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 Diagnostiek  

Screening onderzoek: Combur-test (teststrook) – testen van lecocyten, nitriet, eiwit, glucose, 

ketonen en hemoglobine. Ook pH meten. 

Hematurie: aanwezigheid van hemoglobine in urine door RBC of hoge vrije Hb in bloed. 

> 20 RBC/microliter. Hierbij onderscheid tussen glomerulaire en urologische oorsprong. 

Glomerulaire hematurie: onregelmatige vorm RBC (acanthocyt). Bij marcoscopische hematurie is 

echter wel mogeijk om isomorfe RBC te hebben.  

Urologische hematurie: isomorfe RBC van urologische oorsprong (pelvis, ureter, blaas) 

Cilindrurie: cilinders in urine – afgietsels van tubulair lumen door Tamm-Horsfall proteine + zuur pH 

urine, hierin kunnen cellen vast komen te zitten.  

Hyalijne cilinders (zonder cellen): is normaal 

-RBC cilinders: glomerulaire hematurie bij actieve glomerulonefritis 

-WBC cilinders: bij ernstige pyleonefritis of interstitiele nefritis 

-Was cilinders: bij ernstige proteinurie 

-Granulaire donkerbruine cilinders: bij acute tubulusnecrose (ATN) 

Pyurie: WBC in urine aanwezig >10WBC/mm3. Komt vrij bij urinaire infecties. Bij steriele pyurie kan 

het renale tubulonecrose of interstitiele nefritis zijn.  

Proteinurie: normaal fysiologisch 100-150mg/dag. Bij >3.5g/24u is meestal nefrotisch syndroom 

(+oedeem en hypoalbuminemie) of nefrotische range proteinurie.  

Dipstick screening proteinurie: betrouwbaar <150mg/l of >250mg/l en is gevoeliger voor negatief 

geladen moleculen (albumine).  

[Cave: minder gevoelig voor (+) Bence Jones proteine – geeft vals negatief resultaten] 

24u urine collectie + RIA (radioactieve immuno assay) voor nauwkeurige bepaling van proteinurie, 

hierbij worden alle soorten eiwitten gemeten.   

Albuminurie bepalen (AER: albumine exchange rate) – normaal <30mg/dag, micro-albuminurie 30-

300mg/dag. Dit is een vroege merker voor nierschade bij DM, arteriele hypertensie en glomerulair 

lijden (en CV risico).  

 Creatinine klaring:  

 = overschatting  
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MDRD = e-GFR is onderschatting (geen rekening gehouden met gewicht). ‘ 

Normale klaring = 90 – 130 mL/min 

Toenamen bij zwangerschap, DM door hemodynamische aanpassing.  

Renale tubulaire acidose type 1: vermindere secretie van H+ of amonium door distale tubulus defect 

type 2: verminderde reabsorptie van HCO3 in proximale tubulus – serum HCO3 is lager.  

 

Proximale tubulaire dysfunctie: glucosurie, fosfaturie, aminoacidurie, renale acidose type 2 

Distale tubulaire dysfunctie: waterhuishouding – distale tubulaire acidose (type 1) 

Hormonen: renine (BD), EPO(anemie), actief Vit D (osteoporose), PGs (glomerulaire hemodynamiek) 

Belangrijkste nefrologische syndromen 

Nefrotisch syndroom 
S/ proteinurie >3,5/24u – glomerulaire proteinurie 

hypoalbuminemie <25g/l – door verhoogd urinair verlies en tubulaire katabolisme. Cave: medicijnen  

oedemen – RAAS activatie, coloid osmotische druk 

AE/ hyperlipidemie – verhoogde lever synthese (sterk pro-athrogeen), gedaalde lipoproteine lipase 

activiteit.  

hypercoagulabiliteit – verlies plasminogeen en antithrombine urine, verhoogde synthese fibrinogeen 

lever, toegenomen aggregatie PB 

cave: v. renalis thrombose. S/ flankpijn, hematurie, proteinurie, nierfunctie achteruitgang.  

hypogammaglobulinemie – verlaagde IgG door urinair verlies, verhoogde gevoeligheid infecties 
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Verwikkelingen: infecteuze verwikkelingen (peritonitis, cellulitis), thrombose (niervene thrombose, 

DVT, longembolen). 

 

Proteinurie >3,5/24u zonder hypoalbuminemie en oedemen = focale segmentaire glomerulosclerose.  

Hypovolemie ikv nefrotisch syndroom bij minimal change glomerulopathie (kinderen) en renale 

amyloidose (volwassenen).  

K.O. oedemen – gewichtstoenamen, faciaal ’s ochtends en enkels ’s avonds oedemen, ascites, 

pleurauitstorting 

xantomata (hyperlipidemie), witte banden nagels (hypo-albuminemie),  

D/ membraneuze GN, minimal change GN (kinderen), SLE, FSGS, membranoproliferatieve GN, 

amyloidose (ouderen > 65j), IgA nefritis.  

R/ behandeling onderliggende glomerulopathie 

zoutloos dieet, lisdiuretica – hogere dosis door hypoalbuminemie, evt thiazide (klaring > 30) 

cave: vullingstoestand en electrolieten controleren bij toediening diuretica. R/ plasma expanders – 

albumine of dextraan oplossing. 

R/ hypoalbuminemie – dieet relatieve eiwitbeperking, ACE-i of ARB (Cave: hyperK),  NSAIDs 

(indomethacine) 

R/ hyperlipidemie – dieet en statines (cave: fibraten geven rabdomyolyse bij gedaalde nierfunctie) 

R/ verwikkelingen – anti-coag therapie (album <15g/dl) couramine 

Prognose: slecht op onderliggende nierlijden, bevorderen progressie naar nierinsufficientie door 

sclerose van mesangium door eiwitten passage.  

Acute nierinsufficientie 
Acute kidney injury (AKI), snelle daling van glomerulaire filtratie snelheid en stijging van serum 

creatinine. Ernst bepaald ahv RIFLE criteria en AKIN criteria.  

Onderscheid tussen: pre-renaal, renaal, post-renaal. 

Pre-renaal:  

door verminderde doorbloeding van de nier – hypovolemie, hypotensie(MAP <70mmHg), HF, 

leverfalen(hepatorenaal syndroom) of door nierarteriestenose.  

S/ lage urinaire natrium excretie (<20mEq/L) – bereken fractionele Na excretie (<1%).  

[itt acute tubulus necrose – hoge Na excretie >2%).  

R/ vocht toedienen (+albumine). Cave: overvulling.  

Renaal:  

ernstige acute GN, zware vasculitis, interstitiele nefritis. Bij te lang bestaan van pre-renale AKI kan er 

acute tubulus necrose optreden door ischemie of toxine. Corticale necrose herstelt zich niet volledig. 

Bij medullaire vasoconstrictie in de 2e fase kan er tubulaire obstructie zijn door afgeschilferde tubulus 

cellen.  

Door: ischemische beschadiging, toxische beschadiging(aminoglycosiden AB), metabole oorzaken 
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(hyperCa) 

S/ oligo-anurie (60%), granulaire epitheel cilinders en vrije epitheelcellen in urinair sediment.  

R/ herstel van bloedvoorziening, vocht toedienen, urine alkaliniseren, tijdelijk stoppen ACE-i/ 

ARB/diuretica/NSAIDs, CCB voor contrast toedienen.  

Spontane herstel 

Post-renaal:  

door bilaterale obstructie van de nieten, door bijv prostaatlijden, maligne tumoren van bekken, 

blaasdysfunctie.  

D/ anamnesen!, urinesediment (uitsluiting GN en vasculitis), samenstelling urine, echografie 

(obstructie), biopsie? 

Chronische nierinsufficientie (CKD) 
Onomkeerbare traag progressieve vermindering van glomerulaire filtratiesnelheid, <60 ml/min 

langer dan 3mnd, mogelijk ook hematurie en proteinurie.  

Bij beschadiging nefronen – functionele glomerulaire adaptatie, prerenale vasodilatatie (PG), en 

prostglomerulaire vasoconstrictie (AII), hierdoor is er een toename van glomerulaire bloedflow.  

Resterende glomeruli nemen in volume toe, en er is toenamen van filtratie per nefron – glomerulaire 

hyperfiltratie, vooral in de prox tubulus cellen. [= intact nefron hypothese] 

Er is progressieve aantasting met sclerose letsels. Filtratie druk toename + sclerose – loslating 

viscerale epitheelcellen.  

Verschillende stadia CDK-EPI 

Stadium 1: normale nierfunctie 

Stadium 2: GFR 60-89 ml/min 

Stadium 3: GFR 30-59 ml/min 

Stadium 4: GFR: 15-29 ml/min 

Stadium 5: GFR <15 of dialyse 

Markers voor nierschade: proteinurie, afwijkende urine sediment (hematurie, leuco, kristall, cilinder), 

afwijkende beeldvorming, afwijkende histologie.  

S/ uremisch syndroom: gevolg van opstapeling van uremische toxines. AHT, renale anemie 

(normocytair), hyperK, hypoCa, polyneuropathie, GI symptomen, stijging PTH, daling Vit D, metabole 

acidose,  

cave: uremische pericarditis 

D/ anamnese, symptomen chroniciteit, KO (hart), Labo, echo – schrompel nieren, biopsie, creat. 

R/ dieet (zoutbeperking), relatieve eiwitbeperking, ACE-i/ARB, CCB, B-blokkers, intermittente 

diuretica, correctie metabole acidose, EPO, Vit D en Calcium, fosfaat binders – calciumcarbonaat.  

cave: dosis aanpassen medicatie bij renale klaring.  
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Schematische studie nierziekten 

Erfelijke nierziekten 
Polycysteuze nierziekte (ADPKD): polykystose is autosomaal dominant, defect in PKD1(of PKD2) dat 

codeerd voor pokycystine. Hierbij zijn er holtes in nierparenchym gevuld met vocht en omgeven door 

epitheelcellen.  

S/ (volwassen leeftijd) bij cyste bloeding: hematurie, hevige pijn nierstreek. R/ pijnstilling 

(zelflimiterend) 

bij cyste infectie: rilkoorts, flankpijn, pyurie. R/ AB 6wk IV 

KO/ vergrote nieren, AHT, mogelijke extrarenale pathologien – cyste lever en pancreas, 

MI,AI,Tricuspid insuff, cerebrale aneurysma.  

D/ echo >20j, genetisch onderzoek? 

dd. Solitaire cyste 

R/ ACE-i/ARB, SS (remt volumetoename), opsporen aneurysma 

geen verhoogde risico op kanker (dd. Von Hippel-Lindau) 

Autosomaal recessief polycystose: OBLIGAAT gepaard met leverfibrose, S/ prenatale 

nierinsufficientie met oligohydramnionos – potter sequens (longhypoplasie), urinaire concentratie 

stoornissen, metabole acidose, pyurie?, AHT, tubulaire dysfunctie, leverproblemen.  

D/ radaire tubuleuze custen op tubuli colligentes.  

Ziekte van Cacchi en Ricchi (Medullaire sponsnier):  

verwijding van medulaire urine verzamelbuizen met cystevorming. S/ >40-50j hematurie en urinaire 

infecties, nefrolithiase, concentratie stoornissen.  

D/ IV pyelografie – uitgezette verzamelbuisjes (fijn radiaire streepjes in nierpapillen) 

GEEN NIERINSUFFICIENTIE 

Medullaire cystenier: 

cyste in medulla met interstitiele fibrose 

Autosomaal recessief (Nefronoftise van Fanconi): bij kinderen, geeft nierinsufficientie. S/ polyurie, 

renaal zoutverlies, soms blindheid / leverfibrose / afwijkingen cerebellum. 

Autosomaal dominante vorm: bij >30j geeft polyurie en renaal zoutverlies, GEEN NIERINSUFFICIENTIE 

Syndroom van Alport:  

X-gebonden dominant, aantasting van glomerulaire basale  membraan, afwijking in niet-collageen 

deel van collageen type IV, ook oog en binnenoor.  

S/ hematurie, proteinurie, doofheid, AHT, cataract, progressieve nierinsufficientie (~ 30j).  

D/ anamnese, urineonderzoek, nierbiopsie - electronen microscoop, immunohistochemie – geen 

kleuring collageen IV alfa 5, geen kleuring anti-GBM As. 

R/ ACE-i / ARB, betablokkers,Tx 

cave: post Tx anti-GBM nefritis.  

Dunne basale membraanziekte:  

Autosomaal dominant,  
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S/ microscopische hematurie, vaker lithiasis (hyperCa), GEEN NIERINSUFFICIENTIE / AHT.  

D/ EM biopsie – GBM <200nm dikte  

Syndroom van Fanconi:  

stoornis in tubulaire resorptie van glucose, AZ, HCO3, eiwitten, ionen.  

Primaire glomerulonefritis 
Dysfunctie van de glomerulaire filter – geeft hematurie en proteinurie. Door immunologische 

agressie van de glomerulus:  

- immuuncomplex depositie 

- antistoffen tegen GBM 

Immuuncomplexen (Ag+As) geeft activatie van klassieke pathway complement systeem (C3 – C3a), 

aantrekken van WBC geeft obliteratie van capillaire lumen en infiltratie van mesangium – 

hypercellulariteit van de glomerulus 

Antigen is autochtoon antigen of lichaamsvreemde antigen (positief geladen) die zich inplant in de 

glomeruli = lamina rara externa. 

Anti-gbm: 

NC1 domein van collageen type IV, IgG binding met hoge affiniteit.  

cave: bij kruisreactie met anti-alveolair BM geeft pulmo-renaal syndroom (Syndroom van 

Goodpasture).  

Bij lamina rara externa is intensere ontstekingsreactie– Anti-gbm en acute GN.  

Er is opruiming van schadelijke agentia:  

bij Acute GN – lukt makkelijk.  

Bij Anti-gbm – lukt niet door hoge affiniteit – inflammatie met vrijzetting histolytische enzymen en 

radicalen – lysis en ruptuur van BM – litteken vorming.  

[Bij buitenzijde bm (subepitheliaal) gebeurt traag want is moeilijker bereikbaar – geen ontsteking en 

trage C activatie] 

Helingsmechanisme door:  

- groeifactoren (TGF-beta) 

- intracapillaire proliferatieve GN – door irritiatie door immuuncomplexen en ontstekingscellen in 

mesangium is er productie van mesangiale matrix en proliferatie van mesangiale cellen.  

- mesangium zal zich prolifereren in de richting van de subendotheliale ruimte 

- endotheel word door proliferatie van mesangium opgelicht van de BM  

- membranoproliferatieve GN – synthese van nieuwe BM geeft verschillende lagen (bladerdeeg 

aspect). 

- ruptuur van capillaire wand door ontsteking geeft ateriele bloeding in de urinaire ruimte  

- proliferatie van parietaal epitheel (als reactie) en stolling geeft crescents vorming.  

- diffuus extracapillaire proliferatieve GN – door groot percentage rupturen (veel crescents) zal de 

patient instorten = snel progressieve glomerulonefritis.  
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- voetjes van visceraal epitheelcellen worden opgetilt van de BM door langdurige immuuncomplex 

- nieuwe BM word gesynthetiseerd rond de immuuncomplexen – spikes 

- Membraneuze GN – is het bovenstaande  

 

- litteken vorming 

- door ischemie van de glomerulus is er glomerulair collaps, hierbij wordt de glomerulus omgevormd 

tot een bindweesfelig bolletje, buitenste parietaal blad van Bowman is overgebleven.  

- sclerose aan het einde van de proliferatie, is een litteken massa mesangiale matrix met evt nog wat 

cellen en capillairen. 

- crescents helen uit tot fibrose, bij segmentaire crescents zit een glomerulus segment gevangen. Bij 

de globale celullaire crescents is er collaps en fragmentatie omgeven door bindweefsel, kapsel van 

Bowman is onderbroken.  

- segementaire hyalinisatie – gevolg van loslating epitheel, toename lokale flux, focaal indikken van 

bloed, capillairen verstopt, collaps, hyalijn bolletje.     

 
Loslating podocyt door:  

 Overdruk in capillair of te weinig concentratie podocyten 

 Slechte hechting door membraneuze GN, diabetes, nefrotisch syndroom? (familiaal) 

 Toxische factoren (primaire focale sclerose) 

Klinische indeling glomerulonefritis 
Acute GN:  

binnen enkele dagen met hematurie, proteinurie, oedeem, AHT, oligurie?.  

vb. poststreptococcen GN 

Subacute GN: na enkele weken en kan na maanden aanleiding geven tot terminale nierinsufficientie.  

Chronische GN: verloop meestal over enkele maanden tot jaren. 

Acute poststreptococcen glomerulonefritis: (groep A of B hemolytische Strep) 

door immunocomplexvorming door nefritogene streptococcen Ag in glomerulus. 

S/ post keel/huid infectie >14-21d, macroscopische hematurie, proteinurie (niet NS), vochtretentie / 

oedeem, AHT, nierinsufficientie.  

D/ glomerulaire hematurie, proteinurie, ASLO, anti-DNAse, gedaalde complement C3.  

biopsie – diffuus proliferatieve mesengiale hypercellulaire en crescents, PNC en monocyten, IgG en 

C3 diffuus.  

R/ penicilline bij actieve strep, lisdiuretica, tijdelijke dialyse.  

P/ volledig herstel.  
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SBE glomerulonefritis:  

proliferatieve glomerulonefritis 

S/ dysmorfe hematurie, proteinurie (niet NS), nierinsufficientie, AHT, gedaalde complement C3 en C4 

D/ verdikking van GBM – membranoproliferatieve GN.  

R/ langdurige AB 

Geinfecteerde AV-shunt:  

S/ zie SBE GN, NS 

R/ AB + verwijderen shunt 

HIVAN (HIV associated nefropathy):  

collapsing form van focale en segmentaire glomerulosclerose.  

S/ proteinurie (NS), dysmorfe hematurie, nierfalen, oedemen.  

D/ microscopische tubulaire dilatatie en interstitiele inflammatie, lage CD4 en hoge virale replicatie, 

zwarte patienten.  

R/ HAART, ACE-i / ARB, nier Tx  

cave: andere renale oorzaken proteinurie bij HIV patienten. 

HepB infectie:  

chronische glomerulonefritis met nefrotisch syndroom en nierinsufficientie.  

S/ dysmorfe hematurie, wisselende proteinurie 

D/ HbeAg positief, subendotheliale en mesangiale immuuncomplex deposities 

R/ anti-virale therapie. Bij rapidly progressive GN – immuunsupressie  

HepC infectie:  

membranoproliferatieve GN 

S/ systemische vasculitis, hematurie, proteinurie, nierfunctie achteruitgang.  

D/ gedaalde complement C4! en C3, cryoglobulines II, IgG en IgM reumafactor, HepC 

APO. Infiltratie macrofagen, ontdubbeling gbm, interpositie monocyten, IgM / IgG / complement 

positief.  

R/ antivirale therapie, steroiden, plasmaferese, rituximab 

Rapidly progressive glomerulonefritis 

MEDISCHE URGENTIE  

S/ snelle nierfunctie achteruitgang 

D/ extracapillaire proliferatieve GN 

Ziekte van Goodpasture (anti-gbm):  

door circulerende IgG1/3 As tegen gbm = one-hit disease 

S/ snel progressieve nierfunctie vermindering, hematurie, proteinurie, longaantasting – hemoptoe, 

respiratoire klachten, koorts, malaise, gewichtsverlies, arthralgieen.  

D/ pulmorenaal syndroom, anti-GBM, ANCA’s 

biopsie – lineaire neerslag IgG, complement in capillaire wanden, crescents 

R/ plasmaferese, hoge dosis CS en cyclofosfamide.   

therapie respons volgen door plasmatiters van anti-gbm. 
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Paucci-immune snel progressieve GN:  

geen duidelijke neerslag van As of immuuncomplexen in de nier. Bij ANCA geassocieerde vasculitis 

(AAV) – ziekte van Wegener.  

IgA nefritis (ziekte van Berger):  

20-35jr, M > V, meeste voorkomende vorm van glomeruonefritis 

S/ hematurie, proteinurie (niet NS), vaak samen met bovenste luchtweg infectie, hypertensie.  

D/ labo – verhoogde IgA1. Complement normaal.  

APO – IgA en C3 in mesangium, proliferatieve GN, mogelijk crescents 

P/ negatieve prognostische factoren zijn: belangrijke proteinurie, serum creat verhoogd, AHT 

R/ conservatief. Mogelijk ARB/ACE-i of hoge dosis CS (cyclofosfamide) 

cave: IgA neerslag na Tx maar niet nadelig.  

Henoch-Shonlein (kinderen) heeft zelfde beeld maar ook met purpura, gewrichtspijn en melena.  

Membraanoprolifererende glomerulonefritis:  

door chronisch circulerende immuuncomplexen gemedieerd of complement gemedieerd (zeldzaam).  

door virale-, bacteriele- of parasitaire infecties, of autoimmuun ziektes.  

complement gemedieerd – door dysfunctie van complement cascade door mutaties in complement 

eiwitten of complement regulerende eiwitten.  

S/ verschillende gradaties hematurie en proteinurie.  

D/ C3 gedaald, onderliggende infecties in Labo.  

APO – verdikte gbm door immuuncomplexen en complement factoren en interpositie mesangiale 

cellen.  

R/ onderliggende infectie/ziekte, CS (kinderen) 

Membraneuze glomerulonefritis:  

bij volwassenen meest voorkomende oorzaak van NEFROTISCH SYNDROOM. Meestal mannen ~40j,  

S/ nefrotisch syndroom met microscopische hematurie.  

D/ complement normaal, IgG4 As, anti-PLA2R (correlatie therapie respons) 

APO – spikes, verdikte gbm, IgG en C3 aan buitenzijde membraan 

urine – ovale vetlichaampjes, vetcilinders, microscopische hematurie 

P/ traag verloop, 25% remissie, 50% matige proteinurie, 25% nierinsufficientie 

R/ ACE-i/ARB, conservatief <6mnd, CS, cyclofosfamide, tacrolimus, rituximab 

Focale en segmentaire glomerulosclerose (FSGS):  

geeft nefrotisch syndroom met functioneel relatief verlies niermassa (litteken) 

S/ jong volwassenen met vrij plots optredende NS met AHT, hematurie 

D/ complement normaal, verhoogde suPAR 

APO – in juxtamedulaire glomeruli is er segmentaire collaps met sclerose en hyalinisatie van de 

capillaire lissen v Bowmann.  

dd. Minimal change 

P/ slecht, slechte respons op therapie, falen van Tx 

R/  ACE-i/ARB, CS hoge dosis, cyclosporine, (mycofenolaat mofetil) 

Minimal change glomerulopathie:  

bij jonge kinderen <10j meest frequente oorzaak van NEFROTISCH SYNDROOM die zeer plots 

ontstaat, proteinurie is selectief, geen hematurie 
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cave: acuut optreden van acute hemodynamisch gemedieerde nierinsufficientie door ernstige 

ondevulling.  

D/ APO – verdwijning van podocyten epitheelvoetjes. Geen biopsie nodig bij kinderen, wel bij 

volwassenen. 

R/ CS, Cyclofosfamide bij frequent relaps (na stoppen CS) 

geeft opzich GEEN AANLEIDING TOT NIERINSUFFICIENTIE 

Glomerulonefritis bij systeemziekten 
LED (lupus erythemathosis disseminatus):  

hierbij is er directe neerslag ban anti-DNA immuuncomplexen. Er zijn 3 verschillende klassen, “Full 

house” positiviteit (IgG, IgA, IgM, C3) 

S/ moeheid, vermagering, koorts, mucocutane, musculoskeletale, neurologische, cardiopulmonale, ... 

afwijkingen.  

D/ ANF positief, anti-dsDNA, gedaalde C3 en C4, biopsie om type te bepalen 

R/ CS, cytostatica (cyclofosfamide), azathioprine als onderhoud, plasmaferese? 

DCTD (diffuse connective tissue disease) 

Sclerodermie:  

is een toename van bindweefsel in de huid, V > M, 40-60jr 

S/ renale crisis met ernstige maligne hypertensie (acuut achteruitgang van nierfunctie, beperkte 

proteinurie) 

D/ anti-Scl-70, ACA, anti-RNA polymerase, biopsie – onionpeel beeld 

Ziekte van Sjogren:  

chronische auto-immuun ontstekingsziekte van traan en speekselklieren  

S/ secundaire distale tubulaire acidose, diabetes insipidus, hypoK (zonder acidose)  

D/ anti-Ro/SSA, anti-La/SSB 

IgG4 related disease:  

Mannen middelbaar leeftijd, lymfo-plasmocytaire infiltraties 

D/ tubulo-interstitiele nefritis met toegenomen aantal IgG4-positieve plasmacellen.  

R/ steroiden 

Cryoglobulinemie:  

type I, type II (HCV, HBV, EBV), type III (onstekings/auto-immuun ziektes, HCV) 

S/ microscopische hematurie, proteinurie, nierfunctie achteruitgang, NF?, gewrichtsaantasting, 

necrotiserende vasculitis van de huid 

R/ plasmaferese!, CS, cytostatica 

Glomerulonefritis bij vasculitis 

Distructie en afsluiting van bloedvaten,  

S/ koorts, vermagering, ontsteking – ischemie 

Door: Large vessel vasculitis, medium vessel vasculitis (polyartritis nodosa en kawasaki), ANCA-

associated small vessel vasculitis (Wegener’s, Churg-Strauss), Anti-gbm, Immuuncomplex small vessel 

vasculitis (cryoglob, IgA, anti-C1q) 
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Ziekte van Wegener (GPA): 

S/ microscopische hematurie, proteinurie, nierfunctie achteruitgang (cave: RPGN), polyneuropathie,  

(neusobstructie met bloeding en mucosale ulcera, hemoptoe, malaise, koorts, subglottig stenose, 

zadelneus vervorming, sensoriele doofheid) 

D/ Rx – pulm infiltraten, biopsie – necrotiserende vasculitis en GN (crescents) 

D/ c-ANCA positief 

R/ cyclofosfamide (endoxan), CS, Azathioprine, rituximab, plasmaferese 

Microscopische polyangiitis nodosa (PAN):  

S/hematurie, matige proteinurie, AHT, nierfunctie vermindering 

malaise, vermagering, spier en gewrichtspijn, huidulcera, mononeuritis, buikklachten, scrotale pijn.  

D/ INFLAMMATIE, HBV?, p-ANCAs 

R/ CS + cytostatica, plasmaferese? 

IgA vasculitis (Henoch-Schonlein):  

S/ purpura, koliekpijn abdo, gewrichtspijn, GN 

hematurie, proteinurie, AHT (GEEN NIERINSUFFICIENTIE kinderen) 

D/ focaal IgA GN (ziekte van Berger), neerslag van IgA en complement 

R/ geen therapie, CS? 

Nieraandoeningen bij vaatpathologie 
Trombotische Micro-angiopathie TMA 

hemolytisch uremisch syndroom (HUS) en trombotische trombocytopenische pupura (TTP).  

door diffuse ernstige beschadiging van kleine bloedvaten – trombi vorming – ischemie – MOF.  

V > M, afrikaanse afkomst. 

door oedeem van endotheelcellen die loskomen van BM 

TTP: 

bij kinderen met infectieuze diarree E.coli. 

S/ hemolytische anemie, purpura, trombocytopenie, koorts, psych, nierinsuff 

hematurie, proteinurie 

cave: kan secundair zijn aan maligne hypertensie 

D/ overmatige vWF (ULvWF), IgG As, anemie, gestegen LDH, verlaagde hepatoglobine, reticulocytose 

Normale stollingfactoren (itt DIC), trombopenie, complement verbruik 

R/ FFP en plasmaferese 

HUS:  

30-40j 

S/ neurologische verschijnselen! (hoofdpijn, verwarring, uitval, epilepsie, coma), koorts, 

hemolytische anemie, nierinsuff, trombocytopenie 

D/ anemie, gestegen LDH, verlaagde hepatoglobine, reticulocytose normale stollingfactoren (itt DIC), 

trombopenie, complement verbruik 

R/ ondersteunend, plasmaferese? 

Maligne hypertensie:  

MEDISCHE URGENTIE!! BD >180/120 mmHg, beschadiging van arteriele vaatbed, Man 30-50j  
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S/ papiloedeem, retinale bloedingen en exsudaten, hypertensieve encephalopatie, hoofdpijn, braken, 

convulsies, verwarring 

D/ CT of MR – dd CVI 

hematurie, proteinurie, intravasale stolling of acute hemolyse (TMA) 

R/ Urapidil: perifere a1-blokker of Labetalol, ACE-i (cave: ondervulling) 

Nefroangiosclerose:  

intima verdikking in wand van arteriolen, oudere patienten (soms ook bij jongere zwarte patienten) 

S/ geleidelijke nierfunctie achteruitgang – weinig sedimentafwijkingen, beperkte proteinurie 

D/ biopsie NIET ZINVOL 

R/ symptomatisch 

Cholesterol embolen:  

na endovasculaire ingreep of start anticoag (vit K antag) 

S/ huiduitslag en cholesterolembool retina,  

D/ fundoscopie, eosinofilie, daling complement C3 en C4, beperkte hematurie en proteinurie 

R/ statines  

cave: maar deels reversibel 

Macro-angiopathie 

Arteriele trombose en embolen:  

S/ nierinfarct, plotse hevige lumbale pijn, macroscopische hematurie 

D/ checken voor VKF of stollingsstoornissen 

R/ trombolyse, trombolytica 

Stenose a. renalis:  

door fibromusculaire dysplasie (jongere vrouwen) of atheromateuze plaques.  

S/ plots verergerde AHT, nierfunctie achteruitgang na starten ACE-i, hypoK (door RAAS activatie) 

D/ echo-doppler nier, CT-angio 

R/ ballondilatatie, stent 

Diabetische nefropathie 
Door glomerulaire hyperfiltratie door hoge glycemie en door verhoogde bloeddruk AHT.  

S/ verschillende stadia  

1. Glomerulaire hyperfiltratie, af en toe micro-albuminurie 

2. Constante micro-albuminurie, stijging GFR 

3. Micro-albuminurie >500mg (te zien om albustix), AHT, retinopathie 

4. Proteinurie van nefrotische range, nierfunctie achteruitgang  

D/ GEEN BIOPSIE 

R/ glycemie controle, ACE-i/ARB, controle lipiden 

Nieraandoeningen bij plasmaceldyscrasieen en amyloidose 
Plasmaceldyscrasieen:  

door een abnormaal proliferatie van immunoglobuline secreterende B-lymfocyten of plasmacellen.  

bij:  
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myeloma cast nefropathie – cilinders 

Fanconi syndroom – kristallen 

Amyloidose – fibrillen 

Light chain nefropathie – granulen  

Myeloma cast nefropathie: 

slaan neer in de tubuli (distaal verstoppen) en zorgen voor ontstekingsinfiltraat rond de tubuli.  

cave: dehydratatie, contrast, hyperCa verergeren dit en kunnen acute nierinsufficientie veroorzaken. 

Nierinsufficientie treed meestal snel op na diagnose myeloom, vooral bij lichtketens.  

R/ preventie: iodiumcontrast vermijden – voldoende vocht, urine alkaliniseren, CCB? voor onderzoek 

R/ behandeling: causaal onderliggende maligniteit (chemo) 

geforceerde diurese, alkaliniseren van urine, bij nierinsufficientie – hemodialyse met speciaal 

membraan 

Tx is RELATIEVE CONTRAINDICATIE 

Fanconisyndroom:  

kappa-lichte ketens slaan neer in prox tubulus, hierdoor toxische beschadiging 

S/ glucosurie, amino-acidurie, fosfaatdiabetes, tubulaire acidose 

Light chain nefropathie:  

kappa licht chains zonder omvorming tot amyloidfibrillen 

S/ proteinurie – nefrotisch syndroom 

cave: ketens kunnen ook in andere organen neerslaan (hart/lever) 

D/ congo-rood negatief 

R/ causaal, chemo of beenmergTx 

Renale amyloidose:  

D/ neerslag van amorfe stof die met congo-rood een groene kleur heeft, liniaire niet-vertakte 

fibrillen.  

AL – lambda korte ketens, slechte prognose.  

AA – serum amyloid A-eiwit (productie in lever) die resistent is aan degradatie, hierdoor langdurige 

chronische ontsteking 

Dialyse-amyloidose – bij bio-incompetiebele membraan, vooral in pols en schouder 

S/ proteinurie (nefrotische range), progressieve nierfunctie vermindering, beperkte hematurie? 

cave: hartdecompensatie, malabsorptie, hypotensie 

R/ AA – behandeling infectie/ontsteking 

AL – behandeling plasmaceldyscrasie (chemo/beenmerg Tx) 

Tubulo-interstitiele nefritis 
Acute allergische nefritis:  

door GM (AB, NSAIDs), systeemziekten, infectieziekte, rejectie van Tx.  

S/ plotse achteruitgang nierfunctie (oligo/anurie), microscopische hematurie, (GEEN proteinurie), 

allergische reactie (rash, koorts, eosinofilie, artralgien), nierslagpijn door zwelling nier  

D/ biopsie! – diffuus ontstekings infiltratien (oesinofielen?), geen neerslag van globuline of 

complement.  
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Echo – vergote nier 

R/ wegname agens, CS, dialyse zo nodig.  

Acute pyelonefritis:  

S/ koorts met rillingen, lumbale pijn, pyurie, bacteriurie, verhoging leuco’s, positieve hemocultuur 

cave: PAS NIERINSUFFICIENTIE BIJ BILATERALE AANTASTING.  

D/ hemocultuur, urineonderzoek, CT? 

R/ AB – fluoroquinolonen (+aminoglycosiden bij urosepsis), observatie bij risicopatienten, uro 

afwijkingen uitsluiten.  

[zwangerschap = ampiciline/aztreonam] 

Chronische tubulo-interstitiele nefritis:  

door nefrotoxische geneesmiddelen, obstructie, metabole afwijkingen (hypoK, hyperCa) 

Analgetica nefropathie – S/ pyurie, beperkte proteinurie 

cave: acute papilnecrose (S/ flankpijn, hematurie, obstructie) – verwijderen van bijde nieren bij Tx.  

Chinesekruiden nefropathie – door gewichtsverlagende kruiden (Aristolochia grandiflora) S/ 

progressieve nierfunctievermindering. R/ CS weinig effect 

Balkan nefropathie – chronische progressieve nierfunctie vermindering (hoge prevalentie balkan 

landen) 

Chronische pyelonefritis en reflux nefritis – door chronische obstructie, lithiase of reflux met infecties 

Calcineurine inhibitor geinduceerde nefropathie (CNIT) – tacrolimus en cyclosporine. S/ progressieve 

en terminale nierinsufficientie, GEEN proteinurie en sedimentafwijkingen.  

R/ alternatieve immunosupressiva gebruiken.  

 

Nierfunctie vervangende therapie 

Hemodialyse: via arterio-veneuze fistel, diepe veneuze catheter of Hickman.  

Peritoneaal dialyse: perineum als dialysemembraan. Cave: peritonitis 

Niertransplantatie:  

geeft hogere levenskwaliteit van dialyse. HLA-Ag match,  

immunosupressie: 

CS – kort gebruik in lage dosis 

Calcineurine blokkers – cyclosporine en tacrolimus, cave: nefrotoxiciteit en tandvlees 

hypertrofie/hypertrichosis 

Purinesynthese remmers – azathioprine (imuran) en mycofenolaat mofetil (cellcept), cave: 

beenmergsupressie (+allopurinol) 

Rapamycine – is een macrolide AB. Cave: trombopenie, hypertriglyceridemie, oedemen, ulcera, 

pneumonitis.  

Monoclonale As  


