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Behandeling van nefrotische 
pathologieën
2.1. HET NEFROTISCH 
SYNDROOM
Behandeling van de oedemen Zoutloos dieet, Diuretica (hoge dosis 

furosemide) (+ hydrochlorothiazide), circ 
vullingstoestand controleren (dextranen)

Behandeling van de proteinurie en de 
hypoalbuminurie

Dieet: relatieve eiwitbeperking; 
medicamenteus: ACEi, ARB (+ aliskiren)

Behandeling van de hyperlipidemie statine, dieet

Behandeling van de verwikkelingen (sys profyl) anit-co, bij persisterend: VKA

2.2. ACUTE NIERINSUFFICIËNTIE
Behandeling van acute tubulusnecrose dopamine? lisdiuretica?; vermijden antidiurese 

(IV vocht); po NaHCO3; tijdelijk stoppen 
duiretica, NSAID, ACEi, ARB; CCB voor 
contrastonderzoek

2.3. CHRONISCHE 
NIERINSUFFICIËNTIE 
Conservatieve behandeling van chronische 
nierinsufficiëntie

1. Dieetmaatregelen zoutbeperking, geen vervangzouten (K+), 
eiwitbeperking (als klaring <70), 

1. Medicamenteuze 
therapie 

controle HT (ACEi, ARB, CCB, B blokker, 
intermittente toediening furosemide), correctie 
metabole acidose (NaHCO3 gespreid van de 
maaltijden), Beh secundaire 
hyperparathyyroidie en renale osteodystrofie 
(oraal Ca gespreid van de maaltijden, Vit D 
suppl), hyperfosfatemie (CaCarbonaat, 
CaAcetaat, Sevelamer hypochloride, 
lanthanum carbonaat), hyperparathyroidie 
(cinacalet), statine, dosisaanpassing ander 
medicatie

1. Nierfunctievervangende 
therapie

hemodialyse, peritonelae dialyse, nierTx

3.1. ERFELIJKE NIERZIEKTEN
3.1.1. Polycysteuze nierziekten
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Autosomaal-dominante polycystose ACEi, ARB, Tolvaptan, (Somatostatine), 
(mTORi)

Autosomaal-recessieve polycystose ACEi, ARB

Potter’s Syndroom niet vermeld

3.1.2. Medullaire sponsnier (ziekte van Cacchi 
en Ricchi)

niet vermeld

3.1.3. Medullaire cystenier niet vermeld

3.1.4. Het syndroom van Alport ACEi, ARB, Tx

3.1.5. Dunne basale membraanziekte niet vermeld

3.2. IDIOPATISCHE OF PRIMAIRE 
GLOMERULONEFRITIS
3.2.4.1. Acute poststreptokokken 
glomerulonefritis 

Behandeling van de streptokokkeninfectie met 
penicilline indien nog actief;  beh circulatoire 
overvulling met lisdiuretica, tijdelijke dialyse in 
geval van ernstig acuut nierfalen, beh HT

3.2.4.2. Glomerulonefritis in samenhang met 
andere infecties

Glomerulonefritis in het kader van subacute 
bacteriële endocarditis (SBE)

langdurige AB (+ HK)

Glomerulonefritis bijgeïnfecteerde 
atrioventriculaire shunten

AB en verwijderen shunt

HIVAN HAART, ACEi, ARB

Hepatitis B infectie actieve hepatitis B (antivirale therapie), RPGN: 
immunosuppressieve therapie aangewezen 
(plasmaferese en cytotoxische medicatie)

Hepatitis C infectie antivirale therapie; Ernstige nieraantasting: 
hoge dosis CCS, zelden cyclophosphamide en 
plasmaferese (vooral voor de cryglobulinemie). 
Recent: anti-CD20 monoclonale antistoffen 
(Rituximab).

3.2.4.3. Subacute glomerulonefritis of 'snel-
progressieve' glomerulonefritis ("Rapidly 
Progressive Glomerulonephritis" RPGN)

Anti-glomerulaire basaal membraan 
glomerulonefritis (Ziekte van Goodpasture)

freq plasmaferese + hoge dosissen CCS en 
cyclofosfamide

Pauci-immune snel progressieve 
glomerulonefritis 

niet vermeld
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3.2.4.4. Focaal lokale glomerulonefritis met 
mesangiaal lgA (lgA nefritis of ziekte van 
Berger)

In de meeste gevallen is geen behandeling 
nodig. Bij beperkte proteïnurie en/of HT is 
strenge bloeddrukcontrole (ACE-1 of ARB +  
relatieve zoutbeperking) Bij evolutieve vormen: 
hoge dosis CCS/ combinatie van 
intraveneuze en orale steroïden (Pozzi 
protocol) gedurende 6 maanden/oraal 
afbouwschema (Manno protocol) gedurende 6 
maanden. Snel progressieve lgA 
glomerulonefritis, nefrotisch syndroom of 
belangrijke extracapillaire proliferatie op 
biopsie: cyclofosfamide toegevoegd 

3.2.4.5. Membranoproliferatieve 
glomerulonefritis

etiologisch, kinderen: CCS, complement-
gemedieerde vormen: eculizumab

3.2.4.6. Membraneuze glomerulonefritis ACEi, ARB (6m conservatief), Daarna: CCS, 
cytostatica (cyclofosfamide, chlorambucil), 
calcinurine inhibitoren (cyclosporine, 
tacrolimus)

3.2.4.7. Focale en segmentaire 
glomerulosclerose (FSGS)

ACEi, ARB, hoge dosissen CCS (respons na 
12-16w), 2e lijn: cyclosporine (geen CCS), 
mycophenollat mofetil

3.2.4.8. 'minimal changes' glomerulopathie CCS; Steroid-afhankelijk: cytostatica 
(cyclofosfamide, chorambucil) 

3.3. GLOMERULONEFRITIS BIJ 
SYSTEEMZIEKTEN
3.3.1. Nieraandoeningen bij lupus 
erythemathosus disseminatus (LED) 

aggressieve behandeling met CCS en 
cytostatica (cyclofosfamide, CCs + 
mycophenolate mofetil); onderhoudsbeh MMF, 
azathioprine; therapie-resis: plasmaferese

3.3.3. Nieraandoeningen bij cryoglobulinemie intense plasmaferese + CCS + cytostatica + 
etiologisch

3.4. GLOMERULONEFRITIS BIJ 
VASCULITIS
3.4.3.1. Granulomatosis met polyangiitis (GPA; 
Ziekte van Wegener)

cyclofosfamide po/IV pulsen + CCS, (1 jaar), 
azathioprine po, ev. anti-CD20 monoclonale 
antistoffen; levensbedreigende presentatie: 
plasamferese

3.4.3.2. Microscopische polyangiitis 
[Microscopische polyarteritis nodosa (PAN)]

CCS + cytostatica, ev. plasamferese

3.4.3.3. Henoch-Schönlein vasculitis kinderen: niet nodig, CCS?
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3.5. NIERAANDOENINGEN BIJ 
VAATPATHOLOGIE 
3.5.1 Nieraandoeningen micro-angiopathie

3.5.1.1. Thrombotische micrangiopathie

Hemolytisch uremisch syndroom (HUS) kinderen: ondersteunend; volwassen en reci: 
plasmaferese +/- plasma substitutie 

aHUS eculizumab 

trombotische trombocytopenische purpura 
(TTP) 

plasmaferese met substitutie door vers 
bevroren plasma, therapieresis: 
gammaglobulinen in hoge dosis 

3.5.2. Nieraantasting bij hypertensie

3.5.2.1. Maligne hypertensie Ebrantil/Urapidil IV (perifere alfa1-blokkade en 
centrale werking) zwangerschap: Trandate/
Labetol IV/po (cardioselectieve perifere alfa-
blokkerende en niet-cardioselectieve Beta 
blokkerende werking 

3.5.2.2. Nefroangiosclerose symptomatisch

3.5.2.3. Cholesterolembolen. statines, geen etiologische behandeling 

3.5.3. Nieraantasting bij macro-angiopathie

3.5.3.1. Arteriële trombose en embolen acute trombose: HK, trombolyse; embolisatie: 
ontstolling

3.5.3.2. Stenose van de arteria renalis ballondilatatie +/- IV stent 

3.6. DIABETISCHE NEFROPATHIE glycemiecontrole, Proteinure: ACEi/ARB, 
Bloeddrukcontrole, controle lipidestoornissen

3.7. NIERAANDOENINGEN BIJ 
PLASMACELDYSCRASIEËN EN 
AMYLOIDOSE 
3.7.1. Nieraandoeningen bij 
plasmaceldyscrasieën

Myeloma cast nephropathy' onderliggende maligne aandoening 
(chemotherapie, eventueel 
stamceltransplantatie), geforceerde diurese, 
Alkaliniseren van de urine; terminale 
nierinsufficiëntie zonder ernstige extrarenale 
symptomen: hemodialyse ev. speciale 
dialysemembranen

Fanconi syndroom niet vermeld
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Lichte keten nefropathie {'light chain deposition 
disease') 

plasmaceldyscrasie (chemotherapie en/of 
beenmergTx)

3.7.2. Renale amyloidose AA-amyloidose: etiologisch; AL-amyloidose: 
onderliggende plasmaceldyscrasie.

3.8.TUBULO-INTERSTITIËLE 
NEFRITIS 
3.8.1. Acute allergische interstitiële nefritis wegname oorzakelijk agens, CCS als nodig, ev. 

niervervangende behandeling 

3.8.2. Acute pyelonefritis FQ (IV), po; (uro)sdepsis: FQ + 
Aminoglycoside; zwangerschap: ampicilline/ 
aztreonam 10-14d, enkele d in observatie

3.8.3. Chronische tubulo-interstitiële nefritis 

3.8.3.1. Analgetica nefropathie (AN) niet vermeld

3.8.3.2. Chinese kruiden nefropathie ,  CCS weinig effect

3.8.3.3. Balkan nefropathie niet vermeld

3.8.3.4. Chronische pyelonefritis en reflux 
nefropathie 

niet vermeld

3.8.3.5. Calcineurine-inhibitor geïnduceerde 
nefropathie (CNIT) 

alternatief immuunsuppressivum 
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