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Epidemiologie

Incidentie van plotse hartdood bij
CKD-patiënten
Resultaten vanuit de Heart Outcomes
and Prevention Evaluation (HOPE)
studie5,6 wijzen erop dat milde nier -
insufficiëntie (vastgesteld als een
serum creatininespiegel van 125-
200 µmol/l of een glomerulaire fil-
tratiesnelheid (GFR) van ≤ 65
ml/min) bij patiënten met een car -
dio vasculaire ziekte gepaard ging
met een toename van 40% in het
risico van cardiale mortaliteit, in ver-
gelijking met degenen met een car-
diovasculaire ziekte en een normale
nierfunctie.5,6

In overeenstemming hiermee werd in
de Hypertension Optimal Treatment
(HOT) studie het risico van cardio-
vasculaire mortaliteit onderzocht bij
18.790 patiënten met hypertensie
en een creatininespiegel van ≤ 265
µmol/l bij aanvang. Bij de grote
meerderheid van deze patiënten

(90%) was geen klinische bewijs van
een reeds bestaande atheroscleroti-
sche ziekte aanwezig. Bij degenen
met een milde CKD, vastgesteld als
een uitgangsspiegel van het serum-
creatinine van > 130 µmol/l (CKD
stadium 3-4), werd een drievoudige
toename van het aangepaste relatie-
ve risico van cardiovasculaire morta-
liteit geobserveerd.7

In een Engelse populatiegebaseerde
studie bleek ongeveer 70% van het
aantal overlijdensgevallen veroor-
zaakt te worden door een cardiale
ziekte. Grofweg de helft van deze
cardiovasculaire mortaliteit trad
acuut op.8 De Duitse 4D studie9 met
178 dialysecentra toonde dat 26%
van de cardiale overlijdensgevallen
onder hemodialysepatiënten met
diabetes plotseling optraden.
Coronaire ziekten, hartfalen en ande-
re cardiale ziekten veroorzaakten
respectievelijk 9%, 6% en 3% van
het aantal overlijdensgevallen.
Vanuit een Amerikaanse studie met
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Inleiding

De jaarlijkse cardiovasculaire mortaliteit bij patiënten met chronische
nierziekte (chronic kidney disease, CKD) is veel hoger dan in de
algemene bevolking. De kans op plotse hartdood stijgt bij het afne-
men van de nierfunctie. Bij patiënten die dialyse ondergaan, kan het
zelfs verantwoordelijk zijn voor 60% van de cardiale mortaliteit. In
hemodialyseafdelingen waar CKD-patiënten behandeld worden,
treedt bij zeven van de 100.000 hemodialysesessies een hartstil-
stand op.

Verschillende risicofactoren voor het optreden van plotse hartdood
zijn geïdentificeerd bij CKD-patiënten, te weten een ziekenhuisopna-
me in de afgelopen dertig dagen, een afname van de systolische
bloeddruk met 30 mmHg tijdens de hemodialysesessie, het langdu-
rig hebben ondergaan van hemodialyse, en de bijkomende aanwe-
zigheid van diabetes mellitus. Het risico van het optreden van plotse
hartdood is het grootst direct na de dialyse en aan het eind van het
lange ‘weekend-interval’.
Factoren in de pathofysiologie van plotse hartdood  zijn cardiomyo-
pathie en een vasculopathisch milieu-interieur, zoals elektrolytshifts,
divalente ionafwijkingen, diabetes, sympatische overactiviteit,
inflammatie en mogelijk een depositie van ijzer. 
Patiënten met eindstadium nierziekten (end-stage renal disease,
ESRD) worden blootgesteld aan een substantiële hoeveelheid hemo-
dynamische stress en metabole verstoringen, die het risico verhogen
van cardiomyopathie, atherosclerose en arteriosclerose.1-3 Deze pro-
cessen kunnen hartritme- en geleidingsstoornissen veroorzaken.
Daardoor is de cardiovasculaire mortaliteit onder ESRD-patiënten
veel hoger in vergelijking met de algemene bevolking.1,2 Bij degenen
die ook diabetes mellitus hebben, blijkt plotse hartdood de meest
voorkomende oorzaak van cardiovasculaire mortaliteit te zijn.4

Ook een verslechterde effectiviteit en sensitiviteit van de baroreflex
en obstructieve slaapapneu kunnen bij CKD-patiënten bijdragen aan
het risico van plotse hartdood. Dialysepatiënten hebben een erg
 kleine kans om te overleven na een hartstilstand. Zelfs bij CKD-sta-
dium 3 en 4 is de cardiovasculaire mortaliteit hoger dan bij personen
zonder CKD.5-7 Plotse hartdood zou verantwoordelijk kunnen zijn
voor 60% van de cardiale overlijdensgevallen bij patiënten die dialy-
se ondergaan.4

Bij CKD-patiënten kan primaire en secundaire preventie van een
hartstilstand de cardiovasculaire mortaliteit reduceren. Implantatie
van een cardioverter-defibrillator leidt ook bij CKD patienten tot een
afname van het risico van plotse hartdood. Het besluit om een cardi-
overter-defibrillator te implanteren dient beïnvloed te worden door
de leeftijd en het ziektestadium van de CKD.
Dit review beschrijft de incidentie van plotse hartdood bij CKD-
patiënten met en zonder dialyse. De risicofactoren en mechanismen
die gepaard gaan met plotse hartdood en evalueren enkele thera-
peutische overwegingen worden hier bediscussieerd.

Figuur 1: Incidentie van plotse hartdood per CKD-stadium, gestratificeerd per 

eGFR-waarde bij aanvang.12
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12.833 prevalente hemodialysepa-
tiënten, van wie 4.120 personen
overleden gedurende een follow-
upduur van twee jaar, kwam naar
voren dat 27% van alle overlijdens-
gevallen veroorzaakt werd door een
plotselinge hartstilstand. Andere car-
diovasculaire aandoeningen, waaron-
der coronaire of vasculaire hartziek-
ten, cardiomyopathie, hartritmestoor-
nissen, pericarditis, harttamponade
en longoedeem, veroorzaakten geza-
menlijk 20% van alle overlijdensge-
vallen.10

In een studie met 19.440
Amerikaanse CKD-patiënten die een
hartkatheterisatie ondergingen, over-
leden 522 personen aan plotse hart-
dood. Een kwart van hen had een
geschatte eGFR van <
60ml/min/1.73m2. Hoe ernstiger de
CKD, hoe groter kans op plotse hart-
dood (figuur 1 ).12

De frequentie van plotse hartdood
neemt toe met het aantal jaren dat

mensen dialyse ondergaan, en is het
hoogst bij diabetespatienten.13,14

Gedurende de eerste 12 uur na het
starten van de hemodialysesessie
overleden meer patiënten dan ver-
wacht. In de periode van 60-72 uur
na het starten van de dialyse was
het aantal overlijdensgevallen zelfs
drie keer hoger dan verwacht.
Andere risicofactoren voor plotseling
overlijden zijn onder andere zieken-
huisopname in de afgelopen dertig
dagen en een afname van 30 mmHg
in de systolische bloeddruk (SBP)
gedurende de hemodialyse.14

Patiënten met ESRD en diabetes
hebben een hoger risico om plotse-
ling te overlijden vergeleken met
niet-diabetische ESRD-patiënten. De
incidentie ligt op 20% tijdens de eer-
ste twee jaar na het starten van de
dialyse.15

Risicofactoren en mechanismen
Cardiomyopathie treedt vaak op bij
CKD, door een hoge druk en volu-

me-overload in het linkerventrikel. Er
is daarnaast regelmatig sprake van
zowel athero- als arteriosclerose
(figuur 2 ). Dit nadelige cardiomyopa-
thische en vasculopathische milieu-
interieur verhoogt het risico van hart-
ritme- en geleidingsstoornissen en
plotse hartdood. Dit wordt waar-
schijnlijk mede geluxeerd door elek-
trolytverschuivingen, diabetes en
sympathetische overactiviteit, inflam-
matie en mogelijkerwijs door een
depositie van ijzer (figuur 3 ). Een
afgenomen effectiviteit en sensitivi-
teit van de baroreflex en obstructieve
slaapapnoe zouden ook kunnen bij-
dragen aan het risico van plotse
dood. Deze risicofactoren worden
hieronder in meer detail besproken.
￼

Cardiomyopathie
Bij predialysepatiënten neemt de
 linkerventrikelhypertrofie (LVH) toe
naarmate de GFR daalt. Bij bijna
75% van de patiënten die beginnen
met dialyse, is LVH aanwezig.16

Nadat is begonnen met dialyse, con-
tinueert de progressie van de linker-
ventrikeldilatatie en -hypertrofie17,18,
waardoor uiteindelijk hartfalen ont-
staat.19 Toenemende LVH kan
gedeeltelijk worden verklaard door
hypertensie, maar niet door een aan-
tal andere risicofactoren, zoals
beperkte anemie.20

LVH kan bijdragen aan acute hart-
dood door verlenging van het gecor-
rigeerde QT (QTc) interval of door
een verhoogde arrhythmogenesiteit.
Het QTc-interval is substantieel lan-
ger bij hemodialysepatiënten in ver-
gelijking met mensen met een vrij-
wel normale nierfunctie. Dit gaat
gepaard met verschillende manifes-
taties van uremische cardiomyopa-
thie, zoals een toegenomen massa-
index van het linkerventrikel en eind-
diastolisch volume en een afgeno-
men ejectiefractie.19,21 Bovendien
treden bij patiënten met LVH meer
premature ventriculaire complexen
(PVC’s) op tijdens de hemodialyse in
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Figuur 2: De pathofysiologie van de ziekten die het risico van een hartstilstand  verhogen

bij CKD-patiënten. 
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Figuur 3: De pathofysiologie van plotse hartdood bij CKD-patiënten.
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vergelijking met degenen zonder
deze hartafwijking.22

Ischemische hartziekten
In de algemene bevolking vormen
coronaire hartziekten een belangrijke
oorzaak van plotseling overlijden.
Ook bij hemodialyse-patienten dra-
gen coronaire arteriële ziekten bij
aan ontregeling van het hartritme.
Ernstige coronaire stenose gaat
gepaard met de inductie en het aan-
houden van ventriculaire ritmestoor-
nissen gedurende en na afloop van
de hemodialyse.23,24

Het aantal PVC’s tijdens en na de
hemodialyse is hoger bij patiënten
met een ischemische hartziekte ver-
geleken met degenen zonder derge-
lijke ziekten.22,24

QTc, QT dispersie en variabiliteits-
index
Een verlengd QTc-interval bij patiën-
ten met CKD en ESRD is meestal het
gevolg van inhomogeniteit van de
myocardiale de- en repolarisatie die
secundair optreedt bij LVH19 en
intercardiomyocytaire fibrose.21,30

Bij patiënten met congestief hart -
falen en in de algemene bevolking
gaat QT-dispersie (verschil tussen de
maximale en minimale QT-intervallen
op een standaard ECG) gepaard met
een toegenomen risico van ventricu-
laire ritmestoornissen en mortali-
teit.32 Verschillende geneesmiddelen,
zoals typische en atypische antipsy-
chotica, sotalol en antiarrhythmica
kunnen leiden tot een vertraging van
de cardiale repolarisatie (QT-interval)
en daardoor torsades de pointes
triggeren. Hierdoor kan bij CKD-
patiënten het risico van plotse hart-
dood toenemen.29,38

Inflammatie
Onafhankelijk van de traditionele
cardiovasculaire risicofactor gaat
inflammatie gepaard met plotse
hartdood. Het inflammatoire proces
kan plotse hartdood veroorzaken

door premature atherosclerose en
cytokines geïnduceerde plaque-
instabiliteit of door een direct effect
op het myocardium en het elektri-
sche geleidingssysteem.39 Na cor-
rectie voor demografische kenmer-
ken, comorbiditeit en laboratorium-
markers waren de hoogste waarden
(vergeleken met de laagste tertielen)
van het C-reactieve proteïne (CRP)
en interleukine 6 (IL-6) geassocieerd
met een tweevoudig verhoogd risico
van plotse hartdood. Een afgenomen
serumspiegel van albumine gaat
gepaard met een 1,35-keer toege-
nomen risico van plotse hartdood in
het hoogste in vergelijking met het
laagste tertiel.39

Op het moment dat de nierfunctie
verslechtert, nemen de spiegels van
toxines en pro-inflammatoire cytoki-
nes toe.40 Bij CKD-patiënten induce-
ren verhoogde spiegels van inflam-
matoire mediatoren de productie van
reactieve zuurstofradicalen die leiden
tot  versnelde atherosclerose en
arteriële calcificatie.41

Hoge homocysteïnespiegels gaan
gepaard met meer atherothromboti-
sche events en incidentele cardio-
vasculaire mortaliteit bij patiënten
die hemodialyse ondergaan.42 Bij
ESRD-patiënten is niet alleen sprake
van een afwijkend calciumfosfaat-
metabolisme, hyperparathyreoïdie en
oxidatieve stress, maar ook verhoog-
de spiegels calcificatiepromoters
(zoals osteopontine) en afgenomen
spiegels van calcificatieremmers
(zoals Fetuin-A). Deze stoornissen
stimuleren de myocardiale fibrose en
transmurale vasculaire calcificatie,
wat resulteert in een verminderde
coronaire flow tijdens de diastolische
fase.41

Electrolytshifts
De snelle verandering van de extra-
cellulaire concentratie van elektroly-
ten gedurende een dialysesessie
leidt tot een secundaire shift van
elektrolyten tussen het intra- en

extracellulaire milieu, dat afhankelijk
is van de elektrochemische gradiënt.
Daardoor kan de polarisatie en stabi-
liteit van de celmembraan beïnvloed
worden.13,41

Het gebruik van geen of laag kalium
(1 mmol/l) in het badwater is geas-
socieerd met een verhoogd risico
van plotse hartddood.13 Een afne-
mende kaliumspiegel in het badwa-
ter leidt in vergelijking met een con-
stant gehouden spiegel (2,5 mmol/l)
vaker tot complexe ritmestoornissen
tijdens en na afloop van de hemo-
dialyse.48 De calciumhuishouding en
specifiek het optreden van hypocal-
ciëmie na een hemodialysesessie
correleerden met een verlengd QTc-
interval en plotse hartdood. Van
belang is hierbij te vermelden dat
een ‘laag’ (1,25 mmol/l) calcium in
het badwater ten opzichte van een
calcium van 1,50 mmol/l in het bad-
water niet geassocieerd is met ene
verhoogd risico van plotse hart -
dood.31

Afwijkingen in divalente
 ionmetabolisme
Op het moment dat de nierfunctie
verslechtert, ontstaat regelmatig
hyperfosfatemie. Dit vormt een veel-
voorkomend probleem onder ESRD-
patiënten. Bij 40% van de
Amerikaanse patiënten die hemodia-
lyse krijgen, is sprake van ernstige
hyperfosfatemie (PO4-spiegel van >
2,1 mmol/l).50 Hyperfosfatemie kan
leiden tot secundaire hyperparathy-
reoïdie, proliferatie van gladde spier-
cellen, vasculaire calcificatie en
coronaire atherosclerose.51

Een door de hyperfosfatemie geïndu-
ceerde myocardiale calcificatie kan
de microcirculatoire hemodynamiek
veranderen, de extravasculaire weer-
stand verhogen en de myocardiale
perfusie beperken.52 Hyperfosfate -
mie ging gepaard met een 27% ver-
hoogd overlijdensrisico vergeleken
met een PO4-spiegel van 0,8-2,1
mmol/l.50

In een studie met 12.833 patiënten
die hemodialyse ondergingen, was
iedere toename van 0,3 mmol/l van
de PO4-spiegel geassocieerd met
respectievelijk 9% toename in het 
risico van overlijden ten gevolge van
een hartinfarct en 6% ten gevolge
van plotse hartdood.10

Divalente ionafwijkingen predispone-
ren voor vasculaire calcificatie van
de grote vaten. Daarnaast kunnen ze
bijdragen aan calcificatie van de
hartkleppen en een nadelig effect
hebben op arteriosclerose.

Overload van ijzer
De rol van ijzer bij de pathogenese
van cardiovasculaire ziekten bij
ESRD-patiënten is nog niet goed
vastgesteld. IJzeroverload gaat bij
deze patiënten echter gepaard met
een toegenomen aantal ziekenhuis-
opnames en mortaliteit.54 IJzer kan
de productie van reactieve zuurstof-
en vrije radicalen stimuleren, wat
resulteert in intercardiomyocytaire
fibrose en geleidingsstoornissen.55

Verhoogde sympathische activiteit
Verhoogde sympathische activiteit
ontstaat snel bij acute en chronische
nierschade.57,58 Zo is de afgifte van
het renale noradrenaline verhoogd
met 30% in de cortex van ratten met
een subtotale nefrectomie. Zelfs tij-
dens hemodialysesessies wordt een
verhoogde sympatische activiteit
waargenomen, wat erop duidt dat
het ontstaan hiervan onafhankelijk is
van overvulling.57,59 Sympatische
overactiviteit is meestal secundair
aan een afferent signaal van de sen-
sorische nierzenuwen die het sym-
pathetische zenuwstelsel activeren.
Dit resulteert in een verhoogde
release van norepinefrine.57 Gevolg
hiervan is het ontstaan van hyper-
tensie, ventrikelhypertrofie en hartfa-
len. Dit veroorzaakt een toegenomen
risico van plotse hartdood.57
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Obstructieve slaapapnoe
Bij 21-47% van de patiënten die
dialyse ondergaan, is sprake van
obstructieve slaapapnoe, d.w.z. epi-
sodes van nachtelijke arteriële desa-
turatie. Ter vergelijking heeft 2-4%
van de algemene bevolking hier last
van.9,61 In de 4D studie werd 40%
van degenen die overleden ten
gevolge van een acute hartstilstand
’s ochtends dood in bed gevonden.
De auteurs van deze studie post-
uleerden dat obstructieve slaapap-
noe dit nachtelijk overlijden veroor-
zaakt kan hebben.9

Effectiviteit en sensitiviteit van de
baroreflex
Een afgenomen functioneren van de
arteriële baroreflex gaat gepaard met
een toegenomen risico van ventricu-
laire ritmestoornissen en plotse hart-
dood.62

De capaciteit van de arteriële baro-
reflex om op de korte termijn een
stabiele bloeddruk te handhaven,
vormt een prognostische marker
voor de cardiovasculaire mortaliteit
bij patiënten met een myocard -
infarct.64

Een afgenomen effectiviteitsindex
van de baroreflex was een onafhan-
kelijke voorspeller van sterfte, terwijl
een afgenomen baroreflex sensitivi-
teit een onafhankelijke voorspeller
vormde voor plotse hartdood.65

Preventie

Medicamenteuze therapie
Bètablokkers
In een enkele, prospectief gerando-
miseerde studie leidde het gebruik
van de bètablokker carvedilol tot een
afgenomen morbiditeit, en daarnaast
een verhoogde overlevingskans en
verminderde cardiovasculaire morta-
liteit bij dialysepatiënten met een
dilaterende cardiomyopathie.  Bij
deze geselecteerde groep was het
sterfterisico 51,7% bij actieve

behandeling versus 73,2% in de pla-
cebogroep (p < 0,01).66

In een grote, retrospectieve studie
met 43.200 hemodialysepatiënten
kregen 729 personen een hartstil-
stand. Degenen die bètablokkers
gebruikten, hadden een significant
kleinere kans om op korte en lange
termijn te overlijden aan een hartstil-
stand (binnen 24 uur en 6 maan-
den). Daarnaast werd een positieve
correlatie gevonden tussen een
hogere dosering van de bètablokker
en de overleving.67 Selectiebias in
de behandelde groep kan echter het
positieve effect van de bètablokkers
op de overleving gepotentieerd heb-
ben, aangezien de patiënten met een
zeer matige hartfunctie, lage bloed-
druk en/of hypotensie tijdens de dia-
lyse deze middelen niet voorge-
schreven konden krijgen.67

Een grote multicenter, prospectief
gerandomiseerde studie is nodig om
het effect van bètablokkers bij CKD-
patiënten te evalueren. Tot die tijd
dienen deze middelen in ieder geval
gebruikt te worden bij CKD indien
hiervoor een indicatie bestaat ver-
kregen bij patiënten zonder een nier-
ziekte.

Blokkers van het 
renine-angiotensinesysteem 
Bij dialysepatiënten  kan het onder-
drukken van het renine-angiotensi-
ne-aldosteron systeem (RAAS) een
effectieve benadering zijn om het
cardiovasculaire risico te verminde-
ren. Bij dialysepatiënten zijn echter
slechts weinig studies uitgevoerd
naar het effect van angiotensin-con-
verting-enzyme (ACE) remmers en
angiotensine II receptorblokkers
(ARB’s) op het risico van cardiovas-
culaire en plotselinge sterfte. 
Het gebruik van ACE-remmers en
ARB’s ging gepaard met een signifi-
cant afgenomen risico van plotse
hartdood na een behandelduur van
zes maanden (aangepaste OR 0,51)
bij de overlevers van een hartstil-

stand. Verder werd een positieve
correlatie gevonden tussen de dose-
ring van de ACE-remmer en/of ARB
en de overleving.67

In de RENAAL-trial bleek het gebruik
van de ARB losartan gepaard te
gaan met een afgenomen incidentie
van de eerste ziekenhuisopname
i.v.m. congestief hartfalen bij CKD-
patiënten zonder dialyse.69 In tegen-
stelling daarmee toonde de placebo-
gecontroleerde FOSIDIAL-studie dat
bij patiënten met hemodialyse en
een reeds bestaande LVH de ACE-
remmer fosinopril geen substantieel
effect had op het optreden van 
(niet-)fatale eerste cardiovasculaire
events (RR 0,79-0,93). Deze studie
was echter onvoldoende gepowered
voor het bepalen van dit primaire
eindpunt. De patiënten die een actie-
ve behandeling kregen, hadden bij
aanvang een hoger risico (bijv. LVH,
coronaire arteriole ziekte, diabetes
en lange duur van de hemodialyse)
vergeleken met de controlegroep.70

Dialyse-intensiteit
Een grotere dialyse-intensiteit kan de
volume-overload beperken, het ure-
mische milieu verbeteren, de spie-
gels van inflammatoire markers ver-
lagen en de linkerventrikelhypertrofie
en -dilatatie reduceren. Daarbij
neemt tevens het risico van plotse
hartdood af. De dialyse-intensiteit
kan verhoogd worden door het toe-
passen van hemodiafiltratie, het ver-
korten van het interval tussen dialy-
ses (dagelijks dialyse) of het verlen-
gen van de totale dialyse duur
(nachtelijk dialyse). In de
Hemodialysis (HEMO)-studie75 kre-
gen 1.846 patiënten die drie maal
per week een hemodialysesessie
ondergingen, at random conventio-
nele dialyse of hemodiafiltratie. Er
werd geen verschil gevonden tussen
een van beide interventies op de
mortaliteit.75 Dagelijkse hemodialyse
heeft de potentie om het aantal car-
diovasculaire events en de mortaliteit

te verminderen. Hoewel er geen
gerandomiseerde trials met harde
klinische eindpunten zijn uitgevoerd,
is in een studie een verbetering van
de LV-massaindex aangetoond bij
degenen die at random dagelijks
dialyse kregen vergeleken met con-
ventionele dialyse.76

Hoewel momenteel onvoldoende
bewijs beschikbaar is om een hoge-
re dialyse-intensiteit aan te raden
om het risico van plotse hartdood te
verminderen bij ESRD-patiënten zijn
met name de resultaten van het ver-
lengen van de dialyseduur hoop -
gevend.

Defibrillators
Automatische externe defibrillators
Van 110 hartstilstanden in twee
Amerikaanse hemodialyse-units
gedurende een periode van 14 jaar,
trad 65% op tijdens de dialyse -
sessies en waren secundair aan
ventrikelfibrilleren.75 Het risico van
ventrikelfibrilleren was veel hoger na
afloop van de dialysesessie in verge-
lijking met de periode tijdens deze
interventie.77

76% van degenen met een hartstil-
stand overleden direct in de dialyse-
unit of in het ziekenhuis, terwijl
slechts 15% gedurende meer dan
één jaar in leven bleef.77 Hoewel niet
is bewezen dat het plaatsen van een
automatische externe defibrillator
(AED) in de dialysecentra leidt tot
een sterftereductie, lijkt het redelijk
om AED’s te leveren voor het gebruik
bij patiënten die gereanimeerd willen
worden in geval van een hartstil-
stand.

Implanteerbare 
cardioverter-defibrillators
Implantatie van een cardioverter-
defibrillator verlaagt het risico van
plotse hartdood. De meerderheid van
de trials die gebruik maken van deze
apparaten, sloten patiënten met een
gevorderde nierinsufficiëntie uit.78-80

Een studie met 41 ESRD-patiënten
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en 123 controlepersonen rapporteer-
de de complicaties bij een behande-
ling met permanente pacemakers of
implanteerbare cardioverter-defibril-
lators (ICD’s). Belangrijke complica-
ties, zoals pneumothorax, abcesvor-
ming of trombose, traden op bij 29%
van de ESRD-patiënten vergeleken
met 5% van de controlepersonen 
(p < 0,001). Minder ernstige compli-
caties traden op bij 17% van de
ESRD-patiënten vergeleken met 6%
van de controlepersonen (p < 0,03).
In geen van beide groepen traden
fatale complicaties op. Er zijn studies
die suggereren dat patiënten met
een gevorderde nierinsufficiëntie
minder goed zouden kunnen reage-
ren op een ICD, waarschijnlijk door
een hogere drempelwaarde voor de
defibrillatie.80

Bij patienten bij wie naast een pri-
maire indicatie voor ICD-plaatsing,
bijvoorbeeld systolisch hartfalen, ook
nierschade aanwezig is, blijkt zowel
de ernst van bijkomende nierschade
als de leeftijd van invloed op het
mogelijke voordeel van ICD-plaat-
sing. Bij patiënten met stadium 1 en
2 CKD blijken ICD’s de mortaliteit te
reduceren, terwijl dit voordeel minder
uitgesproken is bij patiënten met
stadium 3-5 CKD. Daarnaast is dit
effect afhankelijk van de leeftijd.
Verklaring hiervoor zijn hogere ICD-
gerelateerde procedurele risico’s en
een afgenomen levensverwachting
bij patiënten met gevorderde CKD
vergeleken met controlepersonen.83

Met een overlijdensrisico van 0,5%
per procedure heeft implantatie van
een ICD de voorkeur bij de volgende
leeftijdsgroepen en ziektestadia: 
• leeftijd van< 80 jaar met stadium 3

CKD (GFR 30-59 ml/min/1,73 m2) 
• leeftijd van< 75 jaar met stadium 4

CKD (GFR 15-29 ml/min/1,73 m2) 
• leeftijd van< 65 jaar met stadium 5

CKD (GFR < 15 ml/min/1,73 m2). 
Een verder gevorderd ziektestadium
van de CKD en een hogere leeftijd
kunnen dus reden zijn om geen ICD

te implanteren bij patiënten met ern-
stig hartfalen.83

Bij dialysepatiënten komt ernstig
systolisch hartfalen (ejectiefractie
< 30%) slechts zelden voor. In afwe-
zigheid van systolisch hartfalen zou
ICD-plaatsing bij oudere dialyse
patiënten dus wel degelijk kunnen
bijdragen aan vermindering van het
hoge risico van plotse hartdood.
Momenteel worden de risico’s en het
effect op primaire preventie van plot-
se hartdood van ICD-plaatsing bij
dialysepatiënten van 55-80 jaar
onderzocht in een prospectief geran-
domiseerde studie, de ICD2-studie.85

Conclusies

Chronische nierziekte (CKD) vormt
een risicofactor voor plotse hartdood.
Deze kans neemt toe bij een hoger
ziektestadium en is een belangrijke
sterfteoorzaak bij dialysepatiënten.
Cardiomyopathie en ischemische
hartziekten kunnen leiden tot gelei-
dings- en hartritmestoornissen. Dit
kan geluxeerd worden door meerde-
re mechanismen, zoals elektrolyt -
stoornissen, sympathische overacti-
viteit en afwijkingen in de baroreflex.
Ook inflammatoire markers en dia-
betes zijn van voorspellende waarde
voor plotseling overlijden. 
Bij zeven van de 100.000 hemodia-
lysesessies treedt een hartstilstand
op, wat een slechte overleving kent.
Hoewel de prognose na een hartstil-
stand zeer matig is, wordt weinig
gebruik gemaakt van automatische
externe defibrillators. De beslissing
om een cardioverter-defibrillator te
implanteren bij patiënten met systo-
lisch hartfalen dient mede gebaseerd
te zijn op de leeftijd en het CKD-
 stadium.

Bron: Dit artikel is een bewerking
van een publicatie in Nature reviews
Nephrology. Shamseddin MK &
Parfrey PS; Sudden cardiac death in

chronic kidney disease: epidemiology
and prevention. 
Nat Rev Nephrol 2011;7:145-54.
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