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Nierinsufficientie

Niertransplantatie

Afweeronderdrukkende medicatie

• Specifieke bijwerkingen

Lange termijn complicaties met behandeling

• Medicamenteus

• Leefstijl

Conclusie

Opbouw presentatie



Functies nier
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Functies van de nier

• Verwijdering afvalstoffen

• Verwijdering vocht

• Regulatie bloeddruk

• Regulatie calcium-fosfaathuishouding

• Aanmaak rode bloedcellen



Gevolgen verminderde nierfunctie
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Ophoping afvalstoffen

Vermoeidheid

Verminderde eetlust

Misselijkheid

Jeuk

Krampen 

Tintelingen armen en/of benen

Impotentie 

Menstruatiestoornissen 

Grauwe kleur van de huid 

Ophoping vocht

Oedeem

Overvulling

Ontregeling bloeddruk

Hoge bloeddruk

Gestoorde Calcium-Fosfaat-huishouding

Botafwijkingen

Te hard werkende bijschildklier

Vaatwandverkalkingen

Verminderde EPO (Erythropoëtine)

Bloedarmoede
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Functie < 10%: Dialyse of Transplantatie?

Dialyse? Transplantatie?



Wens: zo’n normaal mogelijk leven

Gezin School

Werk

Recreatie

vrienden
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Dialyse behandeling

Hemodialyse Buikspoeling

• Belastende behandeling

• Beperkte vervanging van nierfunctie

• Veel klachten passend bij chron nierinsufficientie

• Sterk verhoogd cardiovasculair risico
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Dialyse behandeling

Hemodialyse

• Verblijf in ziekenhuis 9 tot 15 uur/week

• Moeilijk te combineren met werk

• Hemodynamische instabiliteit, hypotensie

• Krampen, “kater”
• Risico op chronische overvulling 

• Cardiale belasting

• Strikte beperkingen dieet en vocht

• Vaattoegangsproblemen 

Buikspoeling

• Dagelijks zelf met behandeling bezig

• peritonitis (1 x / 2 jaar; vnl Stafylococcen)

• infecties catheter-tunnel / uittreeplaats

• toename obstipatie

• Catheterdislocatie

• toename (kans op) herniae

• toename risico van (eiwit)ondervoeding; 

• hogere kans op techniekfalen (15-25%/jaar)
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5- jaars overleving aan dialyse

63%

27%

90%

42%

https://www.nefrovisie.nl/wp-content/uploads/2018/03/RENINE-year-report2016-web.pdf



• Geen dialyse (meer)

• Geen klachten chron

nierinsufficientie

• Geen vochtbeperking 

• Betere conditie

• Vrijwel normaal leven

Niertransplantatie
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> 65 jaar:     67%

50-64 jaar:  85%

5- jaars overleving na niertransplantatie
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Conclusie: Dialyse versus Transplantatie

Niertransplantatie

• Betere kwaliteit van leven

• Langere overleving

Echter, terughoudendheid bij oudere patiënten

Bij patienten > 70 jaar: Alleen transplantatie indien beperkte co-morbiditeit



Voordelen

Nadelen

Geen dialyse

Langer leven

Verbetering kwaliteit van leven

Postoperatieve morbiditeit

Immuunsuppressie

• Infecties

• Maligniteiten

• Specifieke bijwerkingen

Voor / nadelen niertransplantatie



Afweersysteem

Afweersysteem

Donor nier wordt door afweersysteem als ‘vreemd’ gezien



Afweeronderdrukkende medicijnen

Bij transplantatie is immuunsuppressie noodzakelijk
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Werking:

Onderdrukking afweer

Bijwerking:

Onderdrukking afweer

Voorkomen afstoting

Ontstaan van

• Infecties

• Kanker

Afweeronderdrukkende medicijnen



Infecties (bacterieel)

Transplantaatpyelonefritis

(nierbekkenontsteking)

(bacterieel)

Pneumocystes pneumonie (PCP)

(Longontsteking)

(bacterieel)



Infecties (bacterieel)

Pneumocystes pneumonie (PCP)

(Longontsteking)

(bacterieel)

+ 

1e jaar na transplantatie

(voorkomen van PCP)

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKzoiRgu_ZAhWNCuwKHVt7BgoQjRx6BAgAEAU&url=https://dir.indiamart.com/impcat/co-trimoxazole.html&psig=AOvVaw21E9Ij1GTJliMCYMFXU1Dv&ust=1521226850404798
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKzoiRgu_ZAhWNCuwKHVt7BgoQjRx6BAgAEAU&url=https://dir.indiamart.com/impcat/co-trimoxazole.html&psig=AOvVaw21E9Ij1GTJliMCYMFXU1Dv&ust=1521226850404798
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19

Herpes Zoster (gordelroos)

Infecties (viraal)

1e 4 maanden na transplantatie

(voorkomen van CMV)

Herpes virussen

• Cytomegalovirus (CMV)

• Epstein bar virus (EBV Pfeifer)

• Herpes Simplex (koortslip)

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWqem8ge_ZAhUF_qQKHY9RDxMQjRx6BAgAEAU&url=http://50bestpharma.com/en/catalogo/producto/53/valcyte-mg&psig=AOvVaw0CLe1iX5te_slpEhW8S4KJ&ust=1521226687121535
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWqem8ge_ZAhUF_qQKHY9RDxMQjRx6BAgAEAU&url=http://50bestpharma.com/en/catalogo/producto/53/valcyte-mg&psig=AOvVaw0CLe1iX5te_slpEhW8S4KJ&ust=1521226687121535


20

Candida-infectie (schimmel)

Candida (mond) Candida (huid)



Verhoogde kans op kanker

Met name Maligniteiten 

geassocieerd met virale 

infecties
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Met name verhoogde kans op huidkanker

Na 20 jaar > 40% huidkanker
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Preventie huidkanker

Vermijden bij hoogstand zon Kiezen voor schaduw

Beschermende kleding Insmeren



Onderhoudsmedicatie na transplantatie

1. Prednison

2. Calcineurineremmer

- Cyclosporine (Neoral)

- Tacrolimus (Prograft)

3. Antimetaboliet

- Azathioprine (Imuran)

- Mycofenolaat (Cellcept of Myfortic)

Evt mTOR-remmer (sirolimus/everolimus) ipv 2. of  3

Belatacept (remmer co-stimumatie T-cel)

• Transplantaatoverleving > 90% (1 jaar)

• Afstoting 10-15 %



Mogelijke bijwerkingen:

• Volle maansgezicht

• Hoge bloeddruk

• Hongergevoel > overgewicht

• Suikerziekte

• Osteoporose

• Staar

• Dunne huid, blauwe plekken

Prednison

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2-6e7he_ZAhXJzaQKHUDADAQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.spreekuurthuis.nl/themas/hypofyseziekten/informatie/klinisch_functionerend__hypofyse-adenoom/_acth_producerend_hypofyse-adenoom_(ziekte_van_cushing)&psig=AOvVaw0rQbbArYPOCmWePu817Fl3&ust=1521227809291970
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2-6e7he_ZAhXJzaQKHUDADAQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.spreekuurthuis.nl/themas/hypofyseziekten/informatie/klinisch_functionerend__hypofyse-adenoom/_acth_producerend_hypofyse-adenoom_(ziekte_van_cushing)&psig=AOvVaw0rQbbArYPOCmWePu817Fl3&ust=1521227809291970


Calcineurineremmers: cyclosporine en tacrolimus

Mogelijke bijwerkingen

• Hoge bloeddruk

• Jicht

• Hoog cholesterol

• Hirsutisme (overmatige beharing) (cyclosporine)

• Haaruitval (tacrolimus)

• Suikerziekte (tacrolimus)

• Nierfunctieverlies

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL4cSghdHQAhWCbiYKHZiNCDkQjRwIBw&url=http://www.pharma-sphere.be/nl/actualiteit/haarverlies-en-geneesmiddelen-de-patienten-informeren&psig=AFQjCNGxa3Io7RbSqXit9Vgya6XkR9rDPg&ust=1480614560418836
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL4cSghdHQAhWCbiYKHZiNCDkQjRwIBw&url=http://www.pharma-sphere.be/nl/actualiteit/haarverlies-en-geneesmiddelen-de-patienten-informeren&psig=AFQjCNGxa3Io7RbSqXit9Vgya6XkR9rDPg&ust=1480614560418836


Mycophenolaat mofetil (Cellcept)

Mogelijke bijwerkingen

• Diarree

• Anemie / leukopenie

• Schadelijk bij zwangerschap

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFyc_3kf7ZAhUKZVAKHSs9CakQjRx6BAgAEAU&url=http://www.niernieuws.nl/?artid%3D7890%26cat%3D6%26loc%3D&psig=AOvVaw1gcU4IFqdA0enQsU0D7ezq&ust=1521746572168737
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFyc_3kf7ZAhUKZVAKHSs9CakQjRx6BAgAEAU&url=http://www.niernieuws.nl/?artid%3D7890%26cat%3D6%26loc%3D&psig=AOvVaw1gcU4IFqdA0enQsU0D7ezq&ust=1521746572168737


mTOR-remmers: everolimus en sirolimus

Bijwerkingen

• Verhoging vetten in bloed

• Slechte wondgenezing

• Lymfe-ophoping (vochtcollecties) na operatie

• Ontsteking mondslijmvlies

• Klachten maag-darm-stelsel
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Sterk verhoogd cardiovasculair risico

HerseninfarctHartinfarct Claudicatio



Conclusion

More than 75–80% of kidney transplant recipients have one or more cardiovascular 

risk factors. Cardiovascular events develop at annual rate of 3.5% to 5%, putting kidney 

recipients at a 50-fold excess compared to the general population.

Ojo AO Transplantation. 2006 Sep 15;82(5):603-11.

Sterk verhoogd cardiovasculair risico-profiel
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Hoge cardiovasculaire sterfte na transplantatie

*https://www.nierstichting.nl/leven-met-een-nierziekte/feiten-en-cijfers/

**Jardine, lancet, Volume 378, No. 9800, p1419–1427, 15 October 2011

Sterk verminderde overleving tov van algemene populatie* Hoge sterfte ten gevolge van hart- en vaatziekten**



Huidige niertransplantaatoverleving

26-nov-2032

2004-2014

1995-2003

1985-1994

1966-1984

Niertransplantaatoverleving LUMC 1966-2014** 

**Death-censored



33

Factoren van invloed op nieroverleving

Immunologisch (afweer)

• Afstoting

• Geneesmiddelentoxiciteit

Niet-immunologisch

• Hoge bloeddruk

• Roken

• Overgewicht

• Gestoord vetspectrum

• Diabetes

Oorzaken verminderde transplantaatoverleving

Hoge bloeddruk eerste jaar: afname niertransplantaatoverleving

Betreffen cardiovasculaire risicofactoren

Effect bloeddruk op nieroverleving



• Een vader, moeder, broer of zus die vóór de leeftijd van 65 jaar een hart- of 

vaatziekte heeft gekregen

• Een hart- en vaatziekte hebben (gehad) 

• Verminderde werking van de nieren 

• Hoge bloeddruk 

• Een verhoogd cholesterolgehalte 

• Diabetes mellitus (suikerziekte) 

• Roken 

• Stress 

• Te weinig lichaamsbeweging 

• Overmatig alcoholgebruik 

• Ongezonde voeding 

• Overgewicht.

Algemene cardiovasculaire risicofactoren

Leefstijl

Leefstijl / medicatie



Medicamenteuze risicofactoren na transplantatie

UptodateUpTodate

Afweeronderdrukkende

medicijnen



UptodateUpTodate

Medicamenteuze risicofactoren na transplantatie



BL kasiske et al Am j of Transplantation 2003: 3: 178-185

Diabetes mellitus na niertansplantatie (USA)

NODAT: New Onset Diabetes After Transplantation

25%  van patienten ontwikkelt

binnen 3 jaar na NTx diabetes
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Diabetes Metab Syndr Obes. 2011; 4: 175–186. 

Risicofactoren posttransplantatie Diabetes

leefstijl



Osteoporose
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Steroiden

Cyclosporine

Hyperparathyreoidie

Erfelijke factoren 

Hogere leeftijd 

Vrouwelijk geslacht

Te laag lichaamsgewicht 

Te weinig lichaamsbeweging 

Slecht- of eenzijdig voedingpatroon

Alcohol

Roken 

Te weinig zonlicht 

Vitamine D insufficiëntie 

Nierinsufficiëntie 

Algemeen Voor transplantatie Na transplantatie

Risicofactoren osteoporose
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Preventie / behandeling osteoporose

Behandeling preventie osteoporose posttransplantatie

• Leefstijl

• Minimalisatie steroiden

• Calcium/Vit D3

• Behandeling hyperparathyreoidie

Geen standaard bifosfonaat

(OH)-Vitamine D3 Actief Vitamine D

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY5bHb5u7ZAhXByqQKHdJnBv0QjRwIBg&url=https://www.indiamart.com/proddetail/alfacalcidol-capsules-2061502812.html&psig=AOvVaw0YZ_35KQvZYNmneK6VWlzG&ust=1521219589178974
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY5bHb5u7ZAhXByqQKHdJnBv0QjRwIBg&url=https://www.indiamart.com/proddetail/alfacalcidol-capsules-2061502812.html&psig=AOvVaw0YZ_35KQvZYNmneK6VWlzG&ust=1521219589178974
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjarNm-5-7ZAhUO2KQKHYDTDFkQjRwIBg&url=https://www.efarma.nl/colecalciferol-will-pharma-800-ie/16161572&psig=AOvVaw2JE9bmuQp_vBqrL1qdpuap&ust=1521219773575951
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjarNm-5-7ZAhUO2KQKHYDTDFkQjRwIBg&url=https://www.efarma.nl/colecalciferol-will-pharma-800-ie/16161572&psig=AOvVaw2JE9bmuQp_vBqrL1qdpuap&ust=1521219773575951
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Jicht

Jicht: grote teen Jicht: tophie
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Risicofactoren jicht

Voeding

Alcohol consumptie

Vlees, 

Zeevoeding, 

Suiker bevattende fristdranken

Voeding met hoog fructose 

Sing at al; Curr Opin Rheumatol. 2011; Risk Factors for Gout and Prevention: A Systematic Review of the Literature

Medicijnen

Diuretica (plaspillen)

Ciclosporine

Cytotoxische medicijnen

Aandoeningen

Hypertensie

nierinsufficientie

hypertriglyceremie

hypercholesterolemie

hyperuricemie

Diabetes 

Overgewicht

Vroege menopause
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Preventie / behandeling jicht

Behandeling preventie jicht posttransplantatie

• Leefstijl

• Allopurinol (preventief)

• Prednisolon (acute aanval)

• Colcichine (acute aanval)

Allopurinol Colchicine



Voorbeeld medicatie-overzicht na transplantatie 
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ol/l)

Zorgprofessional

Medicatie

Patient

Naast medicatie belangrijke rol voor gezonde leefstijl

Gezonde leefstijl
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Conclusie

Transplantatie tov dialyse

• Langere overleving

• Betere kwaliteit van leven

Transplantatie alleen mogelijk door gebruik afweeronderdrukkende medicijnen

Verhoogde kans op 

• Infecties

• Kanker

• Cardio-vasculair accident

• Posttransplantatie Diabetes Mellitus

• Osteoporose

Naast medicatie belangrijke rol voor gezonde leefstijl


