
Frisse vaten 

Dr. A.J.J. Woittiez

internist-nefroloog-intensivist

Ziekenhuisgroep Twente, Almelo

We moeten ons afvragen of we 

al onze dialysepatiënten nog wel 

moeten behandelen met coumari-

ne-derivaten, zo stelde Arend Jan 

Woittiez in zijn lezing ‘Een frisse 

kijk op atherosclerose bij patiënten 

met nierschade’. Het was een toegewezen titel waar hij in 

eerste instantie nogal bezwaar tegen had, want de vaten 

van patiënten met nierschade zijn helemaal niet zo fris. 

Cardiovasculaire ziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak 

bij patiënten met nierschade. Studies naar de effecten van 

klassieke cardiovasculaire preventie, met antihypertensiva 

en statines hebben teleurstellende resultaten opgeleverd. 

ACE-remmers en AII-antagonisten beschermen de nierfunc-

tie goed – zo blijkt onder meer uit Lewis studies 1 en 2 – 

maar wanneer ze worden ingezet bij patiënten met CDK3-5, 

bijvoorbeeld in de MDRD, hebben ze toch onvoldoende 

effect. Dat geldt ook voor cardiovasculaire eindpunten.

In de STAR trial bleek een optimale behandeling van

nierarteriestenose met medicatie of stent geen invloed te 

hebben op de ontwikkeling van de nierfunctie, noch op de 

kans op overlijden. Statines zijn in de Jupiter trial effectief 

gebleken ter preventie van vasculaire events bij patiënten 

met een bijna normale nierfunctie, maar in de Aurora trial, 

gehouden onder hemodialyse-patiënten, was er weer 

nauwelijks verschil tussen de statine en placebo.

Coronaire calciumscore 
Wat is er anders bij patiënten met nierschade? De laatste 

jaren staat de calciumstofwisseling sterk in de belangstel-

ling. Patiënten met nierschade ontwikkelen een vorm atheros-

clerose met veel kalkafzetting, die doet denken aan de 

Mönckeberg-sclerose. De verkalking is zichtbaar te maken 

met de CT-scan en te verrekenen tot een ‘coronaire calcium-

score’ die een belangrijke voorspeller is van het een cardio-

vasculaire risico. Een score boven de 300 gaat gepaard met 

een odds ratio om te overlijden aan een cardiovasculaire 

aandoening van meer dan 6. In een klein Amerikaans on-

derzoek, gepresenteerd op de ASN, werd bij patiënten met 

coronaire calciumscore > 400 bij aanvang van dialyse zelfs 

een eenjaarsmortaliteit gevonden van 100 procent. 

Van het bot naar de vaatwand 

Hoe komt het dat bij patiënten met nierschade de botten 

ontkalken en arteriële media verkalkt? Fibroblast Growth 

Factor 23 (FGF23) speelt een belangrijke rol in de calcium-

fosfaathuishouding. Het leidt in de nier tot fosfaturie en 

remming van vitamine D3 productie en in de bijschildklier 

tot remming van PTH. De rol van FGF23 bij het onstaan van 

vaatverkalkingen is nog niet duidelijk. Middelen om FGF23 

direct te beinvloeden zijn nog niet beschikbaar. Wel wordt 

onderzoek verricht naar de mogelijkheden van remming 

van infl ammatie – ook het CRP is een belangrijke factor – en 

naar de invloed van stoffen als vitamine D, bisfosfonaten

en coumarines. Dat heeft al wat praktische informatie 
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Hoe komt het dat bij nierschade de kalk uit de 

botten zich naar vaatwand verplaatst? En wat is 

de rol van vitamine-K-antagonisten daarin? Wat 

doet overgewicht met de nierfunctie? En moet je 

ACE-remmers en AII-antagonisten nu wel of niet 

combineren? Het begin van het nieuwe jaar is 

een tijd van terugblikken; ook onder nefrologen 

is dat inmiddels traditie. Onder leiding van dr. 

Karin Kaasjager en prof. dr. Piet ter Wee hielden 

Nederlandse nefrologen op 14 januari voor de 7de 

maal een review-bijeenkomst naar aanleiding van

de 42ste ASN Renal Week van eind vorig jaar.

2
0

10
8

4

AMG 10-01-14 Review.indd   4 05-03-10   08:22



N E P H R O L O G Y

P A R T N E R   I N   K I D N E Y C A R E

opgeleverd. Zo blijkt suppletie van vitamine D3 bij dialyse-

patiënten de LVH en de sterfte aan hartfalen te verminde-

ren. Het advies van Woittiez om de noodzaak van vitamine 

K- antagonisten bij dialysepatiënten te heroverwegen, gaf in 

Zeist de nodige discussie in de zaal: als er iets in de genees-

kunde gedegen is onderbouwd dan is het wel effectiviteit 

van coumarines ter preventie van het CVA bij patiënten met 

boezemfi brilleren. Maar… niet bij dialysepatiënten. 

ESA bij chronische nierschade en
type 2 diabetes: de TREAT study

Dr. C.A.J.M. Gaillard

internist-nefroloog

Meander Medisch Centrum,

Amersfoort

VU medisch centrum, Amsterdam

‘Een van de belangrijkste studies 

in de nefrologie van de afgelopen 

jaren, zo noemde dr. Carlo Gaillard 

de placebo gecontroleerde TREAT-studie, waarin de invloed 

van darbepoetin alfa op cardiovasculaire eindpunten, 

renale eindpunten en de totale mortaliteit werd beoordeeld 

bij patiënten met diabetes type 2 en chronische nierschade. 

Anemie gaat bij patiënten met diabetes en chronische 

nierziekten gepaard met een verhoogd risico op cardiovas-

culaire en renale problemen. Studies naar de toepassing 

van erytropoëtines zijn daardoor altijd gericht geweest 

op het bepalen van de optimale streefwaarde van het Hb; 

placebo gecontroleerd onderzoek is eigenlijk nooit verricht. 

Aan de TREAT-study namen 4038 patiënten deel, waarvan 

de helft werd behandeld met darbepoetin alfa tot een Hb-

streefwaarde van 13 gram per deciliter (8,1 mmol/l). Tot 

veler verrassing bleek darbepoetin alfa géén bescherming 

te bieden tegen overlijden of cardiovasculaire ziekten: in de 

behandelgroep werden 632 sterfgevallen of cardiovascu-

laire eindpunten vastgesteld tegen 602 in de placebogroep. 

Afweging maken 
Ook opvallend was dat de kans op een beroerte bij gebrui-

kers van darbepoetin alfa tweemaal zo hoog bleek dan in 

de placebo groep (101 vs. 53). Volgens Gaillard, die de pro-

ducent van het middel nadrukkelijk complimenteerde met 

de moed om deze studie uit te voeren, moet het beleid ten 

aanzien van de erytropoësestimulerende middelen (ESA’s) 

nu wel worden heroverwogen. ‘We moeten erkennen dat 

het gebruik van deze middelen risico’s kent, en dat we de 

overigens onmiskenbare voordelen op het gebied van kwa-

liteit van leven en vermindering van het aantal transfusies 

moeten afwegen tegen de risico’s.’ Met name bij patiënten 

met een hoog cardiovasculair risico is volgens Gaillard 

voorzichtigheid geboden. Het nastreven van universele 

streefwaarden moet in ieder geval worden ontmoedigd 

en de behandeling moet meer worden geïndividualiseerd. 

Daarbij zullen wellicht lagere Hb-waarden soms geaccep-

teerd moeten worden. 

Sluipmoordenaars in hart en nieren

Dr. R.J. Bosma

nefroloog

Meander Medisch Centrum, Amersfoort

De epidemie van obesitas neemt 

snel in omvang toe. De situatie in 

de VS voorspelt wat ons te wachten 

staat: 67% procent van de bevol-

king heeft daar overgewicht (BMI 

> 25) en 34% is obees (BMI > 30). In ons land is 57% van 

de mannen en 42% van de vrouwen te zwaar en gemiddeld 

12% is obees, maar bij de kinderen komt de situatie al dicht 

bij de Amerikaanse: 13,5% van de jongens en 16,7% van 

de meisjes heeft overgewicht. Bij Amerikaanse kinderen is 

het gemiddeld 17%. Renate Bosma, werkzaam in Meander 

Medisch Centrum wees erop dat obesitas een ziekte is in 

de zin dat het tot ernstige verstoring van lichaamsfuncties 

leidt: vetweefsel is immers een belangrijk endocrien orgaan 

dat een groot aantal hormonen en cytokinen uitscheidt. 

Obesitas heeft ook diverse invloeden op de nierfunctie, 

waaronder toename van het glomerulaire volume en fusie 

van podocyten, wat leidt tot albuminurie en proteïnurie. 

Daarnaast verandert de renale hemodynamiek. Er is een 

verhoogde GFR ten opzichte van de RPF en een toegenomen 

fi ltratiefractie. Verder is de efferente tonus van de glomeruli 

verhoogd, waarschijnlijk als gevolg van verhoogde activiteit 

van het RAAS en het sympathisch zenuwstelsel, en wellicht 

ook door de effecten van verhoogde insulinespiegels. Dit 

alles leidt tot toename van de terugresorptie van natrium in 

de proximale tubulus en een verlaagd aanbod van natrium 

aan de macula densa. Via tubuloglomerulaire feedback 

bevordert dit de afferente vasodilatatie, waardoor de GFR 

verder toeneemt. 

Synergie van zout en vet
Ook een zoutrijk dieet verhoogt bij mensen met overge-

wicht de fi ltratiefractie: overgewicht en zoutinname werken 

zo synergistisch in een proces dat schadelijk is voor hart 

en vaten. Een hogere zoutinname geeft toename van het 

extracellulair volume, heeft een ongunstige invloed op de 

functie van het RAAS, en is een belangrijke determinant van 

linkerventrikelhypertrofi e. Afname van de zoutconsumptie 

potentieert dan ook het beschermend effect van AII-anta-

gonisten ten aanzien van bloeddruk en proteïnurie. Hoewel 
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gegevens op renale eindpunten voor alsnog ontbreken moet 

er volgens Renate Bosma van worden uitgegaan dat bij een 

hoger lichaamsgewicht het belang van beperking van de 

zoutinname toeneemt. 

Chronische infecties en de nier 

Dr. K. de Blok

internist-intensivist

Flevo Ziekenhuis, Almere

Een andere epidemie waar de 

nefroloog mee geconfronteerd 

wordt, zijn de chronische infectie-

ziekten zoals HIV en hepatitis C. De 

meest voorkomende nefrologische 

complicatie van HIV is de HIV geassocieerde nefropathie 

(HIVAN) die tot 10% van de onbehandelde patiënten treft. 

Het treft echter wel speciale groepen, zo vertelde Koen de 

de Blok. Meestal gaat het om negroïde mannen met een 

genetische predispositie: het MYH-9-gen, dat bij mannelijke 

dragers zonder HIV vaak al leidt tot focale sclerose. De kans 

op HIVAN stijgt met afname van het CD-4 getal en toename 

van de viral load. Van bijna de helft van de patiënten bij wie 

de diagnose wordt gesteld, ligt de creatineklaring dan al 

onder 50 ml/min. Toch is de kans dat men HIVAN in de Ne-

derlandse praktijk tegenkomt, op zich niet groot, en sinds 

de introductie van HAART is de incidentie verder afgeno-

men. Overigens is daar nefrotoxiciteit van de medicatie voor 

teruggekomen. Berucht zijn de proteaseremmer indinavir, 

waarbij acute nierinsuffi cientie kan optreden door niersteen 

vorming en tubulusschade op basis van intracellulaire 

naaldvorming. De nucleoside tenovir kan directe schade 

geven aan de proximale tubulus. Andere HIV-gerelateerde 

glomerulaire ziekten zijn HIV-Immune Complex disease of 

the Kidney (HIVICK) en trombotische microangiopathie. 

De meest voorkomende complicatie van hepatitis C is de 

cryoglobulinemie die overigens veel vaker voorkomt (40 

tot 50% van de geïnfecteerden) dan dat ze symptomen 

veroorzaakt (2 tot 3%). Behandeling met ribavirine in com-

binatie met alfa-interferon doet de kans HCV-nefropathie 

sterk afnemen. Zowel bij patiënten met HIV als patiënten 

met HCV is het doen van niertransplantaties tegenwoordig 

goed mogelijk. De combinatie van beide infecties geeft wel 

een slechtere overleving, en dat geldt ook voor diabetes of 

co-infecties met hepatitis B. 

MGUS en multiple myeloom

Dr. M.A. van den Dorpel

internist-nefroloog

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Monoclonal Gammopathy of 

Unknown Signifi cance (MGUS) 

komt voor bij ongeveer 3% van 

mensen ouder dan 50 jaar en 8% 

van de mensen ouder dan 80 jaar. De kans op progressie tot 

multiple myeloom is 1% per jaar. Bij 50% van de mensen met 

multiple myeloom ontstaat nierschade en bij ongeveer 10% 

daalt de GFR tot onder de 10 ml/min. Bij de aanmaak van im-

muunglobulinen wordt onder normale omstandigheden een 

overschot aan lichte ketens geproduceerd. Plasmacellen die 

kappaketens produceren zijn dubbel zo talrijk als plasmacel-

len die lambdaketens produceren. Kappaketens worden dan 

ook veel sneller geklaard, maar gaat de nierfunctie achteruit, 

dan stijgt de concentratie kappaketens veel sneller dan de 

concentratie lambdaketens. In een pilot studie uit Birming-

ham werden 19 Kahler-patiënten met een dialyseafhankelijke 

acute nierschade behandeld met chemotherapie aangevuld 

met verlengde dialysesessies van acht uur met een nieuwe 

type nier met een ‘high cut off’ poriegrootte van ongeveer 30 

Kd. (Gambro HCO 1000). Om voldoende oppervlak te krijgen, 

werden twee van deze nieren in serie gezet. De behandeling 

werd drie maanden voortgezet in combinatie met chemo-

therapie. Albumine werd aangevuld (40 gram per sessie). In 

de eerste drie weken werd een reductie van de vrije lichte 

ketenconcentratie (FLC) gevonden van 80%. Veertien patiën-

ten raakten onafhankelijk van de dialyse na een gemiddelde 

behandelduur van 28 dagen. De vijf patiënten bij wie het niet 

lukte dialyseonafhankelijk te raken, maakten deel uit van een 

groepje van zes patiënten die om uiteenlopende redenen het 

chemotherapieschema niet konden afmaken: geen van hen 

leefde langer dan 300 dagen. Een opmerkelijk resultaat aldus 

dr. René van den Dorpel. De gebruikte kunstnier kost € 750 

en het gaat om drie sessies per week. De mogelijkheid van 

hergebruik is niet onderzocht. 

Roerige jachtvelden 

Tijdens een ‘rondje langs de nefrologische jachtvelden’ 

vroeg Piet ter Wee aandacht voor recente ontwikkelingen op 

het gebied van trombotische trombocytopenische purpura 

(TTP). Bij verdenking dient zo snel mogelijk met de behande-

ling te worden begonnen en wel met plasmaferese en niet 

met plasma-infusie. Plasmaferese dient dagelijks plaats te 

vinden tot het trombocytengetal is gestegen tot boven de 

150, en er dienen corticosteroïden bij te worden gegeven. Zo-
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wel plaatjesaggregatie als plaatjesinfusie kunnen het CNS-

beeld verergeren. In resistente gevallen wordt splenectomie 

overwogen en in geval van relaps kan rituximab helpen. Het 

viel Ter Wee overigens tegen dat er onder behandeling met 

rituximab ook na een jaar nog 20% relapses optraden. Ter 

Wee maakte ook melding van de Vital studie. Daarin werd 

bij patiënten met diabetes type 2 en een geschatte GFR 

tussen de 15 en 90 ml/min die werden behandeld met een 

ACE-remmer of AII antagonist de invloed van toevoeging van 

1 of 2 µg paricalcitol (een synthetische vorm van calcitriol) 

onderzocht. Bij gebruik van 1 µg werden geen signifi cante 

veranderingen gezien. Gebruik van 2 µg resulteerde in een 

daling van de bloeddruk met 5%, een reversibele daling 

van de GFR en een daling van de albumine-creatinineratio. 

Dertig tot zestig dagen na stoppen met paricalcitol keerden 

de uitgangswaarden weer terug. Karin Kaasjager was zeer 

onder de indruk geraakt van de discussie tussen Hans-Henrik 

Parving, die het combineren van ACE-remmers en AII anta-

gonisten verdedigde op grond van een grotere invloed op de 

proteïnurie, en Johannes Mann, die overtuigend wist aan te 

tonen dat er geen enkel bewijs bestaat van voordelen van de 

combinatie op cardiovasculaire dan wel nefrologische eind-

punten. De discussie had een hoog straatvechtersgehalte, 

aldus Kaasjager. Mann toonde de zaal een dia – die door de 

gevleide Parving niet werd gezien – van een cartoon van de 

keizer zonder kleren. Het eindigde in een deconfi ture: toen 

de zaal zich leek de bekeren tot het standpunt van ‘degelijke 

Duitser’ verliet zijn Deense opponent stampvoetend de zaal. 

En zo was er in 2009 een Keizer onttroond.

 

Vaderlandse trots

Evenals vorig jaar was een selectie gemaakt van de beste Ne-

derlandse inzendingen op de ASN Renal Week. Hilde Tent, in 

opleiding in het UMCG, had onderzoek gedaan naar de voor-

spellende factoren voor het beloop van de nierfunctie van 

levende donoren. Het laatste decennium is de gemiddelde 

leeftijd van de donoren gestegen van 41 naar 51 jaar en heb-

ben meer donoren risicofactoren als overgewicht en milde 

hypertensie. Na donatie neemt de GFR van de resterende nier 

snel toe, waarna de curve afvlakt maar de GFR blijft stijgen. 

De snelle stijging wordt toegeschreven aan een hemodyna-

mische respons, de late stijging aan daadwerkelijke groei 

van de resterende nier. Onderzoek onder 59 donoren die 

werden geopereerd in het UMCG bracht bij 47 van hen zowel 

een vroege als een late adaptieve respons aan het licht. Bij 

12 donoren was er na een initiële toename een afname van 

de GFR. Preoperatief voorspellen tot welke groep een patiënt 

behoort, bleek helaas niet mogelijk. De enige betrouwbare 

voorspellende factor bleek de renale reservecapaciteit direct 

na de operatie. Overigens bleef ook bij patiënten zonder 

late adaptieve respons de GFR op lange termijn op een accep-

tabel niveau.

EPO-resistentie

Christiane Drechsler, werkzaam in het LUMC, had op basis 

van de NECOSAD (NEtherlands COoperative Study on the 

Adequacy of Dialysis), onderzoek gedaan naar de relaties 

tussen erytropoëtineresistentie (ERI >12 U/kg/week/Hb); 

wasting (SGA ≤ 5), infl ammatie (CRP > 10 mg/l) en sterfte bij 

hemodialyse patiënten. Ten eerste bleek het niet gemakke-

lijk de risicofactoren van elkaar te scheiden: EPO-resistentie 

zonder wasting en infl ammatie kwam voor bij slechts 31% 

van de patiënten met EPO-resistentie. Wanneer hiervan 

sprake was bleek het nauwelijks invloed van invloed op 

de mortaliteit: RR: 1,2. Voor de combinatie met wasting 

(RR: 2,2) en infl ammatie (RR: 2,3) was een relatief risico te 

verwachten van 3,7 maar gevonden werd een risico van 4,9. 

Deze interactie suggereert volgens Drechsler dat het geven 

van hoge doseringen EPO bij patiënten met comorbiditeit 

aan oversterfte zou kunnen bijdragen. 

Sterfte voorspellen

Ondervoeding of protein energy wasting is bij hemo-

dialysepatiënten een belangrijke voorspeller voor sterfte. 

In 2008 zijn op basis van een internationale consensus 

vier gegevenscategorieën vastgesteld om ondervoeding te 

defi niëren: bloedchemie, lichaamsgewicht, spiermassa en 

voedselinname. In het kader van de Dutch Connective Trans-

port Study (CONTRAST) heeft Albert Mazairac gepoogd een 

gecombineerde score op te stellen waarmee op basis van 

deze vier elementen het sterfterisico zou kunnen worden 

voorspeld. Dat lukte aardig: met het nodige schuiven met 

parameters - wel of niet de SGA of het cholesterol include-

ren; al dan niet gewogen laten meetellen van elementen 

– werd een score opgesteld die per standaarddeviatie een 

relatief risico vertegenwoordigde van 0,44. Heel goed, maar 

niet beter dan gewoon prikken op het albumine (0,44) of 

het creatininegehalte van het bloed (0,41). 

Middels stemming mochten de aanwezigen hun oordeel 

geven over de inzendingen. De hoogste waardering voor 

het vaderlands wetenschappelijk product ging naar de uit 

Würzburg afkomstige Christiane Drechsler.

Christiane Drechsler, MD, MSc

Fellow nefrologie en klinisch 

onderzoek LUMC, Leiden

Universiteitsziekenhuis Würzburg, 

Duitsland
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