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Inleiding

1. Pre-eclampsie
• Nieuwe richtlijn – nieuwe definitie
• Rol van de podocyt
• Voorspellende waarde van angiogene

biomarkers en podocyturie
• Invloed op toekomstig nierfalen

2. Lupus nefritis en zwangerschap
3. Primair hyperaldosteronisme tijdens de 

zwangerschap: niet eenvoudig!

4. Posters: met name case reports!



Pre-eclampsie - definitie

Noodzaak tot nieuwe richtlijn
• Pre-eclampsie is dynamisch proces
• Pre-eclampsie is multisysteem aandoening

Definities
• Chronische hypertensie
• Zwangerschapshypertensie
• Pre-eclampsie
• Eclampsie

American College of Obstetrics&Gynecology
Task Force on HTN in pregnancy. Obstet Gynecol 2013
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Pre-eclampsie - definitie

Pre-eclampsie
• Aanwezigheid proteïnurie niet langer 

voorwaarde voor stellen diagnose

• Proteïnurie is ‘late’ marker van nierschade
• Zwakke relatie tussen mate van proteïnurie en 

uitkomst zwangerschap

American College of Obstetrics&Gynecology
Task Force on HTN in pregnancy. Obstet Gynecol 2013



Pre-eclampsie - definitie

Belangrijkste wijziging in de klinische benadering van 
pre-eclampsie:

• ‘Timing’ van bevalling niet langer afhankelijk van 
aanwezigheid proteïnurie

• Toegenomen bewustzijn van het belang van pre-
eclampsie postpartum, o.a. gebruik NSAID’s

American College of Obstetrics&Gynecology
Task Force on HTN in pregnancy. Obstet Gynecol 2013



Pre-eclampsie - rol van de podocyt

Pathogenese pre-eclampsie:

Endotheel dysfunctie
Dysbalans pro-angiogene - anti-angiogene factoren

Structurele schade aan podocyten -> proteïnurie
Downregulatie ‘podocyte-associated proteins’
Podocyturie

Craici, et al. Kidney Int 2014
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Pre-eclampsie – voorspellende 
waarde biomarkers
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Polsani, et al. ACKD 2013
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Pre-eclampsie – voorspellende 
waarde biomarkers

Craici, et al. Hypertension 2013



Pre-eclampsie – invloed op 
toekomstig nierfalen

Vooralsnog geen bevestiging van deze bemoedigende 
resultaten in andere studies

• Populatie
• Methode
• Definitie pre-eclampsie

Jim, et al. PLoS One 2014



Pre-eclampsie – invloed op 
toekomstig nierfalen

• Verhoogd risico op albuminurie
• Verhoogd risico op nierbiopsie
• Verhoogd risico op ESRD

• Persisterende podocyturie uiting van 
subklinische nierschade
• 30% van patiënten met pre-eclampsie hebben persisterende 

podocyturie 5-8 weken post-partum

• Chronische nierschade door FSGS

Kattah, et al. JCH 2013
Vikse, et al. JASN 2006
Vikse, et al. NEJM 2008
White, et al. PLoS One 2014



Lupus nefritis en zwangerschap

• Risico lupus nefritis zwangerschap?
• Actieve ziekte: ‘foetal loss’ 40 -> 30%
• Herken risicofactoren!

• Hoe optimaliseer ik de voorbereiding op een 
zwangerschap?

• Wat kan ik doen voor de zwangere met lupus 
nefritis? 



Lupus nefritis en zwangerschap

• Hoe optimaliseer ik de voorbereiding op een 
zwangerschap?
• Plan zwangerschap!
• Nierbiopsie bij proteïnurie > 500 mg -> behandel 

actieve ziekte
• Minimaal 6 mnd in remissie
• Opties immunosuppressiva:

• Stop MMF -> cave flare
• Switch MMF -> AZA

• Behandel hypertensie
• Antifosfolipiden as -> ascal/anticoagulantia

Fine D, Kidney Week
Kong, et al. NDT 2014



Lupus nefritis en zwangerschap

• Wat kan ik doen voor de zwangere met lupus 
nefritis? 
• Wel/niet biopsie?

• Risico op bloedingen n.s. hoger
• N = 11 -> n = 10 proliferatieve lupus nefritis -> 

consequenties voor behandeling
• Advies: < AD 28 weken

indien proteïnurie > 500 mg
indien serologie positief

• Keuze immunosuppressiva?
• Geen nieuwe data

Chen, et al. Lupus 2014
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Take home messages
1. Aanwezigheid proteïnurie niet langer noodzakelijk voor 

vaststellen diagnose pre-eclampsie
2. Podocytopathie belangrijke rol in pathogenese van pre-

eclampsie gerelateerde nefropathie
3. Podocyturie belangrijke voorspeller pre-eclampsie
4. Post-partum podocyturie marker voor toekomstige 

nierschade?

5. Lupus nefritis
• Laagdrempelig biopt vooraf aan zwangerschap en tijdens 

zwangerschap (AD <28 weken). Weet wat je behandelt!
• Plan zwangerschap: minimaal 6 maanden in remissie



Primair hyperaldosteronisme in de 
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Primair hyperaldosteronisme in de 
zwangerschap: niet eenvoudig!

Primair hyperaldosteronisme 
• 4e trimester: aldosteron > normale range tijdens 

zwangerschap -> progesteron antagoneert niet langer 
effect aldosteron -> hypertensie en pre-eclampsie

• Post-partum: daling progesteron -> hypokaliëmie

• Post-partum: resistente hypertensie en hypokaliëmie -> 
denk aan primair hyperaldosteronisme

• Spironolacton veilig tijdens borstvoeding


