vd pt’en 

o voorkomen 

 aandoening kan op elke leeftijd voorkomen maar vnl kinderen < 10 jaar 

 mannen 2x meer dan vrouwen 

o kliniek 

 klassiek triade extrarenale symptomen bij 80% vd gevallen 

 huidletsels: typisch op achterkant billen en benen 

 artritis: vnl knieën en enkels 

 abdominale pijn 

 meestal koliekachtig 

 kan zeer hevig zijn  

 kan gepaard gaan met rood anaal bloedverlies of melena 

 soms ontstaat darminvaginatie of scrotale pijn 

 meestal ontstaan renale symptomen pas na huidletsels, abdominale last en 

gewrichtspijnen 

 renale aantasting ziet men in 50% vd gevallen 

 veroorzaakt  

 microscopische hematurie 

 proteïnurie 

 hypertensie 

 zelden nierinsufficiëntie 

 terminale nierinsufficiëntie? 

 zelden bij kinderen 

 meer bij volwassenen 

o histologie 

 renale histologie: niet te onderscheiden van typische letsels zoals bij focale lokale IgA 

glomerulonefritis (ziekte van Berger) 

 huidletsels: tekens van leukocytoclastische vasculitis vd kleinere bloedvaatjes met 

kenmerkende neerslag van IgA en complement 

o therapie 

 bij kinderen: vaak geen therapie nodig 

 plaats corticosteroïden bij ernstige vormen (en bij volwassenen): niet duidelijk 

 

Nieraandoeningen bij vaatpathologie 

 

Trombotische microangiopathie (TMA) 

 definitie 

o trombotische microangiopathie: gekenmerkt door diffuse ernstige endotheliale 

beschadiging vd kleine bloedvaten in vss organen  

 gevolgen 

 vorming bloedplaatjestrombi  
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 ischemische beschadiging 

 vss oorzaken (zie verder) 

 kan aanleiding geven tot multi-orgaan aantasting met potentieel snelle fatale afloop 

o voor ziektemechanisme gekend was: dikwijls onderscheid tss klinische syndromen obv 

presentatie, verloop en respons op therapie 

 trombotische trombocytopenische purpura (TTP): klinische entiteit gekenmerkt door 

 voorkomen hemolytische anemie (Coombs negatief) 

 trombocytopenie 

 purpura 

 koorts 

 psychische veranderingen  

 evt focale neurologische verschijnselen 

 evt nierinsufficiëntie 

 hemolytisch uremisch syndroom (HUS) 

 gekenmerkt door voorkomen 

 acute nierinsufficiëntie 

 hemolytische anemie (Coombs negatief) 

 trombocytopenie 

 onderscheid tss typische en atypische HUS (zie verder) 

o renale aantasting is bijna altijd onderdeel van TMA 

o onderscheid tss beide syndromen niet altijd gemakkelijk 

 vnl bij volwassenen 

 ook histologische afwijkingen in bloedvaten: in beide aandoeningen zeer gelijkend 

 voorkomen 

o vrouwen > mannen 

o meer bij pt’en van Afrikaanse afkomst 

 kliniek 

o HUS 

 meest frequent voorkomende vorm: bij kinderen = ‘epidemische HUS vorm’ 

 komt vaak voor samen met infectieuze diarree veroorzaakt door Shiga toxine 

producerende E. coli bacterie → beschadigt endotheel 

 bij behandeling infectie: HUS verdwijnt → herstel nierfunctie 

 HUS bij volwassenen: minder frequent 

 minder frequent gecorreleerd met infectieuze diarree (soms via besmette voeding) 

 ook gezien in aansluiting met 

 zwangerschap 

 infecties 

 maligniteiten 

 GM vb. quinine, gemcitabine 

 inname orale contraceptiva 

 stamceltransplantaties 

 renale aantasting  

 hematurie (micro- of macroscopisch) 

 proteïnurie 

 nierfunctiebeperking 

 acute nierinsufficiëntie bij 30 – 50% 

 sommige gevallen: ernstige hypertensie 

 atypische HUS (aHUS) = uiterst zeldzame aandoening 

 gevolg van mutaties in genen die coderen voor complementfactoren of 

complementregulerende eiwitten vb. C3, factor H, factor I, factor B, CD46/MCP 

 hierbij: regelmatig opstoten HUS (ook al op heel jonge leeftijd) meestal tgv externe 

triggers 

 kan bij kinderen in acute fase ook aanleiding geven tot hersenoedeem 

o TTP 

 voorkomen 
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 vnl in 3e en 4e levensdecade 

 minder bij kinderen 

 vnl mannelijke pt’en (staat niet in boek; notitie uit les) 

 neurologische verschijnselen op voorgrond 

 hoofdpijn, verwarring, uitvalsverschijnselen, epileptische insulten, coma 

 symptomen vaak zeer wisselend 

 ook dikwijls koorts 

 kan secundair optreden bij maligne hypertensie 

 pathogenese 

o beide syndromen: gekenmerkt door aanwezigheid micro-angiopathie (TMA) 

 oedeem vd intima vd arteriolen → geraken afgesloten 

door geagglutineerde trombocyten 

 in glomeruli: trombi met plaatselijke zwelling vd 

endotheelcellen  

 endotheelcellen komen van GBM los 

o wsl: trombosevorming oorsprong op niveau van 

endotheelcellen 

o directe endotheelbeschadiging door cytotoxische verotoxine 

van E. coli zou vnl bij HUS bij kinderen rol spelen 

 laboratoriumdiagnostiek 

o bij TTP 

 overmaat aan Von Willebrand factor (VWf) gesynthetiseerd in beschadigde 

endotheelcellen → vormen grotere multimeren 

 w ‘unusally large von Willebrand factor’ (ULVWf) genoemd 

 w snel terug afgebroken door specifiek metalloproteïnase ADAMTS13 (A Disintegrin 

And Metalloprotease with a ThromboSpondin type 1 motif, member 13) 

 binden aan geactiveerde bloedplaatjes → veroorzaken plaatjesaggregatie 

 bij klassieke TTP: soms IgG antistoffen tegen ADAMTS13 gevonden 

 verminderen activiteit vh metalloproteïnase: < 10% activiteit wijst duidelijk op TTP 

o tekens van hemolyse 

 anemie 

 gestegen LDH 

 verlaagd haptoglobine 

 reticulocytose en fragmentocyten in perifeer bloeduitstrijkje met vervormde RBC (‘burr 

cells’) 

o overigens normale stollingsfactoren (itt diffuse intravasale stolling) 

o trombopenie 

o aHUS: complement verbruik, functionele complement deficiënties en mutaties in 

complementfactoren (factor H, factor I, C3, …) 

 therapie en prognose 

o TTP: prognose meestal goed mits behandeling 

 plasmaferese + substitutie met fresh frozen plasma 

 igv therapieresistente gevallen: gammaglobulinen in hoge dosissen met succes 

gebruikt 

 anti-aggregerende middelen hebben geen nut 

o HUS 

 bij kinderen: ondersteunende behandeling meestal voldoende 

 prognose goed 

 meestal geen restletsels 

 bij volwassenen en bij recidieven: plasmaferese met evt plasmasubstitutie 

 nuteffect minder duidelijk dan voor TTP 

 volwassenen: prognose niet altijd gunstig 

 blijvend verlies van deel of volledige nierfunctie 

 na transplantatie: recidief mogelijk (vnl bij vormen aHUS) 

 evt uitgelokt door immuunsuppressieve therapie 
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o aHUS 

 eculizumab (Soliris®) geïndiceerd = monoclonale IgG antistof gericht tegen terminale 

gedeelte vd complementcascade 

 inhibeert werking C5-convertase dat C5 splitst in C5a en C5b → remming vorming 

C5a en C5b-9 (membrane attack complex, MAC) die verantwoordelijk zijn voor 

afwijkingen bij aHUS 

 werkt goed maar enkel als heel strenge criteria vervuld zijn 

 levenslang want je weet nooit wat aanval triggert (soms virale infectie) 

 momenteel onderzoek naar manier om kinderen te genezen: gecombineerde lever-

niertransplantatie 

 meeste complementfactoren gesynthetiseerd in lever (uitzondering oa MCP) 

 nieren ook vervangen 

 

Nieraantasting bij hypertensie 

 

Maligne hypertensie (MHT) 

 MHT = acute, veralgemeende beschadiging arteriële vaatbed als gevolg van vrij plots 

ontstane verhoging vd bloedruk (meestal > 180/120 mmHg) 

o tekens 

 papiloedeem 

 retinale bloedingen en exsudaten (stadium III/IV hypertensieve retinopathie) 

 acute achteruitgang vd nierfunctie 

 neurologische klachten tgv cerebraal oedeem (hypertensieve encefalopathie) 

o kan de novo maar meestal verergering van reeds bestaande hypertensie 

 vnl bij mannen 30 – 50 jaar 

 medische urgentie! 

 histologie → renale letsels zijn goed beschreven  

o acuut vs chronisch 

 acuut: fibrinoide necrose vd vaatwand (maar nooit biopsie in acute fase) 

 chronisch: onion peel aspect tgv proliferatie gladde 

spiercellen binnen intima met tussenin ECM 

 mediatoren afkomstig van bloedplaatjes en beschadigde 

endotheelcellen leiden tot proliferatie VSMCs tunica intima 

 vernauwing lumen → secundair aan vaatletsels: glomeruli 

w ischemisch → vervolgens sclerose 

o immunohistochemische kleuringen: negatief 

 kliniek 

o voorgeschiedenis 

 50% vd pt’en hebben geen VG hypertensie 

 50% had reeds hypertensie (meestal onvoldoende behandeld) 

o zeer hoge bloeddrukken: diastolische waarden > 120 – 130 mmHg 

o eerste onderzoek: fundoscopie!!! → gradering hypertensieve retinopathie van 1 → 4 

o neurologisch 

 hoofdpijn, wazig zicht, braken, convulsies, rusteloosheid, verwarring, soms coma 

 CT- of MRI-scan 

 gedaan om onderscheid te maken tss neurologische klachten van MHT met vb. CVA  

 igv MHT: oedeem vd witte stof 

 = reversibele posterior leukencefalopathie syndroom 

o renale symptomen 

 beginnen vaak met proteïnurie die kan oplopen tot nefrotische range 

 meestal hematurie 

 nierfunctie kan aanvankelijk normaal zijn maar gaat meestal snel achteruit 

o soms tekens van intravasale stolling of acute hemolyse (TMA) 

 therapie en prognose (doe je voordat je andere onderzoeken doet!!) 

o zonder therapie: mortaliteit na 1 jaar 90% 
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o anti-hypertensieve therapie 

 duidelijke verbetering overleving: 70% na 1 jaar 

 behandeling van bloeddruk moet heel snel ingesteld worden 

 IV urapidil (Ebrantil®) = perifere α1-blokkade en centrale werking 

 25 – 50 mg bolus IV  

 infuus aan 15 – 30 mg/uur 

 bij zws (pre-eclampsie of eclampsie): labetalol HCL (Trandate®) = cardioselectieve 

perifere α-blokkerende en niet-cardioselectieve β-blokkerende werking 

 20 – 50 mg bolus IV 

 infuus aan 2 mg/min 

 PO: 200 mg – 1200 mg/dag 

 bij perorale therapie: ACE-I duidelijke voorkeur 

 diuretica vermijden! (want veel pt’en circulatoir eerder ondervuld) 

 

Nefroangiosclerose 

 = arteriële letsels in arteriae arcuatae, interlobulaire arteries en afferente arteriolen 

o wand vd arterie: intima verdikking door myofibroblasten en collageen 

o lamina elastica is ontdubbeld 

o vaatlumen is vernauwd 

 bestaan van benigne nefroangiosclerose als afzonderlijke entiteit? (w fel bediscussieerd) 

 toenemende mate: letsels bij oudere pt’en die zich aanmelden met nierinsufficiëntie 

o veel pt’en: langbestaande arteriële HT en uitgebreide veralgemeende vaatatheromatose 

o klassiek: pt’en hebben VG van myocardinfarct, perifeer arteriële insufficiëntie, TIA/CVA, … 

 sommige auteurs: dit zijn andere miskende nieraandoeningen die na chronisch 

silentieus verloop aanleiding geven tot nierinsufficiëntie met secundaire HT 

 soms ook te vinden bij pt’en zonder hypertensie (vnl zwarte pt’en op vrij jonge 

leeftijd) → sommige auterus: nefroangiosclerose is genetische aandoening die 

aanleiding kan geven tot HT (ipv omgekeerd) 

 kliniek 

o meestal toevallig gevonden: geleidelijke nierfunctieachteruitgang met weinig 

sedimentafwijkingen en beperkte graad proteïnurie 

o vaak lang bestaande arteriële HT aanwezig 

o niergrootte: dikwijls verkleind op ogenblik diagnose (bevestigt chronisch verloop) 

 nierbiopsie: dikwijls niet zinvol owv gevorderde histologische letsels (ischemische letsels en 

verlittekening) 

 therapie: symptomatisch 

 

Cholesterolembolen 

 laatste tijd vaker gezien (leeftijdsgebonden atherosclerose!) 

o in aansluiting met endovasculaire procedure vb. arteriografie, PTCA, stentplaatsing → als pt’en 

in deze bloedvaten instabiele plaques hebben: gemakkelijk stukje vd wand losgemaakt 

 niet echt embool!!! (je kan het niet met blote oog zien) 

 maar heel talrijke (10.000’en) microkristallen van cholesterol w met bloedbaan 

meegevoerd → blijven ergens in orgaan zitten 

o soms zonder interventies 

 na start anticoagulatie (VKA’s) → heeft zelfde effect op instabiele stukjes bloedvatwand 

 dan vaak moeilijkere diagnose 

 kliniek is vrij specifiek 

o huid! 

 huiduitslag op oa (boven)benen die er reticulair/marmerachtig uitziet (lijntjesvormige, 

netwerkachtige huiduitslag) 

 = livedo reticularis 

 cholesterolembolen in kleine huidbloedvaten 

 purpura 

 splinterbloedingen 

 ulcera 
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o funduscopie: soms cholesterolembolen in retinale bloedvaten 

o sommige pt’en hebben GI symptomen (pijn, diarree) of neurologische klachten (< 10%) 

o labo: vaak 

 verhoogde bloedbezinkingssnelheid 

 eosinofilie bij deel vd pt’en 

 ↓ complementfactoren C3 en C4 

 dus hypocomplementerische vorm 

o nierfunctie-achteruitgang treedt meestal plots op (over enkele dagen) met beperkte 

hematurie en proteïnurie die tot nefrotische range kan toenemen 

 meeste pt’en krijgen biopsie! 

o reden: meeste pt’en komen met verhaal invasieve diagnostische procedure waarbij 

nierfunctie achteruit gaat en na enkele dagen niet herstelt 

o histologisch 

 kleine spoelvormige uitsparingsbeelden in arteriolen en glomerulaire capillairen waar 

cholesterolembolen gedeeltelijke obstructie veroorzaken  

 naaldvormig / spoelvormig, optisch lege uitsparingen 

 optisch leeg want vet w door preparatie histologische coupe uitgespoeld 

 zichtbaar omdat er reuscellen zitten rond stukjes waar atheroomplaques zaten 

 secundaire intimale proliferatie 

 geen primaire glomerulaire afwijkingen 

 secundaire tekens van ischemie = weerslag op nierparenchym 

 itt radiocontrast nefropathie (ATN): nierfunctieachteruitgang bij cholesterolembolen niet of 

slechts gedeeltelijk reversibel !!! 

o terwijl bij radiocontrast nefropathie: schade verdwijnt terug na verdwijnen I-CM 

o maar bij cholesterolembolen is schade dus irreversibel 

 behandeling 

o er bestaat geen oorzakelijke behandeling 

o statines kunnen preventief toegediend w bij pt’en met uitgesproken atheromatose 

 

Nieraantasting bij macro-angiopathie 

 

Arteriële trombose en embolen 

 plotse volledige trombose vd a. renalis 

o etiologie 

 verwikkeling van reeds bestaande stenose (ikv algemeende atheromatose of bij 

aneurysma vd a. renalis) 

 in onmiddellijke periode na niertransplantatie tgv chirurgisch probleem 

o klinisch beeld: nierinfarct 

 plotse hevige lumbale pijn 

 macroscopische hematurie 

 bloedonderzoek 

 sterke verhoging weefselenzymes (SGOT, LDH) 

 evt nierfunctieachteruitgang 

o embolen = MACROscopisch (itt kleine cholesterolklonters = microscopisch) 

 meestal ontstaat trombose minder acuut 

o manifesteert onder vorm van meer insidieus verlopende nierinsufficiëntie 

 embolisatie meer distale takken a. renalis 

o kan acuut maar ook traag verlopen 

o embolen kunnen ontstaan in hart bij 

 endocarditis 

 voorkamerfibrillatie 

 bestaande stollingsstoornissen vb. factor V Leiden, lupus anticoagulans 

o behandeling 

 acute trombose: proberen arterie terug patent te krijgen 

 via chirurgie of trombolyse  
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 tijdsvenster van slechts enkele uren 

 embolisatie: ontstolling aangewezen 

 behalve bij cholesterolembolen 

 

Stenose vd a. renalis 

 oorzaak 

o fibromusculaire dysplasie: vnl bij jongere vrouwelijke pt’en 

o aanwezigheid atheromateuze plaques: vnl bij oudere pt’en 

 vermoeden bij  

o plots opgetreden of verergerende AHT  

o optreden nierfunctieachteruitgang na opstarten ACE-I 

 kliniek 

o meestal plotse presentatie (dus geen voorgeschiedenis AHT) 

o door stenose en relatieve ischemie: stimulatie RAAS  

 hypertensie 

 secundair hyperaldosteronisme → hypokaliëmie frequent 

o graad proteïnurie = wisselend 

 diagnose 

o vermoed op echo-Doppler vd nieren 

o bevestigd door klassieke arteriografie of CT- of MRI-angiografie 

 behandeling: ballondilatatie met of zonder intravasculaire stentplaatsing 

o kans op betere BD-controle (succes) 

 80% igv fibromusculaire dysplasie 

 30% igv atheromathose 

o dilatatie met bedoeling nierfunctie te verbeteren is minder succesvol 

o ouderen (atheromathose): afweging maken rekening houdend met risico op 

cholesterolembolisatie 

 

Diabetische nefropathie 

 diabetische nefropathie = aantasting vd nier als onderdeel van micro-angiopathie van 

diabetes mellitus 

 voorkomen 

o verschil diabetestypes 

 30% vd pt’en met insuline-afhankelijke (type 1) diabetes ontwikkelen tijdens verloop 

van diabetes ook diabetische nefropathie 

 niet-insuline-dependente (type 2) diabetespt’en  

 slechts 5% ontwikkelt diabetische nefropathie  

 maar omdat er meer pt’en met type 2 zijn: beide types diabetes verantwoordelijk 

voor ong evenveel pt’en met terminaal nierfalen 

o USA: diabetische nefropathie meest frequent voorkomende oorzaak van terminaal 

nierfalen 

 pathogenese: wsl meerdere factoren die rol spelen bij ontstaan diabetische nefropathie 

o glomerulaire hyperfiltratie 

 jonge diabetici hebben vaak vergrote nieren en duidelijk verhoogde GFR 

 strikte glycemiecontrole doet GFR meestal afnemen 

 eiwitbeperking (↓ GFR) heeft bij diabetici meer gunstig effect op progressie van 

nierlijden dan bij andere nieraandoeningen 

o rol metabole controle 

 zowel bij proefdier als bij mens: goede controle vd glycemie → ↓ micro-albuminurie 

 relatie tss gestoorde glycemie en ontstaan diabetische nefropathie: niet volledig 

duidelijk → mogelijke rol 

 hemodynamische factoren  

 matrixexpansie (door inwerking cytokines en groeifactoren)  

 abnormale non-enzymatische glycosylering van oa matrixproteïnen en eiwitten 

(‘advanced glycation and products’ (AGEs)) die rol spelen bij samenstelling GBM 
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o arteriële hypertensie 

 belangrijkere rol in progressie diabetische nefropathie dan bij andere nefropathieën 

 verhoogde BD komt bij diabetici 2x zoveel voor als bij controlepersonen 

 kliniek: onderverdeling in 4 stadia (totale duur evolutie is ong 25 jaar) 

o stadium 1: latente fase  

 5 – 10 jaar 

 glomerulaire hyperfiltratie 

 af en toe micro-albuminurie 

 verdwijnt met betere metabole controle 

 selectief: enkel albumine  

 opsporen met RIA of ELISA techniek 

 micro-albuminurie = verlies 30 – 300 mg/dag 

o stadium 2: persisterende micro-albuminurie 

 GFR nog steeds verhoogd tot normaal 

 onbehandeld: zal bij 90% vd pt’en evolueren naar macro-albuminurie 

o stadium 3: macro-albuminurie 

 stijging proteïnurie > 500 mg → detecteerbaar met klassieke Albustix 

 hypertensie 

 diabetische retinopathie 

 goede correlatie tss retinopathie en nierlijden bij type I diabetes (niet bij type II) 

o stadium 4 

 proteïnurie in nefrotische range 

 nierfunctie gaat over verloop 3 – 5-tal jaren achteruit 

 histologie 

o diabetische nefropathie w gekenmerkt door 

 mesangiale expansie 

 verdikking vd GBM 

 glomerulaire sclerose 

 Kimmelstiel-Wilson letsels = bollen in glomerulus 

 gaan vooraf aan sclerose 

 oorzaak 

 glucosilatie eiwitten → cross-linking met vorming covalente bindingen vb. tss 

collageen 

 groeifactoren w gestimuleerd → meer aanmaak matrix 

 basaal membraan > 300 – 350 nm 

 groeifactoren → TGF → meer matrix aangemaakt (meer collageen → 

positief op zilverkleuring) 

 Kimmelstiel-Wilson nodules zijn argyrofiel (capteren zilver op zilverkleuring → 

kleuren zwart aan) 

 GBM verliest negatieve lading (hyaluronzuur) → minder ladingsselectiviteit 

 dikwijls geassocieerd met hyalinisatie vd afferente en efferente arteriolen 

 typisch dat het zowel afferent als efferente arteriool is! 

 DD 

 amyloïddepositie 

 zilverkleuring niet positief (amyloïd is niet argyrofiel) 

 wel eosinofiel op HE en zilverkleuring 

 Congoroodkleuring positief 

 light chain deposition disease 

 ‘Kimmelstiel-Wilsonachtige’ nodules: soms wat minder argyrofiel en iets 

celrijker 

 geen hyalinisatie van afferente en efferente arteriool 

 tubulaire basale membranen kleuren voor kappa of lambda korte ketens 

 immuunhystochemie: niet specifiek 

 EM: dikke GBM en verbrede mesangiale matrix 

o 4 histologische stadia van diabetische nefropathie met score voor  
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 graad van interstitiële fibrose en tubulaire atrofie 

 graad van arteriolaire aantasting 

o nierbiopsie? 

 bij typisch klinisch verloop diabetische nefropathie: geen nierbiopsie 

 alleen igv argumenten om aan andere onderliggende pathologie te denken 

o igv DM type II: nierproblematiek kan ook door niet-specifieke afwijkingen tgv vaatlijden!! 

 intimafibrose (atherosclerose) 

 tekens van chronische ischemie thv tubulo-interstitium 

 geen glomerulopathie (glomerulaire destructie obv ischemie) 

 uiteindelijk uitgebreide chronische destructie 

 behandeling 

o zo goed mogelijke glycemiecontrole 

 vnl in vroegtijdig stadium diabetische nefropathie van belang 

o ACE-I/ARB 

 aangewezen van zodra proteïnurie aanwezig is 

 zelfs als systeembloeddruk nog niet verhoogd is 

 ook strikte bloeddrukcontrole absoluut aangewezen 

o controle lipidenstoornissen 

o eiwitbeperkend dieet igv beginnende nierfunctiebeperking 

 is nog discussie wanneer je hiermee start en of dit nodig is (hier vanaf stadium 4): nut 

nooit aangetoond 

 heeft ermee te maken dat eiwitten bron zijn van ureum 

 

Nieraandoeningen bij plasmaceldyscrasieën en amyloidose 

 

Nieraandoeningen bij plasmaceldyscrasieën 

 plasmaceldyscrasieën: gekenmerkt door abnormaal en ongecontroleerd prolifereren van 

kloon van immunoglobuline-secreterende B-lymfocyten of plasmacellen 

 in verhoogde mate geproduceerde monoklonale immuunglobulinen of fragmenten ervan → 

kunnen in weefsels neerslaan onder vss vormen 

o cilinders in niertubuli: ‘myeloma cast nephropathy’ 

o kristallen: ‘myeloma-geassocieerd Fanconi syndroom’ 

o fibrillen: ‘lichte keten amyloïdose’ 

o granulen: ‘lichte keten nefropathie’ 

 vrije lichte immuunglobuline ketens → urine → aantoonbaar als Bence Jones proteïnen die 

neerslaan bij 60° en terug oplossen bij 100° 

 

Myeloma cast nephropathy (MCN) 

 = meest floride (agressieve) plasmaceldyscrasie 

 kan alle organen aantasten 

 kliniek 

o lichte ketens die owv verhoogde glomerulaire filtratie (tgv verhoogde aanwezigheid in 

bloed) niet meer kunnen geresorbeerd w in PT: slaan neer in tubuli → histologie  

 vnl in distale tubuli: neerslag neemt rechthoekig kristallijn 

aspect aan → verstopt tubuli 

 cilinders  

 aanwezig in tubulaire lumen 

 typisch brokkelig: ‘gecraqueleerde cilinders’ 

 rond tubuli: ontstekingsinfiltraat  

 soms reuscelreactie (macrofagen) → kunnen 

aangetoond w met CD68 

 immunohistochemische kleuringen tegen kappa- en lambda-

ketens → intratubulaire cilinders sterk lambda-positief maar 

negatief voor kappa 

 = ‘lambda korte keten restrictie’ 
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 geen afwijkingen thv glomeruli en bloedvaten 

o neerslag w in hand gewerkt door 

 deshydratatie 

 hypercalcemie 

 affilteren iodiumhoudende contraststoffen 

o tgv massieve neerslag in tubuli: presentatie als acute of subacute nierinsufficiëntie 

 zelden belangrijke proteïnurie 

 soms beperkte hematurie 

 overgrote meerderheid vd gevallen: nierinsufficiëntie vroegtijdig na stellen diagnose 

myeloom 

 zelden bij pt’en met reeds lang gekend myeloom 

o omdat vnl lichte ketens neerslaan: deze vorm nieraantasting vnl te zien bij lichte keten 

myeloma’s  

 minder bij myeloma’s die vnl intacte immuunglobulinen produceren 

 meestal myeloma’s met grote tumormassa 

 voorzorgsmaatregelen: bij vermoeden plasmaceldyscrasie 

o radiologische onderzoeken met jodiumhoudende contraststoffen vermijden 

o indien I-CS toch nodig zijn: vóór onderzoek 

 voldoende vocht geven 

 urine alkaliniseren 

 evt calciumblokker toedienen  

 prognose: in ruim 50% kan recuperatie vd nierfunctie optreden 

 behandeling 

o behandeling onderliggende maligne aandoening 

 chemotherapie 

 evt stamceltransplantatie 

o verdere neerslag lichte ketens voorkomen 

 geforceerde diurese 

 alkaliniseren van urine 

o als terminale nierinsufficiëntie optreedt 

 hemodialyse enkel aangewezen igv afwezigheid ernstige extrarenale symptomen 

 uitzonderlijke gevallen acute nierinsufficiëntie door MCN: dmv speciale 

dialysemembranen proberen lichte ketens te verwijderen uit bloed (heel duur!) 

 bespoedigt herstel vd acute nierinsufficiëntie MAAR altijd samen met chemotherapie 

 niet bij iedere myeloma cast nefropathie nuttig 

o transplantatie = relatieve contra-indicatie (maar ervaring uiterst beperkt) 

 

Fanconi syndroom 

 zeer zeldzaam 

 zeldzame gevallen multipel myeloom: vnl kappa-lichte ketens slaan neer ovv kleine kristallen 

in cellen (intracellulair!!) vd PT vd nier 

 tgv toxische beschadiging vd nier: typisch klinisch beeld (ook bij andere tubulaire 

stoornissen) gekenmerkt door 

o renale glucosurie 

o amino-acidurie 

o fosfaatdiabetes 

o tubulaire acidose 

 

Lichte keten nefropathie (‘light chain deposition disease’) 

 zeldzaam 

 ontstaat door neerslag meestal kappa-lichte ketens (80%) zonder omvorming tot 

amyloidfibrillen 

 op biopsie 

o nodulaire neerzettingen in mesangium 

 GEEN hyalinisatie van arteriolen 
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 Congoroodkleuring negatief 

 beeld vertoont gelijkenis met diabetische glomerulosclerose: DD Kimmelstein-Wilson 

nodules (zijn agyrofiel: capteren zilver op zilverkleuring) 

 DD amyloïddeposities: zijn eosinofiel op zilverkleuring en Congorood positief 

o neerslag: ook aan buitenzijde vd tubulaire BM 

o immunohistochemie 

 diffuse neerslag kappa lichte ketens in glomerulaire en tubulaire basale membranen 

 geen depositie lambda korte ketens 

o EM: lichte ketens zichtbaar (speciale vorm) 

 kliniek 

o proteïnurie 

 vaak aanleiding gevend tot nefrotisch syndroom 

o snel evolutieve nierfunctie-vermindering 

o lichte ketens kunnen ook neerslaan in andere organen vb. hart, lever 

 prognose: heel wisselend → overleving van 1 m – 10 jaar 

 behandeling is die van plasmaceldyscrasie 

o chemotherapie 

o en/of beenmergtransplantatie 

 

Renale amyloïdose 

 definitie 

o amyloïdose w veroorzaakt door neerslag van amorfe stof  

 na kleuring met Congorood  

 ALTIJD aankleuring bij amyloïdose 

 typische appelgroene kleur bij observatie met 

gepolariseerd licht 

 heel typisch!  
 igv negatief: zeker geen amyloïdose 

 zilverkleuring: op plaatsen amyloïddeposities is BM niet 

zwart aangekleurd maar eosinofiele, amorfe depots 

 bij EM onderzoek: typisch lineaire niet-verkalkte fibrillen 

 wanordelijk: fijne streepjes die kriskras door elkaar liggen 

 obv afmetingen kan je differentiëren met andere soorten fibrillen (die op Congorood 

overigens niet aankleuren) 

o ifv samenstelling vd fibrillen: onderscheid tss vss types amyloïdose  

 AL-amyloïdose: variërend deel van amyloïd bestaat uit brokstukken van lichte ketens 

 vnl lambda korte ketens 

 komt voor bij plasmaceldyscrasieën 

 AA-amyloïdose: variërend deel bestaat uit serum amyloid A eiwit (serum amyloid 

protein, SAP)  

 SAP = acute fase eiwit geproduceerd door lever (vnl onder stimulans van IL-6) 

tijdens acute en chronische inflammatie 

 door toename in frequentie vd β-plated-sheet structuur van SAP en vorming 

waterstofbindingen: ontstaan fouten bij vouwen SAP monomeren → fibrillen w 

gevormd die resistent zijn aan degradatie 

 voorkomen: als verwikkeling zeer langdurige chronische ontstekingen of infecties 

 vb. chronische RA, tbc infectie, osteomyelitis, Familiale Middellandse Zee Koorts, 

inflammatoir darmlijden, … 

 dus eigenlijk geen plasmaceldyscrasie maar reactie op inflammatoire 

aandoeningen 

 als deposits op amyloïd A kleuring positief zijn: is secundaire amyloïdose 

 dialyse-amyloïdose: variërend deel bestaat uit β2-microglobulinen 

 w gezien bij pt’en die lange tijd met bio-incompatibele membranen werden 

gedialyseerd 

 zeldzaam geworden door universele gebruik biocompatibele membranen 
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 voorkeursplaats voor neerzetting: pols- en schoudergewrichten 

 kliniek 

o renaal 

 proteïnurie: meestal van nefrotische grootteorde 

 > 80% vd pt’en: progressieve nierfunctievermindering 

 beperkte dysmorfe hematurie mogelijk 

o symptomen tgv aantasting andere organen 

 ernstige hartdecompensatie 

 GI problemen met malabsorptie 

 aantasting perifere en autonome zenuwstelsel met hypotensie 

 prognose  

o AL-amyloïdose: slecht → gemiddelde overleving 8-tal maanden 

o AA-amyloïdose: veel beter 

 behandeling 

o AA-amyloïdose: behandeling onderliggende oorzaak (infectie of ontsteking) 

o AL-amyloïdose: behandeling onderliggende plasmaceldyscrasie 

 

Tubulo-interstitiële nefritis 

 

Acute allergische interstitiële nefritis 

 frequente oorzaak van acute nierinsufficiëntie 

 kliniek acute interstitiële nefritis = niet specifiek → diagnose enkel met zekerheid mogelijk 

dmv nierbiopsie 

o meestal diffuus ontstekingsinfiltraat in interstitieel weefsel vd nier: monocyten, 

lymfocyten, plasmacellen en soms polymorfonucleairen en eosinofielen 

 meestal Tc-cel gemedieerde overgevoeligheidsreactie → T-lymfocyten dominant in 

infiltraat 

 granulomen kunnen aanwezig zijn 

o meestal ook infiltratie van tubulusepitheel → tubulitis 

o glomeruli en bloedvaten: geen specifieke veranderingen 

o meestal geen neerslag van immuunglobulinen of complement 

 ontstaat op allergische basis (overgevoeligheidsreactie) 

o dosisonafhankelijk 

o vss mogelijke oorzaken 

 geneesmiddelen 

 antibiotica vb. methicilline, rifampicine, sulfonamiden, trimetoprim 

 NSAIDs vb. fenoprofen 

 maar heel klachtenpatroon w hierbij onderdrukt (pijn, inflammatie, koorts)! → 

diagnose moeilijker 

 theoretisch: elk geneesmiddel kan interstitiële nefritis veroorzaken ikv 

overgevoeligheidsreactie (vb. PPI’s) 

 systeemziekten vb. LED, sarcoïdose, Sjögren syndroom 

 infectieziekten vb. leptospirose, legionellose, hantavirusinfectie 

 rejectie van niertransplant 

 kliniek 

o soms koorts (laaggradig) 

o soms huiduitslag 

o soms eosinofilie 

o soms artralgieën 

o renaal 

 meestal plotse achteruitgang vd nierfunctie 

 evt met aligo-anurie maar zelden of nooit anurie 

 lumbale pijn veroorzaakt door zwelling vd nier met tractie op nierkapsel 

 onderzoeken 

o urineonderzoek 
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 meestal microscopische hematurie 

 zelden proteïnurie, leukocytencilinders en pyurie 

o echografie: meestal homogeen vergrote nieren 

 therapie 

o wegname vh oorzakelijk agens  

o corticosteroïden bij ernstige gevallen 

o indien nodig: tijdelijk nierfunctievervangende therapie 

 prognose: meestal gunstig  

o volledig herstel vd nierfunctie 

 na 5 – 6 d na wegname oorzakelijk agens: interstitiële inflammatiecomponent neemt 

af (tubuli herstellen, proteïnurie verdwijnt) 

 kan wel soms meerdere weken in beslag nemen 

o uitzonderlijk: na 10 – 14 dagen geen recuperatie nierfunctie 

 soms kort hoge dosis corticosteroïden (Medrol) geven 

 indien nodig: tijdelijk nierfunctievervangende behandeling 

 

Acute pyelonefritis 

 histologie  

o typisch: aanwezigheid wigvormige zones intense infiltratie met 

polymorfonucleairen in en rond tubuli 

 meestal vrij scherp afgelijne zones met basis naar cortex toe 

 wisselen af met zones die grotendeels normaal voorkomen 

o soms: microabcesjes 

 meestal tgv E. coli  

 kliniek 

o meestal plotse hoge koorts met rillingen 

o lumbale pijn  

 spontaan  

 bij percussie of palpatie (nierslagpijn) 

o meestal ook lage urineklachten vb. mictalgie, … 

o labo: pyurie, bacteriurie, verhoogde leukocytose 

o vaak positieve hemoculturen 

o bij bilaterale infectie: acute nierinsufficiëntie kan optreden 

 diagnose 

o vnl klinische diagnose bevestigd door positief urineonderzoek: sediment en cultuur 

o CT-scan met contraststof vd nieren (enkel igv onduidelijk obv kliniek + bloedname) 

 toont heel typische wigvormige uitsparingsbeelden 

 maar niet verantwoord dit bij ieder vermoeden acute pyelonefritis te doen 

o echografie draagt niks bij 

 behandeling 

o AB-therapie 

 indien nodig eerst IV 

 op geleide van antibiogram 

 welke? 

 voorkeur naar fluoroquinolonen owv optimale weefselpenetratie 

 igv tekenen (uro)sepsis: vaak aminoglycoside bijgevoegd want snel bactericide 

 zwangeren: quinolonen tegenaangewezen 

 veilig gebruik van ampicilline mogelijk 

 igv penicilline-allergie: aztreonam overwegen 

 behandelingsduur 10 – 14 dagen (ongecompliceerd) 

 als je korter doet (vb. 5 dagen zoals blaasinfectie): herval want parenchymateuze 

infectie dus voldoende lange AB-penetratie nodig voordat bacteriën verwijderd zijn 

o pt’en met acute pyelonefritis die best enkele dagen onder observatie blijven 

 kinderen en ouderen: moet je extra hydrateren 

 diabetici 
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 pt’en met tekenen van sepsis (hypotensie) 

 zwangeren! 

 pt’en die al NI hebben 

o igv therapieresistente acute pyelonefritis of frequent recidief: onderliggende urologische 

afwijking uitsluiten vb. VUR, urolithiasis, obstructie met hydronefrose, nierabces 

 

Chronische tubulo-interstitiële nefritis 

 manifesteert als subacute of chronische nieraandoening 

 histologie 

o interstitiële infiltratie en interstitiële fibrose 

 fibrose treedt meer op voorgrond naarmate proces meer chronisch is 

o eindstadium: ook glomeruli en bloedvaten aangetast → vaak niet meer uit te maken wat 

primair en wat secundair is 

 oorzaken 

o chronisch gebruik nefrotoxische GM en andere toxische stoffen 

o obstructieve aandoeningen vb. VUR 

o metabole afwijkingen vb. chronische hypokaliëmie en hypercalcemie 

 vormen van chronische tubulo-interstitiële nefritis 

o analgetica nefropathie (AN) 

 = vorm die optrad na jarenlang langdurig innemen combinatiepreperaten van 

pijnstillers die fenacetine bevatten (maar ondertussen uit handel) 

 evolutie 

 traag evoluerende NI dia na stoppen inname anlgetica zeer traag verder evolueert 

 pyurie 

 beperkte proteïnurie 

 kan soms verwikkeld worden door 

 acute papilnecrose 

 plotse flankpijn  

 hematurie  

 obstructie 

 ontwikkeling transitioneel celcarcinoma (TCC): pijnloze hematurie en obstructie 

 daarom: bij AN pt’en die getransplanteerd w: nieren en beide eigen ureters 

systematisch verwijderd 

o Chinese kruiden nefropathie 

 trad op bij pt’en die behandeld werden met gewichtsverlagende natuurlijke kruiden 

combinatiepreparaten die Chinese kruiden (Aristolochia Grandiflora) bevatten 

 aandoening gekenmerkt door  

 snel progressieve nierfunctievermindering 

 op biopsie: uitgesproken interstitiële fibrose 

 corticosteroïden hebben weinig of geen effect 

 laattijdig 

 zoals bij fenacetine-abusus: TCC 

 genitale en andere tumoren 

o Balkan nefropathie 

 progressieve interstitiële nefritis met hoge prevalentie in landen rond Balkan 

 veroorzaakt door mycotoxine ochratoxine A 

o chronische pyelonefritis en reflux nefropathie 

 chronische en recidiverende nierinfecties kunnen aanleiding geven tot interstitiële 

fibrose en sclerose MAAR enkel in aanwezigheid onderhoudsfactor 

 vb. chronische urinaire obstructie, lithiasis of vesico-urethrale reflux 

 reflux nefropathie = vorm chronische interstitiële nefritis die als mogelijke oorzaak 

chronische NI w weerhouden 

 reflux nefropathie: juiste pathogenetische mechanisme verantwoordelijk voor 

chronische nierbeschadiging = niet duidelijk 
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 VUR met infecties die zich vnl voordoen bij heel jonge kinderen of zelfs in intra-

uteriene leven 

 relatief aandeel vd beschadiging door infectie en mechanische beschadiging door 

rexlux vd urine: niet duidelijk 

 vaak verdwijnen infectieuze episoden als kinderen ouder w (evt door 

herinplantatie ureters in blaas) 

 wsl ook factor aangeboren hypoplasie 

 verdere beschadiging: wsl niet meer door infectie of reflux veroorzaakt maar evt 

door chronische hyperfiltratie in minder beschadigde delen vd nier 

 ontstaan tekens (secundaire) focale en segmentaire glomerulosclerose 

 sommige gevallen: zware proteïnurie kan optreden 

o calcineurine-inhibitor geïnduceerde nefropathie (CNIT) 

 speciale vorm tubulo-interstitiële fibrose die optreedt bij pt’en die chronisch behandeld 

w met CNI ikv orgaantransplantatie of systeemziekten 

 chronisch gebruik cyclosporine of tacrolimus → vorm chronische interstitiële fibrose 

zonder ontstekingsinfiltraat 

 kan evolueren naar progressieve en terminale NI bij langdurig gebruik (vnl bij hoge 

dosissen) 

 preglomerulaire vasoconstrictie (door oa endotheline) en stimulatie pro-fibrotische 

mediatoren (oa TGF-β en CTGF) → op termijn fibrose en tubulaire atrofie 

 necrose individuele gladde spiercellen in vaatwand → vocht w geabsorbeerd en 

grote moleculen blijven achter → ontstaan hyalinisaties in vaatwand vd afferente 

arteriool  

 histologie: combinatie 3 dingen 

 hyalinisaties in vaatwand vd afferente arteriool  

 lijkt beetje op FSGS maar dan in arteriool 

 eerst nodulair, later circulair 

 ‘striped tubular atrophy’: stroken van atrofie 

 atrofie: kleine verschrompelde tubuli met 

aspecifieke inflammatie 

 zones atrofie kunnen duidelijk afgegrensd w met 

rechten (bevloeiing tubuli komt na glomeruli)  

 glomeruli → fibrose pariëtaal blad van kapsel van 

Bowman (multilammelair) 

 kliniek 

 geen proteïnurie 

 geen urinesedimentafwijkingen 

 tegenwoordig: lagere dosissen CNI maar toch ontwikkelt deel vd pt’en CNIT → tijdig 

naar alternatief immuunsuppressivum zoeken 

 verhoogd risico op chronisch nierlijden tgv chronisch CNI gebruik: pt’en die lever-, 

pancreas-, hart- of longtransplantatie hebben ondergaan 

 belangrijk: afbraak CNI door CYP450 systeem in lever → interacties!! 
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Nierfunctievervangende therapie 

Geen reproductie van dit deel; enkel toe te passen voor casuïstiek! 

 

Hemodialyse 

 

Chronische hemodialyse = bloed vd pt intermittent (meestal 3x/week gedurende 4 uur) gezuiverd 

dmv kunstnier 

 bestaat uit duizenden capillaire buisjes van synthetisch materiaal dat semipermeabel is en 

waarin bloed stroomt 

 buisjes: omgeven door dialysevloeistof (dialysaat) 

o via diffusie gebaseerd op concentratieverschillen 

 afvalstoffen komen vanuit bloed in dialysaat terecht 

 opgeloste stoffen (vb. bicarbonaat) vanuit dialysaat komen in bloed terecht 

o overtollig vocht w verwijderd via hydrostatisch drukverschil met ook convectie kleine 

opgeloste stoffen 

 variant van hemodialyse: hemofiltratie 

o bloed onder druk doorheen semipermeabel gefilterd → gefilterde hoeveelheid vocht ovv 

substitutievloeistof (zonder uremische afvalstoffen) teruggegeven 

 

Fysiologische principes 

 doel: gevolgen uremie oplossen 

o uremie = urine (oeron) in bloed (haima) 

 intoxicatie veroorzaakt door ernstige glomerulaire insufficiëntie 

 geassocieerd met verstoringen in tubulaire en endocriene functies vd nier 

 retentie toxische metabolieten 

 veranderingen in volume- en elektrolytsamenstelling van lichaamsvloeistoffen 

 overschot of deficiëntie aan vss hormonen 

 vb. P-cresol en paracesilsulfaat zijn eiwitgebonden → w toxische concentraties 

bij uremie → oa endotheelschade, … 

o ureum w gemakkelijkheidshalve gebruikt als maat voor nierinsufficiëntie 

 want gemakkelijke merker  

 maar ureum = weinig toxische stof (wel toxisch aan erg hoge concentraties) 

o uremische orgaandysfuncties 

 klinische veranderingen: “uremisch syndroom” 

 exogene intoxicatie 

 veranderingen meest uitgesproken in cardiovasculair, neurologisch, hematologisch 

en immunologisch systeem 

 biochemische veranderingen 

 depressie van vss enzymatische en metabole functies 

 binding medicijnen aan proteïnen 

 liganden (competitie) 

 structurele veranderingen van albumine 

 principe 1: diffusie 

o dialyse = proces waarbij samenstelling van oplossing A (bloed) verandert door contact 

met oplossing B (dialysaat) via semipermeabel membraan 
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o ‘random’ beweging: w bepaald door heel wat factoren 

 concentratiegradiënt 

 moleculair gewicht (snelheid en afmetingen) 

 membraanweerstand: dikte, aantal en lading vd porieën 

 proteïnegebonden toxines 

 … 

o diffusie toegepast op kunstnier: bloedklaring  
 bloed loopt vanuit pt naar machine: bloed w over semipermeabel membraan 

(kunstnier) gevoerd → aan andere kant semipermeabel membraan: dialysaat 

 correctie voor hematocriet en bloed ‘water’gehalte 

 dialysaat heeft voorbepaalde samenstelling → algemeen en voor individuele pt 

aanpassen 

 aantal factoren die bepalen in welke maat klaring opgeloste stoffen kan opgaan vb. 

ureumklaring 

 bloedflow (Qb) 

 dialysaat flow (Qd) 

 kunstnier membraan KoA: ‘mass transfer urea coefficient’  

 moleculair gewicht vb. vit B12 veel groter dan ureum dus gaat er minder 

gemakkelijk over 

 recirculaties: cardiopulmonaire en acces recirculatie 

 niet enkel flow richting kunstnier maar ook andersom want ook correctie tekorten 

 vb. correctie acidose: 50 – 100 mEq/dag H+ (dus nt te snel corrigeren!) 

 als je te snel zou corrigeren: K+ daalt → acuut cardiaal overlijden 

 dus is zeer individueel proces dat goed moet verlopen 

 bicarbonaat dialysaat: 35 mEq/L 

 acetaat dialysaat: 35 – 38 mEq/L 

 metabolisme van acetaat genereert bicarbonaat met zekere ‘delay’ 

 cave: hypotensie, hypoventilatie, vasodilatatie, … 

 dialysaat oplossigen 

 pt die toekomt met laag K+ krijgt K3 bad = dialysaat met [K+] van 3 mEq/L 

 pt die met acute hyperK+ binnenkomt: indicatie voor urgente dialyse met K0 bad 

 principe 2: ultrafiltratie → ‘solvent drag’ (convexie) 

o water verplaatst over semipermeabel membraan → kleine moleculen w meegetrokken met 

beweging vloeistof 

o gebeurt door hydrostatisch drukverschil: transmembraandruk (TMP) 

 ultrafiltratiecoëfficiënt (kUf): in mL/u/mmHg  
 osmotische ultrafiltratie 

o ultrafiltratie toegepast op nier 

 dient ertoe om overtollige vocht ook te verwijderen (igv volledig anure pt) 

 daarom hebben pt’en ook heel sterke vochtrestrictie: als ze te veel vocht innemen 

gaan ze volume-overgevuld zijn → hart-, longproblemen 

 kan door drukgradiënt aan te leggen tss ene en andere compartiment 

 hydrostatische drukverschil in kunstnier: TMP (transmembraandruk) 

 druk in bloedcompartiment 50 – 100 mmHg 

 dialysaatcompartient 50 mmHg (dus druk naar dialysaat) 
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 machine berekent zelf hoe veel transmembraandruk moet zijn om gewilde 

hoeveelheid vocht te verwijderen 

 kUf vh membraan 

 berekenen vd TMP vs computer-gestuurd volumetrisch controlecircuit 

 kUf: hematocriet, eiwitgehalte, bloedstolsels, … 

 nierfunctievervangende therapie in België 

o hemodialyse 

o peritoneaal dialyse 5% dus maar minderheid  
 techniek heeft maar beperkte levensduur 

 pt kan dit thuis zelf (dus meer in landen waar afstanden groter zijn) 

o niertransplantatie 

 

Geschiedenis: Brigham type Kolff artificial kidney 

 gigantisch metalen apparaat 

 tekortkomingen: bloedplaatjesconsumptie, … 

 werd vroeger enkel gedaan igv zekerheid acute NI 

 

Indicaties 

 hyperK+ 

 extreme metabole acidose 

 extreme vochtovervulling 

 uremische pericarditis (want kan hemorragisch worden → harttamponade mogelijk) 

 erg hoge uremie  

o want risico op neurologische complicaties vb. epilepsie 

 

Dialysemembraan 

 holle buis in plastic: daarin 1000’en kleine, synthetische buisjes: hollow fiber dialyzers = 

semi-permeabel membraan 

o aan membranen: 2 uitgangen en ingangen 

 in holle buisjes (in ene richting) stroomt bloed vd pt, dialysaat tss holle buisjes in in 

andere richting 

 voordeel deze configuratie: als er lek in buisjes is, zie je bloed aan buitenkant! 

 kan ook omgekeerd 

o binnenkant buisjes: zo aangepast dat het biocompatibel het is: hoe meer biocompatibel, 

hoe minder complicaties → tegenwoordig enkel synthetische gebruikt (vroeger cellulose) 

 stolling 

o risicofactoren 

 traag bloeddebiet (Qb) 

 hoog hematocriet (> 45 %) 

 hoge ultrafiltratiesnelheid 

 intradialytische bloedtransfusie 

 intradialytische lipidentoediening 

 frequente onderbrekingen pomp 

 gedeshydrateerde patiënt (hypotensie) 

 lange tijdsduur vd dialyse  
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o aangrijpingspunten voor anticoagulatie 

 heparine 

 LMWH 

 structuur: LMWH fracties (4000-6000 Da) door chemische of enzymatische 

degradatie niet-gefractioneerde heparine (2000-25000 Da) 

 werking 

 vnl inhibitie stollingsfactoren Xa, XIIa en kallikreïne (hogere affiniteit voor AT III) 

 weinig inhibitie trombine en factor IX en XI → aPTT en TT zijn minimaal verlengd 

 minder effect op bloedplaatjes  

 eenheden: uitgedrukt in anti-factor Xa Institute Choay Units (aXaIC U) 

 dosis 

 standaard 4u dialyse-sessie: 10000-15000 aXaIC U of 200-250 aXaIC U/kg 

lichaamsgewicht 

 aanpassingen zoals voor heparine 

 prostacycline 

 natuurlijke en synthetische vasodilaterende prostaglandines (PGI2, PGE2) 

 sterke inhibitie vd bloedplaatjes-aggregatie 

 efficiënte anticoagulatie voor hemodialyse (minder bloeding en bloedplaatjes)  

 bijwerkingen 

 hypotensie 

 flushing 

 nausea en braken 

 hoofdpijn 

 thoracale en abdominale pijn 

 … 

 zéér duur!  

 hirudine = polypeptide trombine-inhibitor geproduceerd door bloedzuiger (Hirudo 

medicinalis) 

 blokkeert trombine-geïnduceerde fibrinogeenstolling en bloedplaatjesaggregatie 

(zonder antitrombine III als cofactor) 

 effectief aan lage startbolus dosis met kortere aPTT ivm heparine en minder 

bloedplaatjesaggregatie 

 cave accumulatie! 

 coumarines 
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 speciale vorm dialyse: citraatdialyse (regionale citraat anticoagulatie) 

o zorgt ervoor dat bloed toch niet ontstolt maar effectieve anticoagulatie in machine 

o gebruik: vnl op ICU vb. als pt aan het bloeden is vb. in maag maar heeft dialyse nodig 

o voordat bloed in kunstnier komt: infuus met trinatriumcitraat → cheleert Ca2+ (belangrijke 

cofactor voor stollingsfactoren) → voor bloed terug in lichaam komt terug Ca2+ geven 

 dialysaat komt steriel aan en w daarna in afvoer gedaan 

 

Vaataccess nodig 

 tijdens iedere dialyse: voldoende bloed moet van pt door kunstnier vloeien (ideaal: 

bloeddebiet 200 – 300 mL/min) 

 hiervoor is goede vasculaire toegangsweg nodig → vss mogelijkheden 

o arterioveneuze fistel (AV-fistel) creëren 

 hoge druk bloeddebiet komt rechtstreeks in vene terecht (bereikt capillairen niet) → 

vene verbreedt en wand verdikt 

 hierdoor kan bloeddebiet tot meerdere 100 mL/min (zelfs 800 – 900 mL/min) 

 verbinding tss a. radialis en oppervlakkige polsvene → bedoeling: in oppervlakkig 

veneus systeem komt hogere druk en bloeddebiet  

 venen w breder en duidelijker zichtbaar + venewand w steviger  

 gevolgen 

 gemakkelijker herhaaldelijk aanprikken 

 verhoging bloeddebiet 

 aanleggen AV-fistel → bij voorkeur aan pols vd niet-dominante hand 

 igv problemen (verstopping, infectie): hogerop in elleboog proberen 

 enkele maanden wachten na aanleggen fistel voordat men eerst aanprikt 

 complicaties 

 ook trombi mogelijk 

 ruptuur vd fistel 

 aneurysma: fistel die zodanig groot is geworden → voor pt niet aangenaam 

 … 

 fistel dysfunctie → therapie 

 percutane transluminele angioplastie (PTA) 

 percutane atherectomie 

 heelkundige trombectomie (Fogarty ballon) 

 hydrotrombectomie (mechanische) 

 trombolyse (urokinase, tPA) 

 stents 

 combinatie van technieken 

 heelkunde 

o diepe veneuze verblijfskatheter in v. subclavia of v. jugularis interna 

 = katheter in groot centraal bloedvat dat die flow kan creëren 

 gebruik meestal van beperkte duur 
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o chirurgisch ingebrachte katheter in v. cava superior (vb. Hickman katether, via v. juguaris 

interna rechts) 

 tip vd katheter kan beetje in R atrium hangen 

 mogelijkheden: Hickman – Tesio – Dialock  

 kan in principe levenslang gebruikt w maar ook complicaties mogelijk 

 stolling (daarom: antistolling in volledige katheter nodig) 

 infectie → katheterslot 

 enige beperking in bloedflow → minder zuivering mogelijk 

 grote voordeel: onmiddellijk gebruik mogelijk 

 hebben van goede vasculaire toegangsweg = van levensbelang voor chronische 

hemodialysept 

o nodige zorg vereist om infecties te vermijden! 

 

Algemene opmerkingen 

 chronische hemodialyse: waar? 

o ziekenhuisafdeling = high-care dialyse 

o limited care of zelfzorg dialyseafdeling (in of buiten ZH) 

 steeds minder pt’en in aanmerking hiervoor owv belangrijke comorbiditeit en hogere 

leeftijd vd pt’en 

o thuis (weinig populair in België) 

 complicaties 

o sepsis via fistel of veneuze katheter is één vd frequente verwikkelingen bij pt’en 

o cardiovasculaire aandoeningen 

o bij pt’en die lange tijd gedialyseerd werden met ‘bio-incompatibele membranen’: speciale 

vorm amyloïdose kan optreden 

 veroorzaakt door neerslag β2-microglobulinen 

 vnl in skelet (rond gewrichten) en in carpal tunnel vd handen 

  

Peritoneaal dialyse 

 

Gebruik maken van fysiologie van lichaam om zelfde resultaat te bekomen 

 peritoneaal dialyse = proces waarbij samenstelling bloed (in peritoneale capillairen) 

verandert door contact met dialysaat via peritoneaal membraan 

o dus semi-permeabel membraan is peritoneum 

o via chirurgisch geplaatste intraperitoneale katheter w dialysevloeistof in peritoneale holte 

gebracht 

 klassiek: vloeistof 4-tal uur ter plaatse gelaten →  4 – 5x per dag 

 tegenwoordig: ’s nachts dmv geautomatiseerd toestel dat terwijl pt slaapt vooraf 

geprogrammeerde spoelingen (in- en uitloop) regelt 

o voordeel: pt kan wisselingen zelf doen thuis op dagelijkse basis 

o nadelen 

 geringe zuiveringscapaciteit 

 nodige medewerking vd pt 

 vroeger: peritonitis (infectie) frequente verwikkeling 

 nu: gebruik betere aansluitingssystemen en nodige voorzorg → minder frequent 

 peritoneum heeft heel grote oppervlakte 

o macroscopie 

 peritoneale caviteit 

 peritoneum 

 60% visceraal 

 30% mesenterium / omentum 

 10% pariëtaal 

o ideale microscopische samenstelling 

 aan beide zijden beschermd door cellaag 

 dun stroma tussenin met erin allemaal kleine capillairen 
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 fysiologie 

o voldoende dialysaat in peritoneum krijgen → dan w er goed gefilterd / uitwisseling in 

andere richting 

o transportmechanismen 

 diffusie met weer bepalende factoren 

D = P ∗ A ∗ (Cb − Cd) 

 concentratiegradiënt 

 peritoneale blood flow: weinig effect op transport 

 concentratiegradiënt: variabel tijdens dialysesessie 

 membraanoppervlakte (A) 

 anatomische peritoneale membraanoppervlakte 

 in verhouding met lichaamsoppervlakte 

 heterogeen (controversieel): pariëtaal 70%, visceraal 30% 

 functionele peritoneale membraanoppervlakte 

 = oppervlakte in contact met dialysaat (contact area) 

 < 50% vd anatomische peritoneale oppervlakte 

 factoren 

 dwell time 

 agitation/vibration 

 surfactant vb. dioctyl sodium sulfosuccinaat 

 effectieve peritoneale membraanoppervlakte 

 = transfer van afvalstoffen en water: “vascular surface area” 

 ifv # geperfundeerde capillairen 

 variabel, basaal slechts 25 – 50% 

 ‘capillary recruitement’: factoren 

 peritoneal blood flow 

 lokale inflammatie (vb. peritonitis) 

 duur dialyse: neoangiogenese 

 vasoactieve stoffen: hormonen, histamine, prostaglandines 

 dialysaat: (pH), lactaat, glucosedegradatieproducten (GDH, +20%) 

 membraanpermeabiliteit (P) 

 semi-permeabel 

 water en kleine opgeloste stoffen kunnen doorheen poriën in membraan 

 grotere opgeloste stoffen (vb. eiwit) niet 

 transportweerstanden: capillaire wand > interstitium >> mesotheel 

 3-poriën model bestaat hiervoor 

 moleculair gewicht (MW) en lading 

 convectie 

 principe: verplaatsing water met permeabele opgeloste stoffen doorheen 

semipermeabel membraan (solvent drag) 

 factoren 

C = S ∗ JUF ∗ Cb 

 concentratie in bloed  

 transperitoneale utrafiltratie JUF 
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 sieving coëfficiënt 

 vloeistofabsorptie: negatieve impact op convectief transport 

 transcapillaire ultrafiltratie 

 principe: verplaatsing water doorheen peritoneale membraan 

 factoren 

 ultrafiltratiecoëfficiënt → afhankelijk van  

 effectieve membraanoppervlakte  

 hydraulische membraanpermeabiliteit 

 Starlingkrachten 

 hoe creëer je ultrafiltratie? 

 NIET door negatieve druk in buik te creëren! want dan aanzuigen peritoneale 

bladen → pijn 

 wel door osmotische drukgradiënt te creëren 

 vroeger werd hiervoor glucose gebruikt  

 maar glucose w stilletjesaan ook via peritoneum opgenomen → pt’en 

krijgen evenwicht tss dialysaat en bloed 

 na verloop van tijd beschadigen suikers het peritoneaal membraan → 

peritoneaal dialyse beperkte levensduur! 

 diffusie kan wel nog 

 ultrafiltratie lukt niet meer 

 nu: icodextrine → voordelen 

 kan niet w opgenomen in bloed dus continue osmotische gradiënt! → pt’en 

kunnen 6 – 8 uur hiermee rondlopen met blijvende goede filtratie 

 geen langetermijn beschadiging peritoneale membraan 

 vocht(re)absorptie 

 principe: verplaatsing water doorheen peritoneale membraan vanuit peritoneale 

caviteit naar peritoneaal interstitium 

 simultaan met transcapillaire ultrafiltratie maar in andere compartimenten: vnl 

slecht draineerbare compartimenten vd peritoneale caviteit 

 factoren: intraperitoneale hydrostatische druk 

 lymfatische drainage 

 debiet: 0,5 – 1,5 mL/min 

 factoren 

 intraperitoneaal volume  

 intraperitoneale druk 

 houding 

 ademhaling 

 intestinale peristaltiek 

 status lymfesysteem 

 membraankarakteristieken verschillen tss vss mensen! 

o moet je op voorhand bepalen 

 high transporter: alles heel snel uitgewisseld 

 slow transporter 

o bepaalt welke dialysetherapie voor deze pt meest geschikt is 

 snelle transportkarakteristieken 

 kortere therapie (vb. 2 uur) want dan is er al evenwicht → anders geen voordeel of 

zelfs nadeel (als glucose nog meer w opgenomen → omgekeerde gradiënt) 

 wel frequentere uitwisselingen nodig 

 trage transportkarakteristieken: langere contacttijd, minder frequent 

 

In de praktijk 

 acces nodig 

o acces loopt eerst tss huid en spierlaag (gedubbele katheter) en daarna pas in buik = 

‘tunneling’ 

 voorkomt lekken en infecties 
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 in sommige landen: niet-getunneld omdat het daar soms acuut w gebruikt 

o vb. Missouri Swan-neck katheter  

 2 sponsjes (cuffs) die voorkomen dat micro-organismen binnen kunnen (stuk tss beide 

cuffs zit intramuraal) 

 in krul heel veel gaatjes 

o na implanten: ong week wachten zodat peritoneum gesloten is 

 soms vroeger gedaan maar meer kans op lek 

 dus ongeveer 10 dagen wachten meestal 

 zakken ook verschillend  

 wisselingen 

o manueel 

  ‘straight transfer set’ (single-bag systeem)  
 transferset steriel connecteren 

 vullen 

 4 – 12u laten zitten 

 draineren 

 connectie verbreken 

 Y-transfer set (‘drain before fill’, double-bag systeem)  
 transferset steriel connecteren 

 opvangzak hangt vanonder → zwaartekracht: w geledigd 

 flushen 

 dialysaatzak hoger dan abdomen: als dialysaat uit buik 

is zet men deze open → nieuw dialysaat loopt in 

 connectie verbreken 

 ultrafiltratie w genoteerd: hoe veel vocht eruit komt tov hoe veel er in is gedaan 

 igv voldoende: aanhouden 

 igv onvoldoende: vb. één zak per dag van 3,86 glucose in laten lopen, andere 

zakken normaal → als het verbetert is het goed 

o automatisch 

 voor rijkere landen voorbehouden: wisselingen en gedoe met zakken w overgenomen 

door toestel 

 steriel aankoppelen wanneer men gaat slapen 

 aantal zakken hangen klaar → toestel gaat geprogrammeerd laten leeglopen en 

opnieuw vullen 

 ’s ochtends loskoppelen → meeste mensen moeten overdag meestal niet wisselen 

 voorwaarde: juiste membraankarakteristieken 

 trage transporter is NIET ideaal want 4 – 8 wisselingen per nacht → contacttijd 

moet optimaal zijn 

 sommige mensen moeten behalve ’s nachts ook nog 1 of meerdere zakken overdag 

(~ overdag volle buik) doen owv onvoldoende correctie 

 peritoneaal dialyse voorschrift en follow-up 

o factoren 

 peritoneale transportkarakteristieken 

 persoonlijke voorkeur: familiaal, sociaal, professioneel, … leven 

o beoordeling / evaluatie 
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 droog gewicht 

 dialyse-efficiëntie 

 kliniek 

 biochemie: metabole correctie 

 berekende parameters van dialyse-efficiëntie 

 Kt/V 

 creatinineklaring 

 indicaties en contra-indicaties peritoneaaldialyse 

o pro 

 vaataccess problemen 

 refractair hartfalen / kleplijden / artimieën / angor 

 perifeer vaatlijden 

 anemie / HIV / bloedingsstoornissen 

 behoud restfunctie nier  

 diabetes (?) 

 actieve levensstijl / onafhankelijkheid  

o contra 

 malnutritie 

 meerdere abdominale ingrepen / adhesies 

 chronische / recurrente abdominale aandoeningen (pancreatitis, diverticulitis, IBD, …) 

 hernia inguinalis / umbilicalis / diafragmatica - hiatus hernia 

 ernstige COPD 

 ernstige hypertriglyceridemie 

 complicaties (uitgebreid: zie slides) 

o niet-infectieuze complicaties 

 hernia 

 prevalentie: 10 – 15% 

 pathogenese: als pt niet goed verhoogde intra-abdominale druk tgv vocht in buik 

kan verdragen  

 meeste mensen comfortabel tot 18 cmH2O → w op voorhand getest door 2L te 

laten inlopen 

 factoren intra-abdominale druk: inloopvolume, houding, hoesten/persen, 

leeftijd, obesitas 

 vss types hernia kunnen ontwikkelen igv onvoldoende sterke buikwand  

 vb. inguïnale openingen → scrotale hernia 

 genitaal oedeem (tot 10%) 

 sommige mensen hebben natuurlijke openingen in diafragma → hydrothorax / pleurale 

uitstorting 

 als je die aanprikt: hoge glucose-inhoud ~ dialysaat  

 deze pt’en kunnen dit niet verderzetten 

 hemoperitoneum  

 rugpijn 

 scleroserende peritonitis (2,6 – 4,2/1000 pt’en/jaar) 

 respiratoire complicaties 

 GI complicaties 

 kathetergerelateerde niet-infectieuze problemen vb. kathetermalpositie, 

katheterobstructie 

 ultrafiltratiefalen 

 nutritionele en metabole complicaties 

o meest gevreesde verwikkeling: infectie 

 peritonitis! 

 dagelijkse manipulaties met katheter → bacteriën komen in buik terecht → pt 

meestal koorts 

 uitvloei vloeitstof: troebel (~bacteriën) 

 dikwijls ultrafiltratiefalen want capillairen staan volledig open 



Ine Bollen    Nier – nefrologie | 2014 - 2015  

89 | P a g i n a  
 

 welke kiem hangt af van toegangsweg vb. gram+ vanuit huid (‘touch 

contamination’), soms ook gram- 

 risicofactoren 

 immuunsuppressie 

 maagzuursecretie-inhibitoren 

 cultuur 

 wel van dialysaat 

 10 – 20 mL in hemocultuurfles 

 interpretatie 24 – 48u tenzij CNS of atypische kiemen 

 hemocultuur is niet zinvol! 

 behandeling 

 AB 

 route: intraperitoneaal, systemisch 

 type: empirisch (dubbele AB therapie (Gr+ en Gr-)) → daarna vernauwen 

 duur: ifv kiem 

 verwijdering katheter 

 transfer naar hemodialyse 

 dag per dag WBC opvolgen → kijken of behandeling slaagt 

 katheterpoortinfectie: erytheem en/of drainage vocht uit katheterpoort 

 tunnelinfectie: erytheem, oedeem of pijn over subcutaan traject vd PD-katheter 

 

Niertransplantatie 

 

Niertransplantatie: weggevallen nierfunctie zo goed mogelijk hersteld door overplanten van 

donornier 

 bij iedere pt die in nierfunctievervangende therapie w opgenomen: mogelijkheid 

transplantatie overwegen 

 voordelen tov beide vormen dialyse 

o veel goedkoper 

o hogere levenskwaliteit 

 

Nieroverleving 

 van laatste periode heb je natuurlijk minst lange follow-up 

 stabiele of zelfs lichte verbetering van nieroverleving → eigenlijk betere resultaten dan 

vroeger want 

o ook profiel receptor is veranderd: leeftijd gemiddeld zeer sterk verhoogd (nu rond 53 j) 

 vaak al cardiovasculaire voorgeschiedenis 

 diabetes mellitus 

 … 

o donorleeftijd stijgt (nu ong 60 jaar)!  

 vroeger waren voornaamste donoren jonge mensen die stierven aan traumata 

 dit soort donoren is sterk ↓ 

 nu voornaamste doodsoorzaak donor: CVA → dus donornier heeft mss toch ook al wat 

schade gehad 

 UZLeuven: 93% nieroverleving op 3 jaar 

o beter dan Mayoclinic in USA!: daar is er 91% overleving op 3 jaar 
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Vóór transplantatie 

 

Hoe meet je orgaantekort in land? 

 grootte vd wachtlijst: als die groeit, is er tekort 

 duur dat men moet wachten op overleden donornier: bij ons 2 – 3 jaar (itt Nl: gemiddeld 5 

jaar) 

 

Heel wat mensen op wachtlijst voor transplantatie 

 lokalisatie 

o vnl in Europa, Noord-Amerika, Australië, …: oude, goede programma’s 

o in vb. China: laatste tijd grote toename (hebben nog niet declaratie van Istanbul 

getekend → orgaanhandel + organen van geëxecuteerde mensen) 

 tegenwoordig proportionele toename mensen die al zekere leeftijd (> 65 j) hebben: nu 15% 

vd wachtlijst 

o vroeger kon dit niet: > 50 j kwam je niet in aanmerking (toen was ervaring niet zo groot) 

o extra voorzorgen nemen 

 iets > 4000 gebeurd in UZLeuven 

 

Donortype → evolutie van altijd hersendode < 50 jaar naar minder ‘klassieke, perfecte donoren’ 

 
 hier vnl overleden donoren  

o standard criteria donor (non-edc)  

 = hersendode donoren: hadden intacte cardiovasculaire functie (hartslag en circulatie)  

 meestal wel op ICU dus ondersteund maar circulatie en hartslag aanwezig 

 moet door 3 vss artsen worden vastgesteld: flat EEG minstens 24 u → dan 

neuroloog die nog wat testen doet → preservatieprocedure start 

 therapie afbouwen en voorbereiden voor MOD te worden 

 praktisch: eerst aanmelden bij Eurotransplant 

 koude oplossing spoelen in bloedvaten → koude ischemie (is beter omkeerbaar 

dan warme ischemie) 

 2 katheters: a. femoralis en v. femoralis → met koude oplossing spoelen 

 dan kon chirurg starten met prelevatie 

 eerst hart (kan minst lang bewaard w) 

 andere organen 

 nieren kunnen langste bewaard w buiten lichaam 

 criteria: < 50 jaar, goede algemene toestand, … 

 waren vroeger enige 

o edc = niet standard criteria donor = extended donor criteria 

 hersendode met uitgebreide criteria 

 50 – 59 jaar met toch wel wat indicatoren dat ze het niet zo goed deden (vb. AHT, 

CVA, toch al wat nierschade) 

 alle donoren > 60 jaar 

 deze donoren hebben deel van het tekort al opgevangen 

o nhbd = non-hartbeating donoren: niet hersendoden maar cardiovasculaire doden 

 nu w dit ‘dcd’ genoemd: ‘donation after cardiac death’ donoren 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

levende nhbd edc non edc
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 dus pt’en die cardiovasculaire stilstand hebben gehad 

 is minder optimale donor want 

 is niet voorbereid geweest voor prelevatie 

 langere periode gehad met warme ischemie (zuurstoftekort op 

lichaamstemperatuur): orgaanschade dan groter dan bij koude ischemie 

 Maastricht criteria 

 categorie I en II: te lang warme ischemie gehad → bij ons niet (Spanje wel) want je 

weet niet hoe lang er geen circulatie is geweest 

 categorie III: switch of van respirator, inotropie, … in aanwezigheid transplantteam 

 even ‘no touch’ periode: om zeker te zijn dat pt niet vanzelf overgaat op cardiale 

activiteit 

 daarna gaat men over naar prelevatie (dus er is wel zekere, korte periode 

warme ischemie geweest) 

 categorie IV: hartstilstand wanneer hersendood 

 Be, Nl, Es en UK: bij wet toegestaan ↔ De: bij wet verboden 

 UZLeuven: weinig levende donoren 

o Be: < 10% is levende donatie (itt Nl: 50%, oa doordat daar zo lange wachtlijst is) 

o waarom is dit zo? 

 luxe dat we relatief korte wachttijd (2 jaar gemiddeld) hebben: ‘opting out’ systeem 

(we zijn bij wet allemaal donoren) 

 in alle andere landen: ‘opting in’ 

 hierdoor zitten we per miljoen inwoners per jaar in top van Europa (25/miljoen/j) 

 mentaliteitsverschillen 

o wie kan levende donor zijn? 

 kan broer of zus zijn (1 kans op 4 dat HLA overeenkomt) 

 non-relative: vaak zelfs andere bloedgroep dus kan je niet zomaar transplanteren 

(afhankelijk van compatibiliteit; kan tegenwoordig soms wel) 

 ABO-incompatibele donor–receptor: kan bij levende donoren soms door wegfilteren 

anti-A of anti-B antistoffen →  op ogenblik dat die het laagst zijn: transplanteren 

 = ‘accommodatie’: na enkele weken maakt recipiënt geen antistoffen meer aan 

tegen ontvangen orgaan (ongekend hoe) 

 nu: pt’en die niet aan elkaar nier kunnen geven → kunnen in 

uitwisselingsprogramma stappen (organen tussen beide koppels uitwisselen) 

o voordelen 

 geen preservatie nodig 

 moet niet ’s nachts en niet in spoed 

 gaan langer mee!!! 

o risico’s aan levende transplantatie 

 mss op latere leeftijd niet meer voldoende met slechts 1 nier? 

 4 – 6x hoger risico op pre-eclampsie tijdens zwangerschap 

o nog heel wat debat hoe streng je bij selectie donoren moet zijn!  

 vb. geen goede GFR, blanco sheet medische problematiek, … 

 w door iemand anders geëvalueerd dan evaluatie receptor! (om geen conflict of 

interest te hebben) 

 

Transport 

 klassiek: in koelbox (cold storage) 

 nu: in vene en arterie vd nier canule steken waardoor je continu koude perfusie doet → dan 

doen organen het typisch beter als vooraf igv nhbd of ecd! 

o minder delayed graft function (ikv acute tubulusnecrose) 

 als DGF aanwezig: vaak tijdelijke dialyse nodig 

 nieren die DGF hebben gehad: zijn op lange termijn minder goed 

o langere survival vd nier 

 ischemie-reperfusieschade (IR) proberen beperken (nog studies) 

o medicamenteus 
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o verder kijken naar machine perfusion: in oplossing waarmee ze perfunderen vanalles 

inbrengen (oxidative stress scavengers, …) 

 

Afstoting 

 

HLA-systeem: obv onder andere dit worden nieren toegewezen aan recipiënten binnen 

Eurotransplant 

 enkel igv overeenstemming HLA-loci zal receptor donororgaan niet aanvallen 

 Human Leucocyte Antigens: HLA-Ag (chromosoom 6) 

o klasse I: A, B, C (alle gekernde cellen) 

o type II: DR, DQ, DP (op immuuncellen) 

 belangrijkste bij accepteren of afstoten nier: HLA-A, -B en –DR (3x 2 → zijn 6 antigenen die 

je moet proberen matchen) 

o samenstelling is ongelimiteerd: miljoenen mogelijke variaties!  

 nieroverleving best voor pt’en die met donor alle 6 antigenen gelijk hebben 

 naarmate aantal antigenen dat verschillend is toeneemt: overlevingskansen 

verminderen 

o voor elk vd loci: één kenmerk vd vader en vd moeder overgeërfd 

 kans 1/4 dat je zelfde HLA-type hebt als zus/broer 

 HLA: typeren → kan simpel, snel op genetisch vlak (heel correct) 

o kruisproef: donorbloed en acceptorbloed samenbrengen → als hier aanval WBC op elkaar 

is: er gaat hyperacute rejectie zijn 

o bepaling w 2x gedaan om zeker geen fouten te maken → info doorgestuurd naar 

Eurotransplant 

 ook geslacht  

 ook duur dialysetherapie w doorgegeven: krijgt meer punten (ranking binnen 

Eurotransplant stijgt) 

 stel dat je melding krijgt voor donor waarvoor 2 pt’en met 4/6 zijn → gaat naar pt 

die hoogste ranking heeft 

 maar vervalt als pt hogere matching heeft! 

 kinderen altijd prioritair op wachtlijst 

o soms hebben pt’en antistoffen tegen HLA die niet van zichzelf zijn → daar immuun aan  

 AS tegen andere HLA moet je ook vermelden aan Eurotransplant (ikv kans op antistof-

gemedieerde afstoting = moeilijker te behandelen en repercusie op langere termijn)!! 

 contact met vreemde HLA-antigenen 

 vrouw: bij zwangerschap → AS tegen 3 HLA antigenen bij kind die van vader komen 

komen in contact met moeder tijdens bevalling 

 bloedtransfusie (maar nu moeten packed cells gefilterd w → WBC mogen er niet in 

zitten want anders HLA ook in bloed) 

 vroegere transplantaties 

 … 

 

Afstoting (rejectie) 

 HLA die niet van u is w herkend → gepresenteerd op AG-presenterende cellen → andere 

cellen geactiveerd (CD8, CD4, B-cellen, NK-cellen) → willen orgaan ‘opruimen’ 

 risico van afstoting is grootst onmiddellijk na transplantatie 

o eerste 3 maanden na transplantatie 

o maar risico is nooit 0! → pt kan nog rejectie hebben 15 jaar na transplantatie als hij 

stopt/mindert met immuunsuppressieve medicatie 

 afstoting is symptoomloos! (pt merkt er niet echt iets van) 

o transplantnier is niet bezenuwd 

o mogelijke symptomen 

 igv ontsteking die wat naar buiten uitbreidt: pijn mogelijk door omgevende structuren 

vb. ontsteking peritoneum 

 wat koorts (niet heel hoog) mogelijk – griepaal syndroom 
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 pijn en zwelling transplantnier 

 creatinine die terug wat stijgt, vermindering diurese, proteïnurie 

 soms ontwikkeling oedemen (gewichtstoename), daling … 

 … 

o biopsie nemen! 

 behandeling afstoting: cortisone 

 vss types 

o vasculair type afstoting (lymfocyten in bloedvatwand, vasculitis): gemiddeld erger 

o cellulair type afstoting: ontstekingscellen kruipen tss tubuluscellen (tubulitis) → reageren 

beter op behandeling 

 vss vormen van afstotingen 

o hyperacute rejectie (voorafbestaande AS tegen HLA): nier stierf af in operatiezaal en 

moest er ook direct terug uit 

 bestaat nu niet meer want voor iedere transplantatie: kruisproef (miltcellen donor en 

WBC receptor samenbrengen) → als die positief is: transplantatie gaat nt door 

o acute rejectie 

 risico op acute afstoting na transplantatie tegenwoordig: 16 – 20%  

 95% komt onder controle met cortisone 

o chronische afstoting: volledig verlaten term 

 heel wat nieren die 15 j na transplantatie niet meer werkten: veel interstitiële fibrose, 

tubuli geschrompeld en veel kapot, glomeruli kapot, bloedvatwand heel klein lumen  

 dus chronische ischemie 

 heeft niet enkel te maken met rejectie maar ook met hypertensie, hyperlipidemie, 

diabetes, … (wat allemaal kan ontwikkelen na transplant) 

 

Immunosuppressiva 

 moet levenslang na transplantatie 

o zelfs igv HLA-identische donor-receptorcombinatie nodig om afstoting te voorkomen 

o nu onderzoek voor tolerantie: immuunsysteem dusdanig modifiëren dat nieuw orgaan 

geaccepteerd w → geen immuunsuppressiva nodig 

 dan moet je niet enkel nier maar ook beenmerg transplanteren 

o evenwichtsoefening 

 voldoende om afstoting te voorkomen 

 niet te veel owv verhoogde kans op infectie en maligniteit 

 aanpassen aan profiel vd pt! 

o heel veel pt’en: hoge bloedsuiker, lipiden en nierfunctie-achteruitgang 

 vb. calcineurine-inhibitoren: goed tegen afstoting maar zijn nefrotoxisch 

o immuunsuppressiva → heel veel bijwerkingen/complicaties mogelijk die ten langenlaatste 

uiteindelijk allemaal CV risico betekenen 

 diabetes mellitus 

 hypertensie 

 hyperlipidemie 

 nierfunctieachteruitgang! 

 bijwerkingen van immuunsuppressie 

o algemene bijwerkingen immuunsuppressie: gevoeligheid aan infectie, maligniteiten 

o specifieke drug-related nevenwerkingen 

o aspecifieke nevenwerkingen 

 meestal 3-ledige therapie (ieder centrum heeft eigen cocktail) 

o centraal: calineurine-inhibitoren (CNI) 

 “primary drug”: langetermijn resultaten na transplantatie: enkel goed als CNI erbij zit! 

 zit in 95% vd schema’s in Europa 

 cyclosporine A (Sandimmun® of Neoral®) en tacrolimus (Prograft®, heeft macrolide-

structuur) 

 cyclosporine is oudste  

 product van schimmel → glycopeptide-structuur 
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 w bijna niet meer gebruikt (~ esthetische bijwerkingen, meer hypertensie, meer 

hyperlipidemie, …) 

 tacrolimus  

 ook product van schimmel maar macrolide-structuur 

 later geïntroduceerd maar 95% vd de novo getransplanteerde pt’en staan hierop 

(doet het wel iets minder goed op vlak diabetes) 

 werking: remming calcineurine (serinefosfatase in plasma) → geen fosforylering 

promotoren DNA-transcriptie (die normaal door fosforylering permeabel w voor 

kernmembraan) → geen translocatie naar kern → inhibitie transcriptie naar IL-2 

 metabolisme is vrije ingewikkeld → zeer sterke variabiliteit in PO absorptie  

 er bestaat geen vaste dosis!!: variatie opname tss 15 – 95% → dosisaanpassing 

nodig ifv bloedconcentratie! 

 belang: nauw therapeutisch venster  

 finetuning tss voldoende immuunsuppressie voor geen afstoting en niet te veel 

opdat geen toxiciteit plaatsvindt 

 therapeutic drug monitoring (TDM) nodig om het binnen bepaalde targetrange te 

houden 

 heel gevoelig voor drug-drug interactions!! → gezien men dit langdurig moet nemen 

wsl veel variatie  

 substraat van  

 CYP3A4 (beiden) en CYP3A5 (tacrolimus) → zit vnl in darm en lever 

 P-gp (beiden) 

 verhoging bloedspiegel door CYP3A4 inhibitoren 

 macrolide AB (vb. erythromycine) 

 azole antimycotica 

 verapamil 

 …  

 verlaging bloedspiegel door CYP450 inducers (duurt iets langers want ↑ 

transcriptie/translatie) → afstoting! 

 anti-epileptica: carbamazepine, phenobarbital, fenytoïne 

 rifampicine 

 Sint-Janskruid (!) 

 … 

 niet innemen met pompelmoessap want verandering absorptie! 

 wil NIET zeggen dat producten verboden zijn 

 maar eerst alternatief zoeken! 

 en als het niet anders kan: bloedconcentratie regelmatig controleren  

 dosis aanpassen  

 eraan denken dosis terug aan te passen nadien! 

 genetische variatie in CYP450-systeem 

 bijwerkingen: lijken erg op elkaar 

 CsA Tacrolimus 

nefrotoxiciteit +++ ++(+) 

neurotoxiciteit ++ ++ 

hypertensie +++ +(+) 

hyperlipidemie +++ +(+) 

diabetes mellitus ++ +++ 

esthetisch +++ + 

 CNI-geassoieerde nefrotoxiciteit 

 acuut: afferente arteriool gaat in vasoconstrictie 

 reversibel 

 gemedieerd door aantal mediatoren 

 chronisch: CNI zijn producten die direct toxisch zijn voor nier 

 fibrose vd nier 

 ischemie vd glomerulus → collaps 
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 bloedvaten: vaatwandverdikking 

 andere mediatoren 

 anatomische afwijking dus nt meer reversibel 

 na 10 jaar heeft bijna iedereen dit (maar dus nog enkele mensen die dit niet 

hebben, we weten niet bij wie niet) 

 dus product waar we niet zonder kunnen maar beschadigt nier 

 deze nierschade gebeurt ook bij transplantaties andere organen (maar 

minder snel) 

 esthetische effecten enkel bij cyclosporine → overschakelen naar tacrolimus: dan is 

bijwerking na 6 maanden verdwenen 

 tandvleeshyperplasie  

 infecties, cariës, … mogelijk → tandarts moet dat steeds uitsnijden 

 vnl bij kinderen heel uitgesproken 

 hypertrichosis  

 nu probeert men dosis zo laag mogelijk te houden: met veel minder hoge dosissen CNI 

dan vroeger voorkomt men toch nog steeds afstoting 

o anti-metabolieten 

 geen primary drug: kan niet afzonderlijk gebruikt w want dan onvoldoende 

 azathioprine (Imuran®) remt purinesynthese in alle zich delende cellen 

 effect meest duidelijk in snel delende cellen van vb. beenmerg 

 beemnergsuppressie is frequente bijwerking 

 w in hand gewerkt door gelijktijdig toedienen allopurinol (Zyloric®) → combinatie 

in praktijk absoluut tegenaangewezen 

 azathioprine w nu niet meer gebruikt → nu mycofenolaat mofetil (MMF, Cellcept®) 

 MMF 

 selectieve inhibitor de novo purinesynthese 

 vnl doch niet uitzonderlijk in lymfocyten 

 T- en B-lymfocyten zijn selectief afhankelijk vd ‘de novo’ pathway voor purine 

biosynthese (conversie IMP naar xanthosine monofosfaat via cofactor NAD) 

 MPA heeft hogere bindingsaffiniteit voor IMDPH type II isovorm die 

opgereguleerd is in geactiveerde lymfocyten 

 kan wel in combinatie met allopurinol gebruikt w 

 metabolisme heel complex 

 oa enterohepatische recirculatie 

 w gemetaboliseerd door UGT-enzymen en getransporteerd door MRP2-

transporters (daardoor veel minder drug-drug interactions) 

 in asssociatie met CNI 

 significante reductie incidentie acute rejectie 

 zonder verhoging bestaande nevenwerkingen CNI (want heeft andere 

nevenwerkingen) 

 door associatie: lagere dosis CNI en MMF mogelijk! → reductie aantal en ernst 

bijwerkingen 

 nevenwerkingen → rem cellen die snel delen 

 hoge GI bezwaren 

 diarree (want epitheelcellen darm delen snel → veel effect) 

 vaak w diarree door infectie in gang gezet maar klachten blijven na 

eradicatie 

 dosisgerelateerd? 

 maaglast 

 myelotoxiciteit: leukopenie en anemie 

 dosis- en concentratiegerelateerd 

 oorzaak? 

 myocfenolconcentratie (vrije fractie?) 

 toxische metaboliet? 

 effect op chronische rejectie?? 
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 debat: monitoring bloedconcentratie nodig of kan je vaste dosis geven? 

 meestal vaste dosis: hoger op begin, iets lager na enkele maanden 

 UZLeuven: enkel gemeten in bloed op moment dat vermoed w dat er 

bijwerkingen zijn 

o meestal ook glucocorticoïden 

 nog niet helemaal duidelijk wat voordelig effect is bij transplantatie 

 inhibitie proliferatie lymfocyten 

 nog steeds essentieel onderdeel van meeste immuunsuppressieve protocols (althans in 

begin) 

 belangrijke dosisreductie over jaren → veel minder ernstige bijwerkingen  

 vroeger 0,5 – 1 g per dag maar nu is hoogst mogelijke dosis op begin 60 mg (en 

dan na tijdje vb. 20 mg) 

 is mogelijk omdat er nu meer andere immuunsuppressiva zijn 

 meer en meer pogingen om steroïden te stoppen na transplantatie (na 3 m na 

transplantatie w het rustiger qua verwikkelingen, afstoting, …) 

 op 4 maanden zit iedereen op 4 mg prednisolone (= minimale dosissen) 

 UZLeuven: systematische biopsies van transplantnier  

 want afstotingstekenen mogelijk zonder klinische tekenen (proteïnurie, …) 

 = “protocolbiopsies” 

 langer bij minder rustig verloop, jonge mensen, … 

 igv gunstig verloop: afbouwen → na 2 m zijn ze ervan af 

 1e keuze voor behandeling acute rejectie (hoge dosissen) 

 bijwerkingen (maar beperkt door lage dosis) 

 osteoporose 

 remming groei 

 diabetes mellitus 

 cushingoïd uitzicht 

 hyperlipidemie 

 avasculaire botnecrose 

 nu zijn er producten op markt aan het komen die mogelijk CNI zouden kunnen vervangen 

maar zijn er nog niet 

o voordeel: geen nefrotoxiciteit (hopelijk) 

o Mamalian Target of Rapamycine inhibitoren (Sirolimus, Everolimus; mTOR-inhibitor of 

Proliferation Signal Inhibitor, PSI) 

 remt celdeling van immuuncellen maar ook van vasculaire cellen en fibroblasten 

 worden bij < 5% gebruikt owv belangrijke bijwerkingen 

 hyperlipidemie 

 oedemen 

 mucosale ulcera 

 anti-proliferatieve (bij)werking 

 hogere incidentie lymfocoele 

 ↓ wondheling 

 PSI-geassocieerde pneumonitis 

 bereiken bij transplantatie niet gewenste effecten maar hebben andere positieve 

effecten bij andere aandoeningen 

 vb. rem groei vasculaire gladde spieren → gebruikt bij plaatsen stent om restenose 

te voorkomen 

 antitumorale werking 

 2e of 3e lijn bij borstcarcinoom 

 daarom heel soms gebruikt bij transplantpt’en  

 die verhoogd risico hebben op spinocellulair carcinoom 

 die Kaposi sarcomen ontwikkelen onder CNI → CNI vervangen door mTOR-

inhibitor 

o antilymfocyten- en antithymocytenserum 
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 geproduceerd bij paarden of konijnen door injectie menselijke lymfocyten of 

thymocyten 

 vroeger (1980 – 1995) gebruikt als inductietherapie tijdens eerste 2 weken na 

transplantatie 

o monoclonale antistoffen gericht tegen receptoren op lymfocyten 

 vb. T3-receptor: OKTS3 en ATG (Thymoglobulines) w niet meer gebruikt: waren 

effectief maar veel bijwerkingen 

 belatacept = selectieve costimulation blocker 

 werkt op zelfde manier bij alle soorten orgaantransplantatie 

 antigenpresenterende cel presenteert antigen aan T-cel = signal 1 

 costimulatoir signaal nodig om T-cel te activeren voor reactie 

 beide cellen moeten elkaar herkennen (HLA-compatibel zijn) 

 = signal 2 

 dit GM bootst CTLA4 signaal (essentiële schakel) na en blokkeert het → APC gaat 

in anergie 

 blokkeert CD28-CD80-CD86 

 hierdoor gaat cel unresponsive zijn (gaat niet activeren) 

 studie toonde aan dat afstotingsincidentie vglbaar is met CNI maar veel betere 

nierfunctie bij betalacept (en geen CNI) maar langetermijnresultaten ontbreken nog 

 lijkt voorlopig positief in voordeel van betalacept 

 één probleem: als pt nooit EBV infectie gehad heeft → at risk voor primaire EBV 

infectie en dit is geassocieerd met post-transplant lymfoom 

 komt vnl voor bij kinderen 

 is verhoogd bij betalacept → best niet bij pt’en die nooit EBV hebben 

doorgemaakt 

 vb. IL-2 receptorblokkers: daclizumab (Zenapax, nt meer te krijgen in BE) en 

basiliximab (Stimulect) 

 gehumaniseerde monoclonale AS tegen IL-2 receptor op lymfocyten 

 werken langdurig: 1 – 3 maanden 

 minder cytokine-release 

 enkel als inductie-therapie 

 enkel op acute ogenblik van transplantatie 

 eerst net voor transplantatie 

 dan na 4-tal dagen nog een dosis 

 niet chronisch! 

 weinig bijwerkingen 

 of dit gegeven wordt: afhankelijk van immunisatie (vb. jonge mensen hebben sterk 

immuunsysteem, pt’en die al eerdere transplantatie hebben gehad, …) 

 

Complicaties na transplantatie: 3 grote groepen 

 infecties 

o natuurlijk gevolg van feit dat je immuunsysteem verzwakt 

o zeer ernstig en gevaarlijk vnl in begin 

 eerste 3 maanden zeer uitgesproken 

 1e jaar algemeen gevoelig want dan veel producten in hoge dosis 

o types 

 vnl virale infecties zoals CMV-infecties en Herpes-infecties: vnl in eerste weken na 

transplantatie 

 typische bacteriële infecties 

 op begin! 

 meest voorkomend na transplantatie: urineweginfectie  

 andere mogelijkheden 

 wondinfecties 

 pneumonie: vnl bij rokers (maar eigenlijk mogen die geen transplant) 

 hoge incidentie sepsis zonder gekende etiologische kiem (> 30%) 
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 hogere mortaliteit bij … 

 opportunistische infecties 

 zelfde als bij HIV-pt’en 

 schimmelinfecties, Pneumocystis carinii, Listeria, Aspergillus, Nocardia, 

Toxoplasma, Cryptococcus 

 vb. Pneumocystis: heel verschillend klinisch beeld mogelijk bij zelfde RX thorax 

maar redelijk typisch dat pt zich in rust goed voelt maar bij minimale inspanning 

niet meer owv mechanische barrière voor zuurstof (desaturatie tijdens 

inspanning) 

 vb. cytomegalovirus 

 veel mensen hebben dit al 

 maar als donor + en receptor – is: transplantpt kan hiervan doodziek zijn → 

preventief antiviraal middel geven! 

 heeft ook zeker tijdsverloop 

 cardiovasculaire complicaties = meest frequente doodsoorzaak na transplantatie 

o mensen met chronische NI hebben vaak al verhoogd CV risico en mortaliteit + w nog wat 

verergerd door medicatie 

o tijdsverloop: steeds aanwezig risico 

o meestal multifactorieel in oorsprong 

 risicofactoren die CV aandoeningen in hand werken: komen heel veel voor bij 

transplantatie 

 vb. hypertensie: ook producten die we gebruiken 

o 75% vd getransplanteerde pt’en hebben arteriële hypertensie 

o hyperlipidemie w bij 50% vd pt’en gezien 

o diabetes = belangrijke complicatie! 

 in eerste 100 dagen: 15% ongeveer! 

 bij latere dagen: mss gewoon nog wat stijging ‘natural history’ 

o obesitas 

 w oa in hand gewerkt door cortisonegebruik 

 overleving neemt hierdoor af! 

 gevoeliger voor maligniteit 

o ook te maken met verminderd immuunsysteem 

o tijdsverloop: frequenter met tijd na transplantatie 

o welke? 

 grote merendeel: huidtumoren en lymfoproliferatieve tumoren (PTLD) 

 Kaposi sarcoom: mTOR inhibitoren voor 

 ‘other’ 

 heb je minder graag! 

 “lagere incidentie” tumoren: hiervoor w sowieso gescreend op voorhand 

 sommige hebben GEEN grotere incidentie na transplantatie vb. maligne melanoom 

o pt’en die in voorgeschiedenis tumor hebben w tegenwoordig ook getransplanteerd 

 long- en borstcarcinoom: moeten zekere tijd kankervrij zijn voor transplantatie 

 prostaatkanker: in bepaalde stadia overlijden pt’en niet aan prostaatCa → zeer 

complexe overweging of je deze pt’en kan transplanteren 

 heel veel andere complicaties 

o osteoporose blijft belangrijk ikv corticosteroïden → op voorhand screenen en evt 

preventief medicatie geven 

o terugkeer van oorspronkelijke nierziekte! 

 veel nierziektes kunnen dit: incidentie 14 – 17% 

 voorbeelden 

 voor de hand liggend: DM 

 aantal glomerulonefritiden vb. focale segmentale glomerulosclerose 50% (kan zeer 

spectaculair zijn van klinisch beeld! vb. al enkele dagen na transplantatie) 

 na eerste transplantatie: bijna 100% kans op nieuw herval na volgende transplantatie! 

(daarom mss best niet levende donor dan) 
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o cummulatieve allograft schade 

 nieren gaan vnl verloren aan dood receptor! (‘death with a functional graft’) 

 2e grootste doodsoorzaak: allograft dysfunction = niet 1 oorzaak maar cummulatieve 

schade vb. ischemie-reperfusieschade 

 nier met meer en meer fibrose, verdwijnen tubuli, glomeruli obscoleet 

 gemiddelde overleving transplantnier 15 – 20 jaar 

 huidige uitdaging: hoe kunnen we deze factoren aanpakken om intrinsieke 

nieroverleving te verlengen? 

 

Conclusies immuunsuppressiva 

 specifieke (en ook algemene) bijwerkingen van immuunsuppressieve therapie kunnen (deels) 

gunstig beïnvloed w door dosisreductie  

o rekening houdend met vereiste graad immuunsuppressie 

o maar immuunsuppressieve medicaties behouden deels karakteristiek toxiciteitsprofiel 

ondanks dosisreductie 

 “op maat gemaakte” immuunsuppressie  

o rekening houden met (veranderlijke) pt’enprofiel en intrinsieke eigenschappen 

immuunsuppressieve medicatie 

o kan cost-benefit aanzienlijk verhogen 

 

Resultaten 

 één-jaaroverleving  

o pt’en: 96% of zelfs hoger naargelang selectie vd pt’en 

o getransplanteerde nier: 94% of zelfs hoger 

 sinds gebruik nieuwere immuunsuppressiva: acute rejecties nog slechts in 14 – 20% vd 

getransplanteerde pt’en 

o acute rejectie nog slechts zelden oorzaak van verlies van transplant 

 vanaf 2e jaar na transplantatie: voornaamste doodsoorzaken 

o dood met nog functioneel transplant meest frequent 

o chronische rejectie 2e meest frequent 
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Examen 

 

Van basisparameters normale waarden kennen!! 

 creatinine 

 GFR 

 proteïnurie 

 albumineconcentraties 

 Hb 

 … 

 

1 Essayvraag: A4 om op te antwoorden (20 punten) 

 overzichtsvraag  

o vb. wat weet je van autosomaal dominante polycystische nieren? 

 OF inzichtsvraag 

o vb. vergelijk IgA nefropathie met ziekte van Alport 

o vb. welke vormen van nieraantasting ken je, veroorzaakt door medicatie? 

→ schriftelijk voorbereiden + mondeling overlopen (met evt. bijvragen) 

→ GEEN grote vragen over hemodialyse, peritoneaaldialyse, transplantatie 

 

5 casussen (ieder 5 → 25 punten): in totaal 1 A4 om te antwoorden 

 essentie opschrijven!! → rest w besproken 

 WEL opschrijven waarom je dit denkt enzo (redenering!) 

o algoritme 

 acuut – chronisch 

 pre-/ renaal / post- 

→ hier kan ook casus over transplantatie vb. bijwerkingen van Cellcept 

→ dialyse: niks over techniciteit maar vb. wel over complicaties, over CNI (reden voor dialyse), … 

 

Pathologie = meerkeuze-examen (10 punten) 

 5 theoretisch 

o vb. welke vd onderstaande stellingen is waar? 

 membranoproliferatieve GN → endotheelcellen voor subendotheliale IC 

o vb. welk letsel zie je niet bij aandoening X? 

 5 vragen casusgericht MET foto’s! 

o NIET gewoon foto’s zonder casus 

o deze: antwoord B (membraneuze GN; want bronchusCa in VG) 

 

 

 

 

 


