
TUBULO-INTERSTITIELE NEFRITIS 

 

1. Acute allergische interstitiële nefritis 
 

 Frequente oorzaak van acute nierinsufficiëntie 

 Veroorzaakt door verschillende aandoeningen 

 Niet specifieke kliniek → diagnose pas zeker met biopsie 

 

 Histologie: 

o Diffuus ontstekingsinfiltraat in interstitieel weefsel: monocyten, lymfocyten, 

plasmacellen, soms polynucleairen en eosinofielen 

o Meestal ook infiltraat in tubulusepitheel → tubulitis 

o Geen neerslag van IC of complement 

o Normale glomeruli 

 
 

 Oorzaak 

o Geneesmiddelen: 

 AB: methicilline, rifampicine, sulfonamiden, trimetoprim 

 NSAIDS: vb fenoprofen 

 Elk GM igv overgevoeligheidsreactie 

 

o Systeemziekten 

 LED 

 Sarcoïdose 

 Sjögren 

 

o Rejectie van een niertransplant 

 

o Infectieziekten: 

 Leptospirose 

 Legionellose 

 hantavirus 



 kliniek 

o plotse nierfunctie achteruitgang 

o soms koorts, huiduitslag, eosinofilie, artralgie 

o lumbale pijn door zwelling vd nier →  tractie op kapsel 

o meestal microscopische hematurie 

o zelden proteïnurie, leukocytencilinders en pyurie 

o echo: homogeen vergrote nieren 

 

 therapie 

o oorzaak wegnemen 

o CS indien ernstig 

o Tijdelijk nierfunctievervangende therapie indien nodig 

 

 Prognose 

o Mstl volledig herstel nierfunctie.  

o Kan meerdere weken duren 

 

 

 CASUS 1: ♂, 51jaar 
 

Medische voorgeschiedenis  

 1990: ingreep in verband met lumbale discushernia 

  08-2002: schouderingreep 

  09-2003: m. supraspinatusscheur, waarvoor conservatieve aanpak 

  Roker  

 

Huidig probleem (01-2006)  

 Sinds 23-12-2005 progressieve pijn linker been 

  Voos gevoel perianaal en genitaal links 

  Lumbosacrale pijn 

  Sinds 26-12-2005 Ibuprofen, meerdere comprimés per dag. 

  04-01-2006: pijn in beide lendenstreken 

  aanvankelijk zeurend, maar daarna hevig, uitstraling naar de liezen en het scrotum 

 

Klinisch onderzoek  

 Veel pijn, zweterig. Vindt geen goede houding. 

  Bloeddruk 150/95 mmHg  

  Pols 100/min, regelmatig ritme 

  Longen: normaal, symmetrisch ademgeruis 

  Cor: normale tonen, geen hoorbare souffles  

  CVD 5 cmH2O, geen oedemen 

  Geen huidafwijkingen 

  Bilaterale nierslagpijn 

 



Vraag 1: Welke bijkomende anamnestische gegevens wenst u te kennen? 

 Koorts? 

Vraag 2: Geef een differentieel diagnostische lijst op basis van de gegevens uit de anamnese en 

het klinisch onderzoek. Welke aanvullende onderzoeken zou u doen om tot een meer gerichte 

diagnose te komen? 

 Nierpijn  → door zwelling KAPSEL (rest nier niet gevoelig) 

→ oorzaken: 

1. Infectie 

2. Niersteen + obstructie → hydronefrose 

3. Acute trombose a.renalis (zz) 

4. Veneuze trombose → nierinfarct 

 

 TOZ om niersteen uit te sluiten  RX abdomen enkel & nierstreek enkel 

→ geen stene zichtbaar! Niet de oorzaak dus 

 

 ECHO toont vergrote nieren, geen uitgezet pyelon, geen uitgezette ureters 

→ geen obstructie! 

 

 Oorzaak = infectie? Acute pyelonefritis? 

→  Oedeem → plots dus mogelijk! 

→ maar geen rilkoorts, geen WBC ↑, geen linksverschuiving,  dus geen acute 

pyelonefritis! 

 

Labo: 

 

Hemoglobine   12  .8  g/dL  14.0 - 18.0  
Hematocriet   0  .383   0.400 - 0.540  
RBC telling   4  .25  10**12/L  4.50 - 6.00  
MCV   90  .1  fL  76.0 - 96.0  
MCH   30  .1  pg  27.0 - 32.0  
MCHC   33  .4  g/dL  30.0 - 35.0  
RDW (maat voor 
anisocytose)  

 
13  .9  %  11.7 - 14.5  

Reticulocyten telling   1  .6  %  0.5 - 2.0  
Reticulocyten telling   67   10**9/L  20 - 100  
Immature reticulocyte 
fraction  

 
7  .1  %  5.0 - 21.0  

Bloedplaatjes telling   172   10**9/L  150 - 450  
MPV   11  .8  fL  9.0 - 13.0  
WBC telling   7  .8  10**9/L  4.0 - 10.0  
WBC differentiatie Sysmex HST  
Neutrofielen %   51 .0 %  38.0 - 77.0  
Neutrofielen aantal   4  .3  10**9/L  2.5 - 7.8  
Eosinofielen %   7 .0  %  <= 6.0  
Eosinofielen aantal   0  .5  10**9/L  <= 0.4  
Basofielen %   0  .1  %  <= 1.0  
Basofielen aantal   0  .0  10**9/L  <= 0.1  
Lymfocyten %   26  .4  %  20.0 - 50.0  
Lymfocyten aantal   2  .1  10**9/L  1.2 - 3.6  
Monocyten %   16  .5  %  2.0 - 10.0  
Monocyten aantal   1  .3  10**9/L  0.2 - 0.8  
 



Eosinofielen ! → bij allergische reacties of bij parasieten (zz bij bep systeemziekten) 

Opm: geen typisch allergisch beeld (lichte koorts, huiduitslag, gewrichtsklachten) want deze klachten 

worden onderdrukt door de NSAIDS! 

Nierfunctie bepaling: 

 

Creatinine 3.05 → acute achteruitgang nierfunctie! (GFR bepaling niet meer nodig, creatinine zegt 

genoeg) 

 

 

WBC → verhoogd! 

Eiwit: licht verhoogd 

Cultuur: steriel! → geen infectie 

Opm: 24 uurs collectie is correct uitgevoerd, creatinine uitgewaterd = 1.52 g/24u = normaal 

 

Besluit:  

Oorzaak bilaterale nierzwelling = allergische reactie op de ibuprofen → interstitiële nefritis 

 

 

 
Urinedebiet  
duur   24:00   hh:mm   
hoeveelheid   2000   mL   
Creatinine (urinedebiet)   76 .0  mg/dL  <= 450.0  
 1  .52  g/24h  0.80 - 2.00  
Creatinine klaring   34 .6  mL/min  75.0 - 125.0  
Totaal eiwit (urinedebiet)   0  .35  g/L  <= 0.12  
 0  .70  g/24h  <= 0.15  
Totaal eiwit/creatinine 
ratio  

 
0  .46  g/g creat.  <= 0.20  

 

RBC   4   /µL  <= 20  
WBC   230   /µL  <= 20  
Eosinofilurie                         afwezig 
 
urinestaal (geloosd, midstream)  
 Cultuur  
 steriel  
 



Vraag 3: Welk anatomopathologisch beeld verwacht u? 

Oedeem: tubuli liggen niet tegen elkaar 

Heel veel ontstekingsinfiltraat met eosinofielen  → Rozig cytoplasma 

 

Opm: geen biopsie nodig!!! De diagnose staat al vast (klinisch) 

 

 

Vraag 4: behandeling? 

1. Stop NSAID 

2. Afwachten 

3. Evt CS opstarten 

 

 

 CASUS 2: 
 Huidige ziektegeschiedenis: 

Hoge koorts met rillen en pijn beide flanken. Huisarts schreef paracetamol voor 

owv vermoeden van virale infectie. 48 uur later geen beterschap, blijvende 

piekende koorts → Verwijzing naar spoedgevallen 

 

 Labo 

 

 

Hemoglobine   14  .0  g/dL  13.0 - 16.0  

Hematocriet   0  .404   0.370 - 0.490  

RBC telling   4  .73  10**12/L  4.50 - 5.30  

MCV   85  .4  fL  76.0 - 96.0  

MCH   29  .6  pg  27.0 - 32.0  

MCHC   34  .7  g/dL  30.0 - 35.0  

RDW (maat voor anisocytose)   12  .8  %  11.7 - 14.5  

Bloedplaatjes telling   96  10**9/L  150 - 450  

MPV   11  .3  fL  9.0 - 13.0  

WBC telling   12  .2  10**9/L  4.0 - 10.0  

 

Natrium   135  .0  mmol/L  135.0 - 145.0  

Kalium   3  .86  mmol/L  3.50 - 5.10  

Chloride   98  .2  mmol/L  98.0 - 107.0  

Bicarbonaat   23  .1  mmol/L  22.0 - 29.0  

Anion gap   17  .6  mEq/L  10.0 - 20.0  

Ureum   59   mg/dL  <= 48  

Creatinine   3  .36  mg/dL  0.50 - 1.00  

Calcium   8  .48  mg/dL  8.60 - 10.30  

Fosfor   6  .44  mg/dL  2.30 - 4.70  

 



 
 

RBC: 1 → marginaal verhoogd 

WBC: idem 

Eiwit pos 3+ (1,1g/24u)  → kan glomerulair of tubulair (< 2g/24u) zijn 

    → isomorf! Dus niet glomerulair! 

 

Nierfunctie: 

 Creatinine: 3,36 mg/dl → verhoogd! → acute nierfunctie achteruitgang  

 K is normaal: je zu eerder verwachten dat het verhoogd is bij acute 

nierinsuff. Maar tubulaire dysfunctie geeft hypo-K-emie! 

 

 echo 

 Normaal aspect van pancreas, milt, galbaas en galwegen. 

 Forse lever, met normale reflectiviteit. 

 Vergrote nieren bilateraal (129 mm rechts en 137 mm links), met 

toegenomen reflectiviteit van de cortex (dikte ca 12 mm) en afname van de 

CM-differentiatie. De RI intrarenaal is echter nog binnen normale grenzen 

(0,68 rechts en 0,62 links). Minimale hoeveelheid vocht links perirenaal. 

 Normaal aspect van de ostia van de nierarteries.  

 

Bijkomende anamnestische gegevens:  

Lesse gaan afvaren!  

→ hantavirus komt veel voor in de ardennen!  

→ veroorzaakt acute interstitiële nefritis! 

 

 

 

 

pH   6  .5   4.5 - 8.0  

Soortelijk gewicht   1009    1002 - 1030  

WBC esterasen   negatief  

Nitriet   negatief  

Eiwit   positief 3+  

Glucose   negatief  

Ketonen   negatief  

Heem   positief 1+  

Urobilinogeen   spoor  

Bilirubine   negatief  

   

Microsc. onderz. rechtstr.  

Microscopie rechtstreeks  
 
Rode bloedcellen: 14/µl 

Witte bloedcellen: 12/µl  

 



2. Acute pyelonefritis 
 

 

 Histologie 

o Typische wigvormige zones van intense infiltratie met polynucleairen in en rond de 

tubuli (basis naar cortex) 

o Normale zones tussenin 

o Soms micro-abcesjes 

 

 Kliniek 

o Plotse rilkoorts 

o Lumbale pijn 

o Pyurie, bacteriurie, verhoogde leukocytose 

o Vaak + positieve hemoculturen 

o Indien bilateraal → acute nierinsuff 

 

 Diagnose 

o anamnestisch en klinisch (koorts, abdominaal onderzoek, slagpijn)  

o bevestigd door pos  urine-onderzoek (sediment en cultuur) 

o geen CT verantwoord alhoewel typische wigvormige uitsparingsbeelden 

 

 therapie 

o AB Voorkeur: quinolones (cave associatie met corticoiden:peesrupturen; aanpassen 

aan nierfunctie) 

o Bij zwangeren geen quinolones  

o Bij zware infectie/sepsis: aminoglycoside (bactericide)  

o Kultuur te volgen  

o Frequent recidief → onderliggende urologische afwijking uit te sluiten! 

 

 Hospitalisatie bij 

 Ongecompliceerde pyelonefritis (jonge gezonde niet-zwangere vrouw) 

o ernstig ziek, niet in staat om medicatie in te nemen 

 

 Gecompliceerde: Allemaal: 

o Obstructie (echte koliekpijnen) 

o Blaasdivertikels/Stoma/Neurogene blaas/ Reflux/ 

Ureterstent/Sonde 

o Zwangeren  

o Diabetes 

o Nierinsufficiëntie/niertransplantatie 

o Immuunsuppressie  

o Geriatrische patiënt 

o Klinisch oorspronkelijk moeilijk te differentiëren 

o Urologische evaluatie: septische patiënt; zo geen beterschap 

na 48 uur therapie; na een tweede episode  



 CASUS 
 Vrouw, 24j 

 Medische voorgeschiedenis 

o Rookster 

o Urineweginfecties tijdens de zwangerschap 

 Huidige ziektegeschiedenis 

o 24-jarige bio-ingenieur komt op de raadpleging met lumbalgie links, en hoge 

koorts met rillingen 

o Dysurie en pollakisurieklachten  

 

 Vragen: 

o Wat is uw voorkeursdiagnose op anamnestisch basis?  

→ hoge koorts + dysurie = acute pyelonefritis tot tegendeel bewezen!! 

Opm. zwangere → dilatatie pyelocalicieel stelsel → motiliteit neemt af → 

infectie kan makkelijker opstijgen 

 

o Hoe ga je de diagnose proberen te bevestigen?  

KOZ: nierslagpijn 

Urine-onderzoek (sediment en cultuur) 

 

o Verwijs je de patiënt op dit moment naar het ziekenhuis of van welke 

factoren laat je dit afhangen?  

Zwanger  → hospitalisatie 

Andere verwikkelingen → hospitalisatie 

 

 

o Hoe ga je behandelen?  

 AB snel opstarten, 2-3 weken 

  Voorkeur: quinolones (cave associatie met 

corticoiden:peesrupturen; aanpassen aan nierfunctie) 

 Bij zware infectie/sepsis: aminoglycoside (bactericide)  

 Bij zwangeren geen quinolones, geen gentamicine, wel ampicilline of 

3e gen cefalo  

 

o Zijn er verder onderzoeken nodig?  

 Kultuur te volgen  

 Frequent recidief → onderliggende urologische afwijking uit te 

sluiten! 

 

 

 

 

 

 



3. Chronische tubulo-interstitiële nefritis 
 

a. Analgetica nefropathie 

 

 Definitie: 

vorm van chronische tubulo-interstitiële nefritis die optreedt na jarenlang 

meerder innames per dag van combinatiepreparaten van pijnstillers 

 

 Histologie 

o Capillarosclerose onder hetepitheel in het pyelon, ureter (en blaas) 

o Progressieve sclerose van de medulla → papilnecrose 

 

 Welk analgeticum? 

o Fenacetine-houdende analgetica 

 

 Kliniek 

o Traag evoluerende nierinsuff 

o Beperkte hematurie, pyurie, weinig of geen proteïnurie 

o Diurese blijft lang bewaard door gestoord concentratievermogen 

o Soms salt-losing → Ondervulling   tijdelijke nierfunctie achteruitgang 

o Nierkoliek door afbrokkeling genecrotiseerde papillen 

o Anemie 

o RX, iv pyelografie → typische papilnecrosebeelden (verkalkt) 

o Toegenomen incidentie transitioneel celcarcinoma’s 

 

  

 

b. Cyclosporine-geïnduceerde nefropathie 

 

 Chronisch cyclosporinegebruik → chronische interstitieel nierlijden dat kan 

evolueren naar terminale nierinsuff. 

 Dosisgebonden 

 Veel bij transplantptn 

 Bij niertransplant moeilijk onderscheid met chronische rejectie 

 

 CASUS 
 

 32-jarige man presenteert zich bij de HA met arteriële hypertensie vastgesteld op 

arbeidsgeneeskundig onderzoek: BD: 152/98 mmHg  

 VG: sedert 16-jarige leeftijd ernstige psoriasis: 

o Topische therapie + 

o Cyclosporine A (Neoral) sedert 7 jaren  

o Metotrexaat gedurende 2 jaren 



o Retinoïden (vitamine A derivaat) gedurende 3 jaren 

o Infliximab (anti-TNF-α As) 12 maanden 

o Ustekinumab (anti-IL12 en anti-IL23 As) 3 maanden 

o Alefacept (anti-CD2 As): studieprotocol 12 weken 

 

 K.O.Z.:  

o BD: 163/95 mmHg; polsfrequentie: 76/min 

o Diffuse hyperplasie van de gingiva  

 

 Labo: 

o Serum creatinine: 2,3 mg/dl 

o Urinestix: normaal 

o 24u-urinecollectie: 0,1 g eiwit/24u 

o Urinemicroscopie: rbc: 3/veld – wbc: 4/veld  

 

 Echografie:  

o bipolaire diameter rechts: 10,2 cm – links: 10,0 cm – cortexdikte: bilateraal 13 mm  

 

 histologie: typisch beeld! 

Opm: Biopsie doen? Ja! → therapie switch nodig voor psoriasis? 

 

o Arteriolaire hyalinisatie → vernauwing afferente arteriolen → ischemie glomeruli → 

  
(opm: diabetische nefropathie: ook arteriolaire hyalinose maar dan ook efferente 

arteriool aangetast!!) 

 

o Kapselfibrose: fibrose pariëtaalblad 

 



o Tubulaire atrofie door O-radicalen (door ischemie)→ beschadiging tubuli → 

gestreepte atrofie (stukken waarin tubuli kapot zijn) 

 
 

 

Opm:  

GEEN ontstekingsinfiltraat ↔andere medicatie-toxiciteit, allergische interstitiële nefritis 

 

 

c. Chinese kruiden nefropathie 

 

Snel progressieve nierfunctievermindering 

Uitgesproken interstitiële fibrose 

Celcarcinoma’s urotheel 

CS weinig of geen effect 

 

d. Balkan nefropathis 

 

 

e. Chronische pyelonefritis en reflux nefropathie 

 Chronische en recidiverende nierinfectie kan aanleiding geven tot 

interstitiële fibrose en sclerose 

 Enkel bij onderliggende onderhoudsfactor vb urinaire obstructie, lithiasis, 

VU-reflux 

 Bij kinderen of zelfs intra-uterien 

 Schade door infectie + mechanische schade door reflux van urine 

 Verdwijnt vaak bij ouder worden 

 Factor Aangeboren hypoplasie 

 Verdere schade wrs door hyperfiltratie in minder beschadigde delen → 

focale en segmentaire glomerulosclerose → mogelijk zware proteïnurie 


