
IDIOPATHISCHE GLOMERULONEFRITIS 

 Primaire pathologie in de glomerulus → dysfunctie glomerulaire filter → hematurie & 

proteïnurie 

 Secundair ook interstitiële fibrose & tubulaire beschadiging (bevloeiing vanuit glomerulus) 

 Graad van interstitiële fibrose  nierfunctievermindering 

 Meestal immunologisch gemedieerd  

 

1. Pathogenese 
 

A. Immunologische agressie  

 

 IC neerzetting 

o Depositie circulerende IC (bij hoge conc, vb systeemziekten, vb Lupus) 

o In situ gevormde IC: 

 Autochtoon AG 

 Kleine pos geladen → lamina rara externa 

 Grotere AG → subendotheliaal & mesangiaal  

 AG wordt in glomeruus geplant (lichaamsvreemd AG) 

 Sterk pos geladen, hogen chem affiniteit, … 

 Vnl bij primaire immunisatie met AS met lage immuniteit 

voor het AG 

 Anti-GBM AS 

o AG = NC1 domein van collageen type VI 

o Soms kruisreactie met BM van longalveolen = syndroom van 

Goodpasture 

 

 

B. Ontsteking 

 

 Mechanisme: 

IC  →  activatie complement pathway C1q → C4 → C2 → C3  

C3 →  C3a = leukotactisch  →  attractie PNC en monocyten  → 

hypercellulariteit glomerulus  → 

 Obliteratie capillairen 

 Infiltratie ontstekingscellen in mesangium 

 

 Snelheid C3 activatie  ernst ontsteking 

 

 Snelle activatie : nabij bloedbaan: lamina rara interna (& mesangium) 

→  intense ontstekingsreactie!! 



 Trage activatie: buitenzijde BM 

 C1q, IgG & C3 te groot om door lamina densa 

te gaan 

 C3a niet tegenstroom naar bloedbaan 

→ geen ontsteking! 

   

 Gevolgen ontstekingsreactie 

o Doel = verwijderen beschadigende agentia 

 Éénmalige deposities IC: lukt goed 

 Anti-GBM AS:  

 leukocyten knn AS niet verwijderen door te hoge 

affiniteit voor AG 

 fagocyterende leukocyten  → histolytische enzymen + 

toxische zuurstofradicalen → lysis & ruptuur BM 

mogelijk → litteken! 

 

C. Helingsmechanismen 
 

Afh van de plaats van de beschadiging in de glomerulus 

 

a. Intracapillaire (= mesangiale) proliferatieve GN 

 

 Geen BM tss caillair en mesangium ⇨ mesangium = makkelijk toegankelijk voor 

IC en ontstekingscellen 

 

 Irritatie mesangiale cellen ⇨  

o Matrixproductie 

o Proliferatie mesangiale cellen → hypercellulair 

 

  Microscopisch beeld: verbreed mesangium met heel veel cellen 

 

 
 

 

 



b. Membranoproliferatieve GN 

 

 
 

 
 

 
Witte pijl = opgesplitste BM,  zwarte pijl = normale BM 



c. Extracapillaire proliferatieve GN (crescents) 

Ernstige ontsteking door massieve IC neerzetting of anti-GBM AS 

(fagocyterende leukocyten → histolytische enz & toxische zuurstofradicalen)  

⇩ 

Ruptuur capillaire wand 

⇩ 

Bloeding in urinaire ruimte 

⇩   ⇩ 

Snelle stolling   proliferatie pariëtaal epitheel 

⇩ 

Weefselprop = crescent in urinaire ruimte 

Bevat ook macrofagen en polynucleairen 

Geeft aanleiding tot fibreus littekenvorming 

 

Opm:  

1. veel rupturerende capillairen → veel crescents  nierfunctie stort ineen = snel 

progressieve GN 

2. fibrine = recent letsel  → behandelen! 

Litteken = ouder letsel, glom is kapot, geen herstel mogelijk! 

 

   
 

 

 

 

 

 



d. Membraneuze GN (spikes) 

 

 IC aggregaten in lamina rara externa → buiten bereik van ontstekingscellen 

en normale opruimingsmechanismen → blijven lang ter plaatse (tenzij 

éénmlige depositie : acute GN) 

 

 Gevolg:  

o optillen voetjes epitheelcellen van de BM → geen contact meer 

o Voetjes gaan nieuwe BM synthetiseren rond IC → spikes-beeld (= wal 

rond de IC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronenmicroscopisch beeld: de dikke pijlen tonen de extra basale membraan die 

bij lichtmicroscopie als spikes zichtbaar zijn. Tussen de spikes vinden we 

elektronendense deposities van IgG en C3  

 

 

 
 

 

 

 



e. Littekenvorming 

 

Bij alle soorten van schade aan basisstructuur of micromilieu 

Type litteken  oorspronkelijk pathogenetisch proces 

 

 

 Glomerulaire collaps 

 

 door ischemie glomerulus (progressieve vernauwing afferente vaten 

door arteriosclerose) 

 glomerulus → bindweefselig bolletje 

 kapsel van bowman blijft over ( leeg) 

 

 

 

 Mesangiale sclerose 

 

 Excessieve vorming mesangiale matrix → steeds meer matrix → 

obliteratie van de capillairen 

 

 

 

 



 Uitgeheeld crescent 

 Crescent → fibreus litteken 

 

 
 

 

 

 Segmentaire hyalinisatie 

 

 Geen rechtstreeks gevolg van ontsteking 

 Gevolg van loslaten visceraal epitheel 

 Epitheel voetjes en slitmembraan weg → filtratie stijgt enorm 

 Meer water gefilterd, meer residu’s die achterblijven → indikken 

bloed → obliteratie capillairen  → collaps v/e segment vd glomerulus 

met hyalijn bolletje met alle grote circulerende moleculen > 500 kD  

  Oorzaken loslaten epitheel: 

o Verminderde bindingskracht tss BM en epitheel 

 Toxische schade 

 Ontstekingsreacties en IC-deposities aan de 

buitenzijde van de BM 

o Verhoogde druk op de epitheelvoetjes 

 Aandoeningen met Hypertrofische glomeruli → 

filtratieopp en fitratiedruk verhoogd bij = blijven 

aantal epitheelcellen (kunnen niet 

vermenigvuldigen!)→ grotere kracht op de hechting 

van de epitheelcellen aan de BM → podocyten 

komen los 

 Vnl thv de vaatpool vd glomerulus → segmentaire 

hyalinisaties 

 Hypertrofie mogelijk secundair aan 

 Destructie deel glom door GN 

 Nefrectomie 

 Congenitale hypoplasie 



 

 

  



2.  Belangrijkste types van GN 

  

2.1    ACUUT 

 

A. Post-streptokokken GN 

 
 Kliniek 

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

  

 Labo: 

 Bloed: 

o ASLO stijging 

o Gedaald complement 

 Urine 

o Hematurie 

o proteïnurie < 3,5  

o sediment: RBC-cil.  

 

 Histologie 

 Grote hypercellul. Glomeruli 

 IC vroeg: mesangiaal + binnenzijde BM 

 IC laat: buitenkant BM  

 

 Prognose 

 Kind:Voll herstel na enkele weken  

 Volw: mogelijk progressief chronisch  

 

 Behandeling: 

 Penicilline 

 Rust 

 Antihypertensiva 

 Overvulling behandelen 

 

B. GN bij bacteriële  infecties 
 

 Kliniek 

o Vergelijkbaar klinisch en histologisch beeld als bij post-strep GN 

o Komt voor  

 Bij bacteriële endocarditis 

 Bij geïnfecteerde AV-shunts  

 Bij uitgebreide en lang bestaande viscerale abcessen → vaak crescents aanwezig! 



 Labo 

o Gedaald complement 

o CRP verhoogd  
 

 Histologie 

o Vergelijkbaar met post-strep, meer uitgesproken IC neerzetting  

o Soms membranoproliferatieve GN  

 

 Prognose 

Afh van genezing endocarditis 

  

 Behandeling 

o Onderliggende endocarditis behandelen! Breedspectrum AB (Augmentin)  

 

 CASUS (28/03/’12) 

 
 64-jarige patiënte wordt opgenomen wegens een febriel syndroom (39,8°C), leucocytose, 

algemene malaise en hypotensie 

 Tandextractie 3 weken geleden 

 VG: 

o Acuut gewrichtsreuma als kind (9 j) 

o Appendectomie  

o Arteriële hypertensie sedert 19 j 

o AortaKK wegens ernstige aortaklepstenose in 2002 

o Hyperthyroïdie waarvoor PTU 

o R/ Bisoprolol, PTU, Marcoumar, Amlodipine 

 Gezien sterk verhoogd CRP en WBC doch zonder origine: breedspectrum AB iv (Augemtin) 

 Verloop: 

o Blijft febriel (5 dagen AB) 

o Nierfunctieachteruitgang (vroeger normaal) 

o Proteïnurie: 2,6 g/24u (vroeger negatief) 

o Sediment: dysmorfe hematurie en RBC cylinders  

 

Quid ? Wat nu: consult nefrologie ?  

 
1.  KK en Tandextractie zonder profyl. AB → Endocarditis! → transoesofagale echo ter 

bevestiging 

2. Nier? 

a. Geen nefrotisch syndroom 

b. Nefritis? Ja want dysmorfe RBC & RBC-cilinders  (+ koorts) → (sub)acute GN 

→ immunologische test doen!  → Complement → wordt verbruikt bij GN → zal 

gedaald zijn! 



→ Biopsie 

 Ontstekingsinfiltraat in lumina 

 Membranoproliferatief patroon 

 Exsudatie 

 Immunohistochemie → IgM deposities! 

 

→ DIAGNOSE:  Glomerulonefritis (membranoproliferatief) bij endocarditis. 

 

C. GN bij virale infecties 
 

 HIV  

o → snel progressieve glomerulopathie, forse proteïnurie, nefrotisch syndroom, 

snellen nierfunctie achteruitgang 

o Histologie: subtype FSGS 

o Infauste prognose 

 

 Hep B / Hep C 

o Chronische GN met met nefrotisch syndroom 

o Histologie: membraneuze GN of membranoproliferatieve GN 

o Gemengde globulinemie 

 

2.2    SUBACUUT = SNEL PROGRESSIEVE GN 

A. Anti-GBM GN 
 

 Labo 

o Bloed: Circulerende IgG anti -GBM AS  

o Urine 

 Geringe proteïnurie 

 GN-sediment 
 

 Kliniek 

o Snelle nierfunctiedaling 

o longbloedingen  

 

 Histologie 

o Lineaire neerslag van IgG en complement langs capillaire wanden glomeruli   
 

 Prognose 

o Afh van restdiurese 

o longboedingen mogelijk levensbedreigend  

  



 Behandeling 

o Plasmaferese 

o CS 
o Cyclofosfamide 

 

 

B. IC gemedieerde GN 

 

 Labo 

o Verlaagd complement 

o Cryoglobulinen 

o Circulerende IC 
 

 Kliniek 

o Snel progressieve GN zonder aantoonbare anti -GBM AS  

 

 Histologie 

o Neerslag IC in glomerulus  

 

 Prognose 

o Beter dan anti -GBM  

 

 Behandeling 

o Stootdosissen medrol (3x 1g iv) 

o Daarna CS p.o. 

 

C. Pauci-immune GN 
 

Geen duidelijke IC of AS neerslag 

Meestal samen met gegeneraliseerde vasculitis 

ANCA’s aanwezig 

 

 

2.3     CHRONISCH 

 

A. Focaal lokale IgA nefritis (Berger) 
 

  

 Kliniek 

o MEEST FREQUENTE OORZAAK VAN PRIMAIRE GN  

o Kan geassocieerd aan andere ziektes voorkomen (levercirrose, coeliakie, HIV, ...)  

o Meestal diagnose tss 15-35 j 



o ♂>♀  

o Vaak toevallige diagnose door microsc hematurie 

o macroscopische hematurie (opstoten) + infectie bovenste LW = vaak 1
e
 sypmtoom 

o vaak persisterende microsc hematurie tss de opstoten  
o Beperkte (<1g/d) of afwezige proteïnurie 

o hypertensie na verloop van tijd  

 

 Labo 

o bij 50%: verhoogde IgA 
o Normaal complement 

 

 Histologie 

o Immunohistochemie: Diffuse IgA en C3 in mesangium 

o proliferatieve GN 

o afwijkingen in een aantal glom (focaal) en beperkt tot een deel van de glomerulaire capillaire 

lissen per glomerulus (lokaal) 

o extracapillaire proliferatie (crescents) bij ernstige vorm 

 

 prognose 

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

o progressieve nierinsuff bij 20-50% 

 

 behandeling 

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

o immuunsuppressie bij snel evolutief 

o na niertransplant → vaak opnieuw mesangiaal IgA neerslag 

 

 DD:  Henoch-Schönlein purpura ! 

 

o Zelfde histologisch beeld: fokaal, lokale GN met mesangiale IgA neerslag 

o Klinisch:  

 purpura OL 

 abdominale koliekpijnen 

 gewrichtspijnen 

 GN bij 50% van de ptn 

 Vnl kinderen < 10j 

 ♂ > ♀  

 Gunstige prognose bij kinderen 

 

 CASUS (28/03’/12) (casus 1: Hematurie) 

 Klinisch verhaal:   



Patiënt biedt zich op spoedgevallen aan omwille van diffuse atypische pijnklachten. Deze gaan van hoofdpijn 

tot pijn in gewrichten, spieren en rug, gepaard gaande met een branderig gevoel over gans het l ichaam. Hij is 

afkomstig uit Bhutan. 

 KOZ 

 Bloeddruk 145/90 mm Hg.  
 Gewicht 66 kg.  
 Cor T1-T2, regelmatig, geen geruisen.  

 Longen: vesiculair ademgeruis rechts gelijk aan links.  
 Abdomen: soepel, geen hepatosplenomegalie, geen drukpijn, wel licht gevoelige rechterflank.  
 Bilateraal nierslagpijn, rechts meer uitgesproken dan links.  

 Huid negatief. Geen klieren.  
 

 Vragen 

 Patiënt presenteert zich met episodes van macroscopische hematurie sinds een jaar. Zou je de 

anamnese nog uitbreiden? Zijn er nog aanvullende diagnostische onderzoeken die je op spoedgevallen 

zou uitvoeren? 

 Hematurie → werkelijk RBC? Kan ook Hb zijn bv door rhabdomyolyse bv door statines  

 Hier: flowcytometrie: 432 RBC/µl   

 Proteïnurie? → totaal eiwit = 1,45 g / 24u 

 Van welke origine is de hematurie?  

 82% dysmorf dus nefrologisch probleem 

 Is de nierfunctie van patiënt normaal?  

 Nierfunctie → creatinine = 1,02 = normaal 

 Zou je bij deze patiënt een nierbiopsie uitvoeren en waarom?  

 Ja. Niet diagnostisch, maar om de schade in te schatten, de prognose en de behandeling te 

bepalen 

 Crescents = negatief prognostisch 

 Niet aanwezig → enkel ACE-I  

 Wel → + CS  

 Veel → + cytostatica    

 Kan je een lijst met differentiële diagnoses opstellen?  

 IgA nefritis (ziekte van Berger) geassocieerd met virale LW infectie 

 Henoch-Schönlein maar vnl < 10-15j en typische purpura op de OL 

 Alport: familiale anamnese doen en  perceptiedoofheid nagaan 

 Opm: 

 Geen pyelonefritis want geen koorts en zou geen dysmorfe hematurie geven  

 Slag in nierstreek geeft ook geen dysmorfe RBC  

 

 

B. Membranoproliferatieve GN 

 
 Kliniek 

o Nog weinig in W-Europa 

o Wisselend: 

 Asymptom proteïnurie & hematurie tot  

 Zwaar nefrotisch syndroom met hypertensie en nierf. achteruitgang 
 



 histologie 

o Opsplitsing GBM door subendotheliale IC en proliferatie mesangiale cellen  

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

 Prognose 

o Nefrotisch syndroom bij jongvolwassenen  

o Niet zelden term nierinsuff 

 

 Behandeling 

o Kinderen: chron CS 

o Symptomatisch 

 

C. Membraneuze GN 

 
 Kliniek 

o vnl Mannen > 30J 

o Beperkte microsc hematurie 

o 80% nefrotisch syndroom 
o mogelijk ook sec aan infecties, maligniteiten, GM (goudzouten, penicilinamine, kwik), 

systeemziekten, de novo na transplantatie  

 labo 

o mstl geen circulerende IC 

o complement normaal 

 

 histologie 

o IC neerzetting aan buitenzijde BM → spikes 
o Later: Homogeen verdikte membraan 

o Immunohisto:Granulair patroon IgG en C3 buitenzijde BM  

 

 Prognose 

o Chronisch, zeer traag verloop 
o Kind: goede prognose, zelden nierinsuff 

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

o Hypertensie en nierfunctiedaling bij diagnose = neg prognostisch 

 

 Behandeling 

o Geen eensgezindheid 
o Primaire membraneuze GN: 

 ACE-I → 6 mnd  

 CS +/-cytostatica 
o NSAID  

o Cyclofosfamide 

o Cyclosporine 

 

 

 



 CASUS (28/03/’12) (nefrotisch syndroom I – casus 1) 

• Man, 53j: brandende pijnen voetzolen – 2 weken NSAID (Voltaren) – diffuse oedemen en 
gewichtstoename. Toenemende vermoeidheid.  
 

• VG: 
– Reflux oesophagitis graad 4 

» R/ Omeprazole  
 

– Actief roker: 50 pakjaren  
 

• KO:  
– Oedemen 
– BD: 130/70 mmHg 
– ptose linker ooglid (nieuw)  

 
• Labo: 

– Creatinine: 1.92 – 1.01 mg/dL (na stop Voltaren)  
– eGFR: 82 mL/min 
– RBC: 4/μL  
– 24u-proteinurie: 7.2 g/24u  
– Albumine: 21.7 g/L   
– T-Chol: 460 mg/dL/LDL-Chol: 175 mg/dL  
– P-ANCA: 1/160 MPO < 5 AU 
– Complement: nl  
– IgA: nl IgM: nl IgG: verlaagd  

 
• Echografie: Re: 125 mm – Li: 124 mm, plomp, discrete toename CM differentiatie  

 

Dus: Oedemen, hypertensie en proteïnurie > 3,5g/24u → nefrotisch syndroom (≠ diagnose!) 

(Glomerulair probleem) 

 

DD nefrotisch syndroom: 

 

• Volwassenen (15-65j): 

– Membraneuze glomerulonefritis   24% 

– Minimal change glomerulonefritis   16% 

– SLE       14% 

– FSGS       12% 

– Membrano-proliferative glomerulonefritis  7% 

– Amyloidose (AL- & AA-)     6% 

– IgA glomerulonefritis     6% 

 

• Volwassenen (> 65j): 

– Meer amyloidose (± M. Kahler)  

– Minder SLE 

 

• Kinderen: 



– < 10j: MCGN (>90%) 

– > 10j: MCGN (>50%) 

 

  Membraneuze GN: primair of secundair ? 

 Secundair aan wat ? 

- Infecties 

- Tumoren  

- Medicatie: goudzouten, D-penicillamine, kwik, arsenicum 

- Systeemziekten 

- Niertransplant 

 

ptose = teken van longtoptumor!  Dus diagnose = membr. GN sec. aan tumoraal proces 

 → CAVE immunosupressiva! Niet geven bij tumor!!! 

 

 

 

D. Focale en segmentaire glomerulosclerose 

 
 Terminologie 

o FSGS = clinicipathologische entitei t 
o 20% van de gevallen van nefrotisch syndroom 

o Kan ook bij AIDS voorkomen 

o Typische Histologische letsels kunnen ook bij andere types van GN voorkomen en wijzen dan 

op meer agressieve vorm met zware proteïnurie 
 

 Kliniek 

o Vrij plots nefr syndroom vaak + hypertensie  

o Uitgesproken proteïnurie, niet-selectief 

o Hematurie 
o cilindrurie  

 

 histologie 

o Enkele Hyalinisaties van capillaire lissen eerst in juxtamedull. Glom 

o Later: meer letsels, meer volledige sclerose 
 

 Prognose 

o GN vorm met de Slechtste prognose!  

o Na enkele jaren reeds term nierinsuff 

o Transplant → grote recidief-kans 

  

 Behandeling 

o CS? 

o Beperkt resultaat 

 



 

 

 

 

E. Minimal changes glomerulopathie 

 
 Kliniek 

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

o Selectieve proteïnurie 

o Geen microsc hematurie 
o Geen pathologische cilindrurie  

o typische recidieven na voll genezing 

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

nefrotisch syndroom 
 

 histologie 

o Lichtmicr: normaal 

o immuunhisto: normaal (geen IC) 

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

  

 Prognose en behandeling 

o CS = 1
e
 keuze 

o Kinderen:  

 geen biopsie nodig  

 proeftherapie met CS  

 > 90% volledige remissie binnen 4w 

 7/10 recidiveert 

 Mogelijk steroid-resistentie (recidief ti jdens afbouwen CS) of steroid-afhankelijk 

(recidief na stoppen = fr equent relapsers) → tijdelijk + cytostatica 

 Herh recidieven of therapieresistentie → biopsie: focale en segmentaire GS 

uitsluiten 

 

o Volwassenen:  

 altijd biopsie ter diagnose! 

 Trager in remissie 

 

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

 

 

 CASUS  

o Meisje, 10j: na virale infectie plots diffuse oedemen (inclusief gelaat) en sterke 

gewichtstoename. Oogirritatie bilateraal. Duizelig.  

o VG: Blanco  



o KO: zeer diffuse oedemen, 85/50 mmHg, pols 96/min, regelmatig. 

o Gewicht: 37  44 kg !  

o Labo: 

 Creatinine: 1.0 mg/dL – eGFR: 85 mL/min 

 RBC: 4/μL  

 24u-proteinurie: 10.4 g/24u 

 Urinair natrium: 16 mE/24u (FNa-excretie < 1%)  

 Albumine: 17.7 g/L  T-Chol: 530 mg/dL/LDL-Chol: 220 mg/dL  

 ANF: negatief  

 Complement: nl IgA: verlaagd IgM: verlaagd IgG: verlaagd  

o Echografie: Re: 105 mm – Li: 104 mm, plompe nieren  

 

Dus: Plots nefrotisch syndroom met forse gewichtstoename bij kind 10j → MCGN !! 

R/: CS, geen biopsie nodig! 

 


