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Hemodialyse  

Hemodialyse is wereldwijd de meest toegepaste vorm van nierfunctievervangende 

therapie. Tijdens deze behandeling wordt het bloed van de patiënt via slangen (lijnen) 

langs een filter (kunstnier) gepompt, terwijl aan de andere zijde van deze halfdoorlaatbare 

membraan in tegengestelde richting spoelvloeistof (badwater) stroomt. Op deze wijze 

worden zowel gestapelde afvalstoffen als overtollig vocht uit de bloedbaan verwijderd. 

Het geheel van aanpriknaalden, bloedlijnen, kunstnier, luchtvangers, badwater en pomp 

wordt het ‘dialysecircuit’ genoemd. Om stolling van het bloed in dit circuit te voorkomen 

wordt tijdens de behandeling een bloedverdunnend middel toegediend. Bij patiënten met 

een chronisch nierfalen wordt deze behandeling 3 maal per week gedurende 4 uur 

uitgevoerd in een dialysecentrum. 

bloed
bloed

badwater

badwater
kunstnier

Verwijdering van afvalstoffen en vocht via 
halfdoorlaatbare membraan

 

Bio-incompatibiliteit  

Naast de verwijdering van afvalstoffen en vocht treden tijdens de hemodialyse 

behandeling ook ongewenste effecten op. De verschillende onderdelen van het bloed, 

waaronder het afweersysteem, herkennen het materiaal van het dialysecircuit als 

lichaamsvreemd en reageren hierop. Het geheel van deze ongewenste interacties tussen 

de verschillende onderdelen van het dialysecircuit en het levende organisme wordt ‘bio-

incompatibiliteit’ genoemd. Met een pompsnelheid van 250 ml/ min stroomt er elke 

dialysesessie ongeveer 60 liter bloed door het dialysecircuit, waarvan de membraan van 

de kunstnier het grootste oppervlakte vormt (1.8 m
2
). Het gevolg van dit nauwe contact 
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tussen het bloed en dit lichaamsvreemde materiaal is een lichte ontstekingsreactie die bij 

elke dialysebehandeling, week in - week uit, jaar in - jaar uit, steeds weer optreedt.  

Daardoor is bij deze patiënten continu sprake van wat in medisch jargon ‘micro-

inflammatie’ heet.  

Hart- en vaatziekten 

Patiënten met eindstadium nierfalen hebben een twintig tot dertig maal hoger risico op 

hart- en vaatziekten dan de gezonde populatie. Ook treden complicaties van 

aderverkalking op jongere leeftijd op. Factoren die van invloed zijn op het vaak en vroeg 

ontstaan van hart- en vaatziekten zijn allereerst een verhoogd voorkomen van de 

gebruikelijke risicofactoren, zoals oudere leeftijd, roken, hoge bloeddruk, suikerziekte en 

een hoog cholesterol gehalte. Daarnaast spelen factoren die specifiek gerelateerd zijn aan 

het nierfalen een rol, waaronder chronische overvulling, bloedarmoede en chronische 

ontsteking. Tenslotte zou ook  de hemodialyse behandeling zelf, met name de bio-

incompatibiliteit hiervan, bijdragen aan  het veelvuldig  voorkomen van hart- en 

vaatziekten. 

In het verleden is uitvoerig onderzoek verricht naar hemodialyse gerelateerde bio-

incompatibiliteit. Daarbij werd vooral de rol van de kunstnier onderzocht bij de prikkeling 

van witte bloedcellen. Mede als gevolg daarvan werden kunstniermembranen ontwikkeld 

die afvalstoffen efficiënter verwijderen en minder ontstekingsreacties geven. Echter, 

ondanks de vooruitgang in membraantechnologie en  dialysezorg blijft tot op heden de 

frequentie van hart- en vaatziekten in deze patiënten groep buitengewoon hoog. 

 

Bloedplaatjes en hart- en vaatziekten  

Bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de stolling van bloed en de reparatie van de 

bloedvatwand na een beschadiging. Daarnaast kunnen bloedplaatjes op uiteenlopende 

wijzen ook bijdragen aan aderverkalking.  Onderzoek in proefdieren liet zien dat dit onder 

andere gebeurt  doordat na activatie bepaalde moleculen (zoals het P-selectine) op het 

oppervlak verschenen, die het mogelijk maken dat  bloedplaatjes  zowel in nauw contact 

kunnen komen met de binnenbekleding van de vaatwand als met diverse 

ontstekingscellen in het bloed. Daarnaast kunnen bloedplaatjes een aantal stoffen 

uitscheiden die de ontstekingsreactie in  de vaatwand, belangrijk in het proces van 

aderverkalking, stimuleren.  Plaatjes factor 4 (PF4) ligt in bloedplaatjes in pakketjes 

(granulae) opgeslagen en komt na  activatie vrij via een proces dat degranulatie wordt 

genoemd. PF4 op verschillende manieren bijdragen aan aderverkalking.  
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Ondanks bovenstaande gegevens is tot op heden  slechts in beperkte mate onderzoek 

gedaan naar de aard en omvang van de activatie van bloedplaatjes tijdens hemodialyse en 

(eventuele) mogelijkheden om dit te verminderen. 

 

Chronische gevolgen van hemodialyse 

Niertransplantatie is de meest fysiologische vorm van nierfunctievervanging, maar is 

wereldwijd relatief beperkt. Hoewel de efficiëntie van de hemodialysetechniek is 

toegenomen, blijft de behandeling inferieur aan een normale nierfunctie. Zo is de 

verwijdering van grotere afvalstoffen  gering, waardoor deze stapelen in het lichaam. Dit 

geeft aanleiding tot diverse klachten en draagt bovendien bij aan het proces van 

aderverkalking. Aangezien de dialysebehandeling drie maal per week wordt uitgevoerd 

ontstaan er belangrijke schommelingen in het gehalte aan afvalstoffen in het bloed en de 

vochtbalans. Bovendien kunnen door de snelle verwijdering van vocht uit het lichaam 

tijdens de dialysebehandeling ernstige bloeddrukdalingen ontstaan. Op de lange termijn 

kunnen deze fluctuaties tussen over- en ondervulling de hartfunctie schaden. 

 

Trends op het gebied van hemodialyse 

In een poging afvalstoffen  beter te verwijderen en daarmee het optreden van hart- en 

vaatziekten te verminderen en de overleving van dialysepatiënten te verbeteren worden 

in sommige centra de patiënten vaker of langer behandeld. Voorbeelden hiervan zijn 

dagelijkse hemodialyse en de zogenaamde ‘nocturne’ hemodialyse, waarbij patiënten `s 

nachts langdurig worden gedialyseerd.  

Hemodiafiltratie is een  techniek waarbij het bloed niet alleen passief langs de kunstnier-

membraan stroomt, maar waarbij ook grote hoeveelheden vocht - met afvalstoffen - door 

het membraan worden geperst. Het vochtverlies wordt aangevuld met een ultrazuivere 

oplossing, restitutie vloeistof genaamd. Het gevolg is dat naast een efficiënte 

verwijdering van kleinere stoffen, grotere afvalstoffen beter verwijderd worden via 

zogenaamd convectief transport. Momenteel worden de effecten van hemodialyse en 

hemodiafiltratie op het optreden van hart- en vaatzieken en overlijden vergeleken in een 

grote, gerandomiseerde, multicenter studie: de Dutch CONvective TRAnsport STudy 

(CONTRAST). De uitkomsten van dit onderzoek worden volgend jaar verwacht. 

Bij nocturne en dagelijkse hemodialyse komt het bloed van de patiënt langdurig in contact 

met het lichaamsvreemde materiaal van het dialysecircuit wat aanleiding kan geven tot 
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meer ontsteking dan bij de standaard behandeling. In het geval van hemodiafiltratie zijn in 

het circuit de drukken in de kunstnier hoger dan bij reguliere hemodialyse.  Bovendien 

treedt er, door de verwijdering van grote hoeveelheden vocht in de kunstnier een 

belangrijke indikking van het bloed op. Beide aspecten kunnen leiden tot een sterkere 

activatie van de diverse bloedcellen tijdens hemodiafiltratie. Men kan zich dus met recht 

vragen stellen over de bio-compatibiliteitsaspecten van deze ‘moderne’ technieken. 

 

Studieopzet 

Dit proefschrift beschrijft de activatie en degranulatie van bloedplaatjes tijdens 

hemodialyse, een onderwerp dat binnen het onderzoek naar hemodialyse gerelateerde 

bio-incompatibiliteit over de jaren onderbelicht is gebleven. Dit  in tegenstelling tot de 

activatie van witte bloedcellen, die in het verleden uitgebreid werd bestudeerd. In dit 

onderzoek wordt niet enkel gekeken naar de bijdrage van de kunstnier aan 

bloedplaatjesactivatie, maar ook naar de invloed van andere onderdelen van het 

dialysecircuit, zoals de pomp en de luchtvangers. Aan de hand van diverse 

activatiemarkers en andere parameters wordt zowel in plaats als in tijd een beschrijving 

gegeven van hemodialyse geïnduceerde bloedplaatjesactivatie. Daarnaast wordt de 

invloed van antistolling op de activatie van plaatjes enerzijds, en op de spiegels van uit 

bloedplaatjes afkomstige stoffen  zoals PF4 en beta-thromboglobuline (BTG) anderzijds, 

beschreven. Het laatste onderzoek (hoofdstuk VI) is uitgevoerd als een nevenanalyse van 

de Dutch CONvective TRAnsport STudy (CONTRAST) en vergelijkt plaatjesactivatie tijdens 

hemodialyse en hemodiafiltratie. 

In dit proefschrift zijn de resultaten weergegeven van een vijftal studies. De opzet van de 

analyses was zo gekozen dat de patiënt telkens als zijn eigen controle fungeerde. Bloed 

werd rechtstreeks uit het dialysecircuit afgenomen, meestal gelijktijdig uit de twee 

afnamepunten die zich in de lijnen bevinden - één aan het  begin en één aan het einde van 

het circuit. Het verschil tussen deze afnamepunten leverde een indruk op van de 

bloedplaatjesactivatie en degranulatie in het dialysecircuit zelf. In elke studie werd  

gebruik gemaakt van moderne, bio-compatibele kunstnieren. 

 

Overzicht van het proefschrift 

In hoofdstuk I wordt ingegaan op het probleem van het veelvuldig voorkomen van hart- 

en vaatziekten in de dialysepopulatie en de diverse oorzaken die hieraan ten grondslag 

liggen. In dit kader wordt, naast een algemene inleiding op de technische aspecten van 
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hemodialyse, ingegaan op de lange termijn effecten van nierfalen en hemodialyse. Er is 

speciale aandacht voor het begrip bio-incompatibiliteit en voor de rol die geactiveerde 

bloedplaatjes kunnen spelen in het proces van aderverkalking. 

De invloed van de wijze van antistolling op bio-incompatibiliteit, in dit proefschrift meer 

specifiek de activatie van bloedplaatjes tijdens hemodialyse, werd in verschillende studies 

onderzocht en beschreven in de hoofdstukken II tot V. Er werd gebruik gemaakt van 

verschillende bloedverdunnende middelen: ongefractioneerde heparine, laag-moleculair-

gewicht heparine (LMWH) en trisodium citraat, verderop kortweg citraat genoemd. Het 

laatste middel dankt zijn ontstollende werking aan de binding en daarmee het wegvangen 

van calciumionen, welke onontbeerlijk zijn voor de bloedstolling.  

Hoofdstuk II beschrijft het effect van citraat op de degranulatie van bloedplaatjes tijdens 

hemodialyse. Bij dit proces zijn eveneens calciumionen vereist. Voor witte bloedcellen 

werd al aangetoond dat het gebruik van citraat de degranulatie van deze cellen tijdens 

dialyse remt. In deze  studie zagen wij  dat citraat ook de degranulatie van bloedplaatjes 

remt. Bovendien ging het gebruik van citraat gedurende hemodialyse gepaard met een 

daling van het geoxideerde LDL-cholesterol, dat een nadelig bijproduct is van behandeling. 

Het gebruik van citraat zou dus  een gunstig effect kunnen hebben op het optreden van 

hart- en vaatziekten. 

In hoofdstuk III wordt het verband tussen plaatjesactivatie en het optreden van bloeddruk 

dalingen tijdens hemodialyse beschreven. Dierexperimenteel onderzoek lag  aan de basis 

van deze analyse. Zo toonde een onderzoek in ratten aan dat het rondpompen van bloed 

in een circuit zonder kunstnier aanleiding gaf tot ernstige bloeddrukdalingen. 

Plaatjesactivatie en het vrijkomen van serotonine bleken  verantwoordelijk te zijn voor dit 

fenomeen. De activatie van de bloedplaatjes bleek in dit circuit ter hoogte van de pomp te 

worden uitgelokt. Bloeddrukdalingen tijdens hemodialyse zijn hinderlijk en komen 

frequent voor, bovendien dragen zij bij aan het optreden van hart- en vaatziekten. Tijdens 

het gebruik van citraat in deze studie werden, ondanks een duidelijke remming van 

plaatjesactivatie, geen stabielere bloeddrukken gemeten dan tijdens het gebruik van 

dalteparine, een laag moleculair gewicht heparine. Ook werden  geen veranderingen 

gezien in de serotonine concentraties, noch bij dalteparine, noch bij citraat. Op grond van 

deze uitkomsten werd geconcludeerd dat plaatjesactivatie en het  vrijkomen van 

serotonine bij standaard hemodialyse niet lijken bij te dragen aan de bloeddrukdalingen 

tijdens de behandeling. Dit in schril contrast met de bevindingen bij ratten.  

De resultaten van twee kleinere studies naar het effect van dalteparine op het in de 

bloedbaan vrijkomen van de stoffen PF4 en BTG worden beschreven in de hoofdstukken 

IV en V. PF4 dat  opgeslagen ligt in de alfa-granulae van bloedplaatjes en vrijkomt komt in 
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de bloedbaan na activatie van bloedplaatjes, werd  als maat voor plaatjesdegranulatie 

gebruikt. Echter, na het vrijkomen uit bloedplaatjes  wordt PF4 gebonden aan  heparine-

achtige structuren op  de binnenbekleding van de bloedvatwand. Omgekeerd kan de 

tijdens hemodialyse toegediende heparine of dalteparine het gebonden PF4 weer 

losweken van de bloedvatwand. De hogere PF4 concentratie in het bloed is in deze 

gevallen dan dus niet toe te schrijven aan bloedplaatjesdegranulatie alleen. Het is dus de 

vraag of PF4 wel een goede maat is voor plaatjesdegranulatie tijdens hemodialyse. Om dit 

te analyseren werd  in deze studies de toediening van dalteparine vervroegd naar 10 

minuten voor de eigenlijke start van de hemodialyse. Meteen na de toediening van 

dalteparine zagen wij  de PF4 concentratie sterk stijgen, terwijl de toename  tijdens 

behandeling gering was. Hieruit concludeerden wij dat het vrijgekomen PF4 dus vooral 

afkomstig is van de bloedvatwand en dat PF4 daarom geen ideale maat is voor 

plaatjesdegranulatie tijdens hemodialyse met dalteparine. Aangezien PF4 kan bijdragen 

aan aderverkalking rijst bovendien de vraag hoe bio-compatibel het routinegebruik van 

dalteparine eigenlijk is. In hoofdstuk V worden  de resultaten besproken van een 

gelijksoortige analyse, waarin de waarde van BTG als maat voor plaatjes degranulatie 

werd bekeken. In deze analyse veranderde  de BTG concentratie niet na toediening van 

dalteparine en steeg deze direct na  het starten van de dialyse. Daarom menen wij dat 

BTG wel  een goede marker is voor hemodialyse-geïnduceerde plaatjesdegranulatie.     

De invloed van het dialysecircuit op de activatie van bloedplaatjes wordt beschreven in de 

hoofdstukken IV en V. Om de bijdrage van de afzonderlijke onderdelen (kunstnier, pomp, 

luchtvangers) te meten werd bloed gelijktijdig op drie strategische punten in het circuit 

afgenomen: 1- de aanvoerende lijn (vóór de pomp), 2- de eerste luchtvanger (na de pomp, 

maar vóór de kunstnier), 3- de afvoerende lijn (na de kunstnier). De resultaten van deze 

simultane metingen werden vervolgens vergeleken. 
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Uit de studie zoals beschreven in hoofdstuk IV bleek dat plaatjes niet alleen geprikkeld 

raken in de  kunstnier, maar over het hele dialysecircuit. De pomp en de luchtvanger 

waren in dit opzicht ongeveer even belangrijk als de kunstnier. In deze studie werd 

plaatjesactivatie gemeten op basis van de expositie van het P - selectine molecuul op de 

buitenkant van het bloedplaatje en de concentraties van PF4 en BTG in het bloed. In de 

analyse zoals beschreven in hoofdstuk V werd naast deze parameters ook  gekeken naar 

het aantal bloedplaatjes en hun grootte. Bij deze metingen daalde het aantal 

bloedplaatjes na het starten van de hemodialyse behandeling. In eerdere studies werd dit 

ook voor witte bloedcellen gezien. Echter, in tegenstelling tot witte bloedcellen, die na 

activatie vooral in de longcirculatie vast lopen, lijken bloedplaatjes te kleven aan het 

dialysecircuit. Aangezien gedurende de dialyse de grootte van de bloedplaatjes afnam, 

lijken vooral de jonge en wat grotere bloedplaatjes geactiveerd te raken en uit de 

bloedbaan te verdwijnen. Op basis van de aanhoudende activatie van bloedplaatjes over 

de gehele dialysesessie concludeerden wij dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, 

bloedplaatjes van dialysepatiënten zeker niet zijn uitgeput. 
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Hoofdstuk VI beschrijft de resultaten van een nevenanalyse van de Dutch CONvective 

TRAnsport STudy (CONTRAST). In deze single-centre studie werd de activatie van 

bloedplaatjes eerst gemeten tijdens hemodialyse met relatief weinig doorlaatbare 

kunstnieren en vervolgens, 3 maanden na  loting, tijdens hemodiafiltratie. Deze analyse 

liet zien dat hemodiafiltratie meer plaatjesactivatie geeft dan hemodialyse en dat er 

grotere aantallen plaatjes in het circuit achterblijven. Waarschijnlijk komen deze 

verschillen voort uit het sterk indikken van het bloed en de hogere drukken in de kunstnier 

bij hemodiafiltratie. De concentraties van BTG en PF4, als markers voor degranulatie, 

waren beduidend lager tijdens hemodiafiltratie. De meest voor de hand liggende 

verklaring hiervoor is dat deze stoffen tijdens hemodiafiltratie beter uit de bloedbaan 

worden verwijderd. Bij  hemodiafiltratie is dus sprake van enerzijds meer plaatjesactivatie 

en anderzijds lagere concentraties van degranulatieproducten, zoals PF4 dat kan bijdragen 

aan aderverkalking. Ten aanzien van het voorkomen van hart- en vaatziekten bij 

dialysepatienten blijft de vraag hoe de mogelijke schadelijke effecten van een 

toegenomen plaatjesactivatie zich verhouden tot de wellicht gunstige effecten van een 

verhoogde verwijdering van afvalstoffen.  

Tenslotte worden in hoofdstuk VII op grond van de in dit proefschrift beschreven 

resultaten en  gegevens uit de literatuur een aantal slotconclusies getrokken: 

Plaatjes activatie vindt niet enkel plaats in de kunstnier, maar over de gehele 

lengte van het dialyse circuit. De activatie is het meest uitgesproken in de eerste 

30 minuten na het starten van de hemodialyse behandeling. Bij hemodialyse lijkt, 

in tegenstelling tot eerdere literatuur, geen ′uitputting′ van de bloedplaatjes op te 

treden. Bij hemodiafiltratie is een en ander minder duidelijk omdat de 

concentraties van PF4 en BTG niet stijgen tijdens de behandeling.   

Plaatjes aantallen dalen tijdens hemodialyse en hemofiltratie doordat zij 

′neerslaan′ in het dialyse circuit. Dit staat in contrast met eerdere bevindingen bij 

witte bloedcellen, welke vooral in de longcirculatie achterbleven. 

Het PF4 wat tijdens hemodialyse met dalteparine vrij komt is vooral afkomstig 

van de binnenbekleding van de vaatwand en maar in geringe mate uit 

geactiveerde bloedplaatjes. PF4 is om die reden geen goede maat voor 

plaatjesdegranulatie tijdens hemodialyse met dalteparine. BTG is dat wel. 

Tijdens hemodiafiltratie is plaatjesactivatie meer uitgesproken en langduriger van 

karakter  dan tijdens hemodialyse. De PF4 en het BTG die hierbij in het circuit 
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vrijkomen worden door het convectief transport bij hemodiafiltratie grotendeels 

meteen weer verwijderd. PF4 en BTG zijn daarom beide geen goede markers voor 

plaatjesdegranulatie tijdens hemodiafiltratie. 

Citraat is een vorm van antistolling die plaatjesactivatie en degranulatie sterk 

remt en daardoor mogelijk een gunstig effect heeft op aderverkalking bij 

dialysepatiënten. Een ander gunstig effect van het gebruik van citraat is het 

achterwege laten van (laag-moleculair-gewicht) heparine dat verantwoordelijk is 

voor het vrijmaken van PF4 uit de vaatwand. 

Verder worden in dit hoofdstuk naast een aantal beperkingen van de studies ook de 

volgende implicaties genoemd: 

Aangezien de bijdrage van een moderne polysulfone kunstnier aan bio-

incompatibiliteit, in dit geval plaatjesactivatie,  vergelijkbaar is met die van 

andere elementen uit het circuit (pomp, luchtvanger), is het twijfelachtig of 

verdere aanpassingen van de huidige kunstnier-membranen nog een 

betekenisvolle verbetering zullen geven van de bio-compatibiliteit. 

De toepassing van citraat als bloedverdunner lijkt een relatief eenvoudige en 

doeltreffende methode om de bio-compatibiliteit van de hemodialyse 

behandeling te verbeteren.  

De vraag rijst of (laag moleculair gewicht) heparines wel zo bio-compatibel zijn 

aangezien ze aanleiding geven tot een verhoging van de PF4 concentratie in het 

bloed. Er zijn immers aanwijzingen dat PF4 aderverkalking bevordert. 

Aan de techniek van hemodiafiltratie, waarbij afvalstoffen efficiënter verwijderd 

worden door middel van convectief transport, lijkt een keerzijde: er treedt meer 

plaatjesactivatie op. De resultaten van de CONTRAST studie, die hemodialyse en 

hemodiafiltratie vergelijkt ten aanzien van het optreden van hart- en vaatziekten, 

worden in 2011 verwacht. Het verdient aanbeveling om de klinische toepassing 

van citraat bij hemodiafiltratie te onderzoeken. 

Ook voor de andere varianten van hemodialyse die momenteel in opkomst zijn en 

waarbij het bloed langer in contact is met het dialyse circuit, zoals de nocturne en 
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dagelijkse hemodialyse, dient nagedacht te worden over aspecten van bio-

incompatibiliteit.  

 


