
GLOMERULONEFRITIS BIJ VASCULITIS 

1. Definitie 
 Ontstekingsproces van de bloedvaten  

→ destructie bldv → koorts, malaise, vermagering 

→ afsluiting bldv → ischemietekens 

 

 Onderdeel van systeemziekte of primaire aandoening 

 

 Indeling volgens kaliber aangetaste bldv 

o Grote: Takayasu, arteritis temporalis 

o Middelgrote: PAN, Kawasaki 

o Kleine:  Wegener, microscopische polyangiitis, Churg-Strauss, Henoch-

Schönlein 

 

2. Pathogenese 
 Weinig bekend 

 IC’s? 

 AS? 

 Cellulaire immuniteit 

 

 

3. Belangrijkste ziektebeelden 
 

A. Ziekte van Wegener (kleine bldv) 

 

 Kliniek: 

o Vnl mannen 50-55 j 

o Eerste fase:  

 neusobstructie, bloederige neusloop, hemoptoe, malaise, koorts, 

vermagering 

 traag verloop over jaren 

 soms microsc hematurie & proteïnurie 

o verder verloop 

 snel progressief ernstiger verloop met snelle nierinsuff 

 ernstige hemoptoe 

 RX longen → holtebeelden 

 Onbehandeld 80% mortaliteit 

 

 Histologie: 

o Granulomateuze ontstekingsreactie BLW 

o Necrotiserende vasculitis kleine arteries 

o Necrotiserende glomerulonefritis met extracapillaire crescents 



 Diagnostiek: 

o Bij 80% circulerende c-ANCA (anti-neutrofiele cytoplasmatische 

antistoffen) tg proteïnase 3 (<-> p-ANCA! Bij tal van aandoeningen) 

o Titer c-ANCA ~ ziekteactiviteit 

 

 Prognose 

o Onbehandeld bijna 100% mortaliteit binnen 1 j 

o Behandeling: remissie bij > 90% 

 

 Behandeling 

o Cyclofosfamide (endoxan) 2 mg/kg/d + CS 

o Verder zetten over 1 jaar na verdwijning symptomen 

 

B. Periarteritis = polyarteritis nodosa (PAN) (middelgrote bldv) 
 

 Kliniek 

o Begin: aspecifiek: malaise, moeheid, lichte koorts 

o Spier- en gewrichtsklachten 

o Specifiek: huidulceraties, mononeuritis, buikklachten 

o Renale aantasting bij 70%: hematurie, matige proteïnurie, hypertensie, 

nierfunctievermindering 

 

 Histologie 

o Middelgrote bloedvaten: 

 Intima hyperplasie 

 Fibrinoïde necrose van de media en adventitia 

 transmuraal ontstekingsinfiltraat 

→ lokale aneurysmavorming → typisch beeld →’ nodosa’ 

o oudere vaatletsels → vernauwingen met ischemie &  lokale nierinfarcten 

o glomeruli: 

 letsels in kleinere bldv 

 focale en segmentaire mesangiale proliferatie en 

leukocyteninfiltratie 

 soms crescents 

→ microscopische vorm van PAN  

→ eerder microscopische polyangiitis 

 Labo-diagnostiek 

o CRP en sedimentatie ↑↑ 

o Soms hepB+ 

o ANCA’s meestal afwezig, (soms c- of p-ANCA pos) 



 

 Behandeling 

o CS ± cytostatica 

 

 

4. Henoch-Schönlein vasculitis of purpura = reumatoïde purpura (kleine bldv) 

 

 Klinisch syndroom 

o Huidletsels (purpura) 

o Abdominale koliekachtige pijn 

o Gewrichtspijn 

o Glomerulonefritis 

 

 Kliniek 

o Vnl kinderen < 10j (Op elke lft mogelijk) 

o Mannen:vrouwen = 2:1 

o Renale symptomen pas na andere symptomen (huid, abdom, gewrichten) 

o Huid: achterkant benen & billen 

o Abdom: koliekachtig ± RBPA 

o Huid-abdom-gewricht triade bij 80% 

o Renaal 

 Bij 50% 

 Microsc hematurie 

 Proteïnurie 

 Hypertensie 

 Zelden nierinsuff (kindern zz, volw meer) 

 

 Histologie 

o Renaal: Niet te onderscheiden van ziekte van Berger (fokaal lokale IgA GN) 

o Huid: leukocytoclastische vasculitis vd kleinere bldv met neerslag IgA en 

complement 

 

 Therapie 

o Kinderen: vaak niets nodig 

o CS bij ernstige vormen? 

 

 CASUS: 

 64-jarige man consulteert omwille van toenemende vermoeidheid, dyspnee en vermagering 

sedert 2-tal weken. 

 Medische voorgeschiedenis 

 Humerus fractuur op 37-jarige leeftijd 

 Arteriële hypertensie sedert 5-tal jaren 



 Liesbreuk herstel op 60-jarige leeftijd 

 Chronische bronchitisklachten (actieve roker 41 pakjaren) 

 

 Anamnese (heteroanamnese met echtgenote) 

 Toenemende dyspnee d’effort sedert 6-tal maanden met voornamelijk droge 

prikkelhoest 

 Verminderde inspanningscapaciteit (“komt z’n zetel niet meer uit”) 

 Gewichtsverlies van 8 kg op 6-tal maanden (anorexie volgens echtgenote)  

 Intermittent laagabdominale pijn (knagend) uitstralend tot in het scrotum gedurende 

enkele dagen met normaal stoelgangspatroon, geen nausea of braken. 

 Sedert enkele maanden uitgesproken profuus nachtzweten (dixit echtgenote), 

pyjama 1x/nacht verversen, geen koorts (dixit patiënt) 

 Sedert enkele maanden “brandend gevoel” voetzolen (lijkt alsof men “op watten 

loopt”). Paresthesieën beide handen. 

 Medicatie: Amlodipine 5 mg – Aspirine Junior – Duovent puffs PRN 

 

 Klinisch onderzoek 

 T1T2, PMS 2/6 apex, BD: 143/94 mmHg, pols: 98/min, RR. 

 Bleke huid, conjunctivae en handpalmen. → anemisch 

 Spieratrofie  

 T=37,9 °C 

 Diffuus verminderd VAG, verlengd expirium, enkele verspreide ronchi  → COPD  

 Abdomen:  

 leverrand palpabel 

 enkele niet-wegdrukbare rode vlekjes hypogastrium  

→ petechiën? 

→ vasculitis? 

→ spider naevi? 

 

 Labo resultaten 

 Screatinine: 11.3 mg/dL (jan 2009: 1.29 mg/dL) → sterk verhoogd! 

  ureum 344 mg/dL         

→ nierinsuff! 

 Acuut of chronisch? Acuut want 1 maand geleden 

nierfunctie OK 

 Pre-renaal? → vullingsstatus bepalen → ureum 

niet proportioneel verhoogd tov creatinine → niet 

ondervuld → niet prerenaal 

  Post-Renaal? →echo: gestuwd pyelon? → NEE 

 RENAAL! 

 

 Albumine: 27 g/L – Tchol: 188 mg/dL – LDL: 102 mg/dL  

 

 

 Urine: 



 322 rbc/µL – 88% dysmorf → glomerulaire pathologie 

 64 wbc/ µL   ↗ 

 Eiwit: 3+ →→→→→→ →→↗ 

 24u urine: 2.1g eiwit/24u  → macro-albuminurie, geen nefrotisch syndroom 

 

WELKE GLOMERULAIRE PATHOLOGIE? 

→ veel symptomen → systeempathologie?! 

 

 AF: 633 U/L,  GOT: 99 U/L, GPT: 109 U/L,  

GGT: 278 U/L,      → leverpathologie → past bij  

LDH:1009 U/L,      systeemziekte 

Bilirubine: 0.88 mg/dL   

 

 Hb: 6.8 g/dL, WBC: 7.2x109/L, Bpl: 98x109/L   

→ anemie, thrombopenie → DIC? Wrs niet (eerder bij sepsis) 

 

 Sedimentatie: 111 mm/h – CRP: 288 mg/L 

→ fors inflammatoir 

 

→ Typische testen voor systeempathologie: 

 

 Complement: nl – IgA, IgG, IgM= nl  

 ANF: neg 

 ANCA: pos, p-ANCA: 1/1028 

 MPO: 142 IU/L  

→ ANCA geassocieerde vasculitis 

 c-ANCA: cytoplasmatischa anti-neutrofiele cytoplasmatische AS 

 p-ANCA: peri-nucleaire   “  “  “ 

 

 bij pos p-ANCA → meestal MPO stijging 

 bij pos c-ANCA→ meestal proteïnase3 positief 

 

   → past bij Wegener ! 

 

→ nierbiopsie om de diagnose te bevestigen en zo snel mogelijk behandeling 

te starten!! 

 

Histologie: 

 

Crescents! → Extracapillaire proliferatieve GN waarbij : 

 >50% van de glomeruli is aangetast (diffuus), 

 de crescents niet synchroon (uitgeheeld en ‘vers’) zijn, 

 er geen fixatie van IgA, IgM, IgG is 

= diffuse, pauci-immune (geen Ig’s of complement, enkel c-ANCA) extracapillair proliferatieve GN 



 
 

Opm.:  ANCA'S (Anti-neutrofiele cytoplasmatische antistoffen) 

Een normale titer is tot 1:40. Dit wil zeggen dat de antistoffen nog aantoonbaar zijn als het serum van de 
patiënt 40x verdund is. Vanaf een titer 1:160 wordt de test positief genoemd. Dit komt bij 5% van de mensen 

voor, zonder dat zij klachten hebben. Op oudere leeftijd (bejaard) nog veel vaker. Bij Systemische lupus 
erythematodes (SLE) komt een positieve ANCA met een titer van >= 1 :640 bij vrijwel alle patiënten voor. Maar 
ook bij andere auto-immuunziektes komen positieve ANA vaker voor: systemische sclerose, Syndroom van 
Sjögren, dermatomyositis , mixed connective tissue disease. 

 
ANCA zijn auto-antistoffen gericht tegen enzymen aanwezig in de korrels van neutrofiele granulocyten en 
monocyten, zoals proteïnase-3 (PR-3), myeloperoxidase (MPO), elastase, lactoferrine, cathepsine G en andere. 
Antistoffen gericht tegen de twee eerstgenoemde eiwitten hebben een grote diagnostische waarde: 

antistoffen tegen PR-3 zijn sterk geassocieerd met de ziekte van Wegener, terwijl  anti -MPO antistoffen meer  
gevonden worden in sera van patiënten met het Churg Strauss syndroom en bij idiopathische crescentische 
glomerulonefritis. Van de antistoffen gericht tegen de andere korreleiwitten is de klinische betekenis nog niet 
duidelijk.  
De ontstaanswijze van ANCA's is niet opgehelderd.  
ANCA kunnen aangetoond worden met een fluorescentietest en met een ELISA. De klassieke ANCA-test is een 
indirecte immunofluorescentietest (IFT) op in ethanol gefixeerde 'smears' of cytospins van donorleukocyten. 

De oorspronkelijk ACPA (anti -cytoplasmatische antistoffen) genoemde 'Wegener-specifieke' autoantistoffen 
geven een korrelige cytoplasmatische aankleuring van granulocyten en monocyten. Hiervoor is tegenwoordig 
algemeen de term c-ANCA (c voor cytoplasmatisch/'classical') gebruikelijk. Een c -ANCA-reactie in de 
immunofluorescentietest berust meestal op antistoffen tegen proteïnase-3 (ook PR-3 of 29kD eiwit genoemd). 

   
De term p-ANCA wordt gebruikt als er fluorescentie rond de kern (= perinucleair) wordt waargenomen. Dit 
fluorescentiebeeld is vaak geassocieerd met anti -MPO antistoffen, maar ook antistoffen tegen andere eiwitten 
(elastase, lactoferrine, cathepsine G en andere) kunnen dit fluorescentiebeeld veroorzaken. De in sommige 

sera aanwezige antinucleaire antistoffen kunnen een duidelijke kernfluorescentie te zien geven, soms echter  
ook het p-ANCA beeld. 
Naast c- en p-ANCA onderscheiden we nog een atypisch fluorescentiebeeld. 

Hoewel de c-ANCA-fluorescentie voornamelijk gezien wordt indien in het serum anti -PR-3 antistoffen aanwezig 
zijn, is dit echter niet altijd het geval. Soms gaat het c-ANCA-beeld gepaard met anti -MPO antistoffen of een p-
ANCA- of atypisch fluorescentiebeeld met anti-PR-3 antistoffen.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Serum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Systemische_lupus_erythematodes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Systemische_lupus_erythematodes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sclerodermie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Syndroom_van_Sj%C3%B6gren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Syndroom_van_Sj%C3%B6gren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dermatomyositis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mixed_connective_tissue_disease


 Echografie nieren: 

 Bipolaire diameter: Li:  108 mm 

                 Re: 109 mm 

 Cortexdikte:  Li: 15 mm 

                 Re: 14mm 

 Toegenomen CM differentiatie: acuut parenchymlijden 

   

 Rx Thorax: 

 Vergrote hartschaduw 

 Stuwingstekens  

 Vlokkige infiltraten RBK en LOK met opklaringsbeeld RBK  

↘ 

       + anemie → wijst op bloedingen 

 

       = Pulmorenaal syndroom bij Wegener 

 

DD micro-PAN: eerder p-ANCA 

 

Behandeling:  

1) cyclofosfamide + CS → inductie remissie 

2) azothioprine = onderhoudstherapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NIERAANDOENINGEN BIJ VAATPATHOLOGIE 

 

1. Nieraandoeningen bij micro-angiopathie 

 
A. Hemolytisch uremisch syndroom (HUS)en trombotische trombocytopenische purpura 

(TTP) 

 

 Definitie 

o TTP = klinische entiteit 

 Hemolytische anemie 

 Trombocytopenie 

 Purpura 

 Koorts 

 Psych veranderingen 

 ± Focale neurologische verschijnselen 

 ± nierinsuff 

 

o HUS  

 Acute nierinsuff 

 Hemolytische anemie 

 trombocytopenie 

 

 Kliniek 

o HUS 

 Renaal: 

 Hematurie 

 Proteïnurie 

 Nierfunctiebeperking 

 30% acute nierinsuff 

 Ernstige hypertensie mogelijk 

 kinderen  

 meest frequent 

 vaak samen met infectieuze E-coli diarree 

 Volw 

  minder frequent 

 niet geass. met E-coli 

 bij zwangerschap of start pil 

 

o TTP 

 Vnl 30-40 j  

 Neurologische verschijnselen: hoofdpijn, verwarring, uitval, 

insulten, coma 



 Pathogenese 

o Micro-angiopathie 

o Arteriolen: 

 Oedeem intima 

 Agglutinatie trombocyten → afgesloten 

o Glomeruli 

 Trombi  

 oorsprong wrs bij endotheelcellen  

 mogelijk directe endotheelschade door verotoxine (E. 

coli) bij kinderen (HUS) 

 Zwelling endotheelcellen → komen los van BM 

 

 
   ↘  Aanwezigheid van trombi in de glomerulaire capillairen  

en de afferente arteriool 

 

 

 Labo 

o Hemolysetekens: 

 LDH ↑ 

 Reticulocytose 

 Fragmentocyten 

 Vervormde RBC (burr cells) 

o Normale stollingsfactoren 

o Trombopenie 

 

 

 Therapie en prognose 

 

o TTP:  

 goede prognose mits plasmaferese en substitutie met FFP 

 therapieresistentie: hoge dosissen gammaglobulinen 

 anti-aggregerende middelen geen nut! 

 

 



o HUS: 

 Kinderen:  

 ondersteunende behandeling, goede prognose, geen 

restletsels 

 recidief: plasmaferese ± plasmasubstitutie 

 volw 

 plasmaferese ± plasmasubstitutie 

 minder goede prognose 

 mogelijk blijvend verlies (deel) nierfunctie 

 recidief mogelijk na transplant (door immuunsupressie?) 

 

 

 

B. Diffuse Intravasale Stolling (DIC) 

 

 Definitie 

o In kader andere ernstige aandoening (sepsis, leverziekte, verloskundige 

verwikkelingen, maligniteiten, …) 

o Combinatie diffuse trombosen en bloedingen 

o Ischemische aantasting van tal van organen → nier en long belangrijkste 

doelorganen (bel. doorbloeding!) 

 

 Pathogenese 

o Plotse productie grote hoeveelheden fibrine( < fibrinogeen)  → diffuse 

trombosering in de microcirculatie → stollingsfactoren raken uitgeput → 

diffuse bloedingsneigingen 

o Bij gram – sepsis: activatie extrinsieke stolling door endotoxinen 

o Viremie, Ag-AS reacties e.a. : activatie intrinsiek stollingssysteem 

 

 Symptomen 

o MOSF door afsluiten microcirculatie 

o Nier → acute nierinsuff. Soms irreversiebel (cortexnecrose) 

o ARDS 

o Neurologische verwikkelingen 

 

 Therapie en prognose 

o Ernstig 

o Bepaald door onderliggende uitlokkende oorzaak 

o Acute nierinsuff → niervervangende therapie! 

 

 



2. Nieraantasting bij hypertensie 

 
A. Maligne hypertensie 

 

 Definitie 

o Acute en veralgemeende beschadiging van het arteriële vaatbed door 

vrij plots ontstane verhoging van de bloeddruk 

o Papiloedeem en snelle nierfunctie daling 

o Kan de novo 

o Meestal verergering reeds bestaande en slecht behandelde hypertensie 

o Vnl tss 30 en 50 j  

 

 Histologie 

o Renale letsels: 

 Arteriolen: ’uienschillen’ met proliferatie GS binnen intima + 

extracell matrix tussenin 

 Fibrinoïde necrose 

 sec: ischemie glomeruli → sclerose 

 

 Kliniek 

o 50 % geen VG van hypertensie,  50% wel maar mstl slecht behandeld 

o Zeer hoge BD: diast > 120-130 mm Hg 

o Hoofdpijn, wazig zicht, braken, convulsies tot coma 

o Renaal: 

 Proteïnurie tot nefrotische range 

 Hematurie 

 Nierfunctie daalt snel 

o Soms intravasale stolling of hemolyse tekens 

 

 

 Therapie en prognose 

o Zonder therapie: mortaliteit na 1 jaar = 90% 

o Antihypertensiva: overleving na 1 jaar 70% 

o  ACE-I ???? 

o Geen diuretica wegens eerder ondervulling! 

Opm Cave ACE-I 

Ischemie → nier kan constante eGFR behouden over een grote range van BD waarden door 

vasodilatatie (PG) vd preglomerulaire en vasoconstrictie (ANG-II)  van de post-glomerulaire 

bloedvaten. 

ACE-I / Sartanen → inhibitie ANG-II → inhibitie van de post-glomerulaire vasoconstrictie → contra-

indicatie, vnl bij maar één nier!!! 



 CASUS 

 Vrouw, 21 jaren oud 

 VG: 

-atypische migraine R/Depakine sedert 2004 

       -spastisch colon sedert 1999 

    -vasovagale aanvallen sedert 2004 

 Medicatie: Depakine™ (valproaat) en sedert 6-tal maanden OAC 

 

 Huidige problematiek: sedert enkele weken onwel, braken & anorexia, drukgevoel sternaal, 

toenemende hoofdpijnklachten, “sterretjes zien”, troebel zicht, zenuwachtig. BD bij de HA: 

220/115 mmHg, R/ Adalat Oros 30 mg po. 

→ 1e vraag: wat was de bloeddruk vroeger? → licht verhoogd (R/: Adalat p.o.) 

 

 KO: magere jonge vrouw (48 kg), leptosoom, bleek, bloeddrukken: 194/111 mmHg rechter 

arm, 190/113 mmHg linker arm, linker been: 202/114 mmHg. Polsfrequentie: 76-80/min. 

Waarom L, R en thv been meten? 

 L & R: stenose uitsluiten 

 Been: coarctatio aortae uitsluiten 

 

Alle waarden verhoogd! → HYPERTENSIE 

→ 1e onderzoek op spoed → fundoscopie! → toestand retinale bldv controleren!! 

 Resultaat: papiloedeem + uitsijpeling bloed = retinopathie stadium 4 = hoogste graad 

 

MALIGNE HYPERTENSIE = VOORLOPIGE WERKDIAGNOSE → EERST BEHANDELEN !!!! 

→ onmiddellijk bloeddrukverlagers! Niet eerst verdere OZ doen want risico op 

hersenbloeding! 

Welke R/? 

1) Perorale medicatie:  

 Calciumantagonisten, β-blokkers, lisdiuretica (overvulling), α-blockers, … 

 ACE-I en/of sartanen ???????????   

 (géén nifedipine sublinguaal) 

2) Intraveneuze therapie: Ebrantil™ (Urapidil): perifere α1-blokkade en centrale werking. 

25-50 mg bolus iv – infuus aan 15-30 mg/uur.  

3) Tijdens zwangerschap: Trandate™ (Labetalol HCL): cardioselectieve perifere α-

blokkerende en niet-cardioselectieve β-blokkerende werking. 20-50mg bolus iv – infuus 

aan 2 mg/min. Per os: 200 mg – 1200 mg/dag.  

 

Opm: wat is de oorzaak van de maligne hypertensie? 

 → orale anticonceptiva 

 Labo: 

 Serum creatinine: 5.81 mg/dL – Ureum: 149 mg/dL  (serum creatinine vorig 

jaar bij de HA: 0.99 mg/dL)  

 → verhoogd door aantasting van de bloedvaten in de nieren 

 Urinestix: 3+ proteinurie – 3+ heem  



 → acute nierinsuff 

 → heem → door hemolyse: verhoogde afbraak van bloed → op te 

sporen via haptoglobinebepaling in bloed: verlaagd doordat het zich 

bindt met vrijgekomen Hb 

 Waarom gaan RBC kapot? → Door wrijving in de capillairen (onder 

hoge druk) 

 Urinesediment: 285 rbc/µL – 85% dismorf  

 24u-urine collectie: 4.10 g/24u 

 Serum albumine: 38 g/L  

 Tchol: 164 mg/dL - LDL: 85 mg/dL  

 Hemoglobine: 8.3 g/dL – normochroom, normocytair – Fe: nl. 

 Anemie door hemolyse 

 Bloedplaatjes: 42 x 109/L – WBC: 4.0 x 109/L 

 LDH: 2616 U/L  

 Stijgt bij hemolyse! 

 Haptoglobine: < 0.20 g/L – ?: >15/1000 rbc ?  

 verlaagd door hemolyse  

 ANF: negatief – ANCA: negatief – anti-GBM: negatief 

 Complementfactoren: 2x licht gestegen C3d 

 Immuunglobulines: normaal 

 

 Echografie nieren: 

 Bipolaire diameter: 95 mm → licht verkleinde nieren 

 Cortexdikte: 15 mm 

 Normale arteriële bloedflow – geen echografische argumenten voor een significante 

stenose van de renale arteries (navragen owv contra-indicatie voor gebruik van ACE-I 

en/of sartanen!) 

 Biopsie  

 Vasc afwijkingen in glomeruli en vaten 

 Alle capillaire lumina zitten vol met trombi en fibrineproppen 

 GBM is opgesplitst ( niet IC-gemedieerd) 

 Interlobulaire arteries → zwelling intima → lumen quasie verdwenen (= pinpoint) → 

onion peel arteries door proliferatie van de intima 

 



 Partiële of volledige cortexnecrose mogelijk door ernstige ischemie owv vernietigde bldv 

→ niet meer recupereerbaar = terminale nierinsuff. → ZO SNEL MOGELIJK BD 

NORMALISEREN!!!! 

 

 

 

 

B. Nefroangiosclerose  

 

 = Arteriële letsels in a.arcuatae, interlobulaire arteries en preglomerulaire 

afferente arteriolen 

 

 Intimaverdikking door myofibroblasten en collageen 

 Ontdubbelde lamina elastica 

 Vernauwd lumen 

 Mstl Oudere ptn met langdurige hypertensie & uitgebreide vaatatheromatose 

 

 

 

3. Nieraantasting bij macro-angiopathie 

 

A. Arteriële trombosen en embolen 

 

 Plotse volledige stenose a. renalis kan optreden door 

o Verwikkeling va bestaande stenose 

o Chirurgisch probleem na niertransplantatie 

 

Klinisch beeld: nierinfarct → hevige lumbale pijn, macroscopische 

hematurie, verhoging weefselenzymes in bloed (LDH, SGOT) 

 

 Meestal minder acuut → insisieus verlopende nierinsuff 

 Embolisatie van meer distale takken mogelijk 

o Acuut 

o Traag  

 

 Cholesterolembolen  

o na endovasculaire procedure  

o na  start anticoagulatie 

o typische kliniek:  

 huid: livedo reticularis 

 verhoogde bloedbezinkingssnelheid 

 eosinofilie 

 daling serumcomplement 

 insidieuze daling nierfunctie 



 R/:  

o trombose → chirurgie of trombolyse 

o embolisatie → ontstolling tenzij cholesterolembolen 

 

 

B. Stenose van de arteria renalis 

 

 Oorzaak: 

o Jongere ptn, mstl vrouwen → fibromusculaire dysplasie 

o Ouderen → atheromateuze plaques 

 

 Kliniek: 

o Plotse arteriële hypertensie of Nierfunctie achteruitgang na opstarten 

ACE-I 

o Stimulatie RAAS → sec hyperaldosteronisme → hypoKemie 

o Verhoogd angiotensien → proteïnurie 

 

 Diagnose 

o Arteriografie 

o Isotopenonderzoek nieren voor en na ACE 

 

 R/: 

o Ballondilatatie 

 80% succes bij fibromusculaire dysplasie 

 30% succes bij atheromatose 

 

 


