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Nederlandse Samenvatting  

 

Achtergrond  

Chronische nierschade (CNS) komt bij 8-16% van de wereldbevolking voor en is dus een veel 

voorkomend gezondheidsprobleem. De meeste mensen hebben twee nieren en die hebben 

verschillende belangrijke functies in het lichaam. Zo zorgen de nieren ervoor dat afvalstoffen worden 

uitgescheiden via de urine, dat de bloeddruk netjes op peil blijft door het regelen van de vocht- en de 

zoutbalans en worden er meerdere hormonen geproduceerd door de nieren, zoals renine, 

erytropoëtine en vitamine D. Wanneer de nierfunctie meer dan drie maanden niet goed is, spreekt 

men van CNS. De mate van nierfalen wordt ingedeeld in 5 stadia van ernst, en er zijn verschillende 

ziekten die nierfalen kunnen veroorzaken. Mensen die een vorm van CNS hebben, ondervinden daar 

doorgaans geen klachten van. Helaas is het wel zo dat het hart en de bloedvaten behoorlijke, 

ongunstige veranderingen doormaken gedurende het nierfalen waardoor de meeste sterfgevallen 

onder mensen met CNS niet worden veroorzaakt door de nierziekte zelf, maar door de gevolgen 

daarvan op hart- en bloedvaten. Er zijn een aantal risicofactoren geïdentificeerd die de kans op hart 

en vaatziekten (HVZ) doen verhogen zoals roken, overgewicht, hoge bloeddruk of suikerziekte. 

Echter, deze risicofactoren blijken het verhoogde risico op HVZ bij mensen met CNS niet geheel te 

verklaren. En zijn dus andere, CNS-specifieke factoren zoals lekkage van eiwit in de urine 

(proteinurie), het optreden van ijzergebrek en bloedarmoede, stoornissen in de calcium-fosfaat 

huishouding/fibroblast growth factor 23 (FGF23) levels en een tekort aan vitamine D die ook een 

belangrijke rol lijken te spelen. Om de klinische uitkomsten van mensen met CNS te verbeteren is het 

niet alleen belangrijk om de nierfunctie te beschermen, maar hen juist ook te beschermen tegen 

HVZ.  

De huidige strategie voor het voorkomen van HVZ bij CNS patiënten is erop gericht om al deze 

risicofactoren apart te verbeteren middels leefstijladviezen danwel medicatie. Echter, ondanks deze 

aanpak blijft deze patiëntengroep een flink verhoogd risico houden op HVZ. Er zijn verschillende 

verklaringen voor deze onbevredigende conclusie: zo zouden de risicofactoren onderling effect op 

elkaar uit kunnen oefenen, zijn er hiaten in onze kennis over de pathofysiologie van HVZ bij CNS en is 

het effect van de medicatie die voorgeschreven wordt voor een bepaalde risicofactor mogelijk 

ongunstig voor een andere. Een voorbeeld is dat behandeling met actief vitamine D mogelijk een 

gunstig effect heeft op eiwitverlies in de urine, maar tegelijkertijd een verhoging van FGF23 kan 

veroorzaken, hetgeen juist weer geassocieerd is met HVZ bij CNS.  

Resultaten 



In dit proefschrift is gekeken naar de onderlinge effecten van de verschillende CNS specifieke 

risicofactoren op elkaar. Het concept hiervan wordt geïllustreerd in figuur 1 in hoofdstuk 1. Hierin 

wordt beschreven dat FGF23, ijzer en vitamine D tekort en proteïnurie belangrijke risicofactoren zijn 

voor het krijgen van HVZ bij patiënten met CNS. Ook leggen we uit hoe deze factoren direct en 

indirect zorgen voor die schadelijke effecten op het hart- en vaatstelsel. Er wordt een overzicht 

gegeven van wat er momenteel bekend is over de onderlinge relaties tussen deze risicofactoren en 

waar de hiaten in de kennis liggen. Om deze hiaten (deels) op te vullen zijn de studies uitgevoerd 

zoals beschreven in dit proefschrift.  

In hoofdstuk 2 hebben we gekeken naar de relatie tussen twee belangrijke afwijkingen in het bloed 

die kunnen zorgen voor complicaties bij CNS, nl FGF23 en red cell distribution width (RDW). RDW is 

een maat voor de variatie in volume van rode bloedcellen en het is een risicofactor voor het krijgen 

van HVZ. Als er te weinig ijzer in het lichaam aanwezig is, zal de RDW gaan stijgen. Ook heeft ijzer 

effect op FGF23, een hormoon dat wordt uitgescheiden door de botten en ervoor zorgt dat het 

fosfaatgehalte in het bloed binnen bepaalde grenzen blijft. Bij mensen met CNS wordt er veel meer 

FGF23 uitgescheiden dan bij mensen die een normale nierfunctie hebben. Het FGF23 dat zorgt voor 

het in stand houden van die fosfaatbalans noemen we de intacte vorm van FGF23 (iFGF23). Dit 

iFGF23 kan echter ook gekliefd worden in inactieve FGF23 fragmenten, waaronder C-terminaal 

FGF23 (cFGF23). FGF23 is ook een risicofactor voor HVZ, maar het is niet bekend of de verschuiving 

tussen de hoeveelheid iFGF23 en cFGF23 hier een rol in speelt. In dit onderzoek hebben wij gekeken 

bij 52 mensen met CNS en hartfalen hoe de relatie is tussen cFGF23, iFGF23 en RDW. Onze analyse 

toonde aan dat er een duidelijke relatie is tussen cFGF23 en RDW, maar niet tussen iFGF23 en RDW. 

Na correctie voor nierfunctie, fosfaat metabolisme en inflammatie parameters bleef deze relatie 

bestaan. Opmerkelijk hierbij is dat correctie voor ijzerstatus deze relatie niet beïnvloed, wat 

suggereert dat er nog een ander mechanisme dan ijzer moet bestaan om de link tussen deze 

risicofactoren te verklaren.  

Er zijn in het recente verleden onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat ijzergebrek invloed heeft op de 

productie en klieving van FGF23. Om een beter inzicht te krijgen in het effect van ijzer op FGF23 

uitscheiding en klieving, hebben wij in hoofdstuk 3 gekeken naar het effect van verschillende 

ijzercondities op iFGF23 en cFGF23. Hiervoor hebben wij verschillende muizengroepen gecreëerd 

door bij een deel van de muizen een ijzer gebrek te bewerkstelligen middels dieet en een deel van de 

muizen nierinsufficiënt te maken middels het operatief wegnemen van 5/6 deel van de nieren. 

Ondanks een duidelijk verlaagd ijzergehalte in het bloed van de muizen met het ijzerarme dieet tov 

bloed van muizen met normaal dieet, zagen wij geen verschillen in iFGF23 en cFGF23 in gezonde 

muizen en bij muizen met CNS. Daarnaast is het bekend dat verschillende ijzerpreparaten zorgen 



voor een verschuiving in de FGF23 ratio, echter na toediening van ijzercarboxymaltose of 

ijzerdextraan zagen wij geen verschuiving in iFGF23 en cFGF23 levels. Om te kijken of ijzer effect 

heeft op de gevoeligheid voor FGF23, hebben wij recombinant FGF23 (rFGF23) toegediend. Er is 

gekeken of er meer fosfaatuitscheiding in de urine zou zijn door deze rFGF23 toevoeging in de 

verschillende muizengroepen. Echter, 24 uurs urine sparingen bij de muizen toonden geen verschil 

tussen groepen met een verschillende ijzerstatus. Wij hebben met deze studie geen relatie aan 

kunnen tonen tussen FGF23 en ijzer en zullen in de toekomst deze experimenten gaan herhalen in 

een muizenmodel met meer uitgesproken ijzertekort.  

Renale anemie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de nieren minder erythropoetine 

uitscheiden en er minder ijzer opgenomen wordt vanuit de darm. Deze vorm van bloedarmoede 

komt vaker voor naarmate de nierfunctie verslechtert en is geassocieerd met het krijgen van HVZ. De 

reden voor verminderde ijzeropname is de verhoogde aanmaak van het stofje hepcidine door de 

nierziekte, waardoor de ijzerpoorten in de darm afgesloten worden. In de darm zitten namelijk kleine 

kanaaltjes, ferroportine, waar het ijzer door naar binnen moet, die door hepcidin gesloten worden. 

Wanneer het lichaam zich moet beschermen tegen teveel ijzer is dit een goed 

verdedigingsmechanisme, maar bij CNS zorgt het voor ijzertekort. Er komt steeds meer bewijs voor 

de aanname dat hepcidine ook in andere weefsels aangemaakt wordt, bv in het hartweefsel. Het is 

nog niet opgehelderd of de productie van hepcidine op dezelfde manier gestimuleerd wordt als in de 

lever, de gebruikelijke productie plaats, of dat er andere factoren zijn die hepcidine productie in het 

hart aanzwengelen. In hoofdstuk 4 onderzochten wij de hypothese dat cardiale hepcidine expressie 

wordt gestimuleerd door schade aan het hart en door de aanwezigheid van ijzer. We hebben 

hiervoor gekeken naar de mate van hepcidine expressie in lever en hartweefsel van ratten die een 

myocard infarct kregen al dan niet bij het bestaan van CNS. We zagen dat bij ratten met hartschade 

de hepcidine expressie hoger was dan bij gezonde ratten, maar dat er bij ratten met CNS nog meer 

hepcidine expressie was. Ratten die beide aandoeningen hadden toonden de hoogste expressie. In 

de lever zagen we een ander expressiepatroon van hepcidine. Er bleek geen relatie tussen hepcidine 

en ijzer in het hart te zijn, maar wel zagen we een duidelijke relatie van cardiale hepcidine expressie 

en schademarkers van het hart. Wij concluderen dus dat de hepcidine expressie in het hart op een 

andere manier gereguleerd wordt dan in de lever en dat het onder invloed staat van schade ipv ijzer.  

Naast ijzer, erythropoetine en hepcidine, speelt ook vitamine D een rol in renale anemie. In 

hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de bestaande hypothesen over de link tussen vitamine 

D en anemie. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt er een duidelijke associatie te bestaan, maar het 

pathofysiologische mechanisme is niet opgehelderd. De beschikbaarheid van ijzer voor 

bloedaanmaak zou verhoogd worden door vitamine D omdat het zowel hepcidine productie als de 



productie van inflammatoire cytokines onderdrukt. Daarnaast is er ook bewijs dat er directe 

positieve effecten zijn van vitamine D op de voorloper cellen van rode bloedcellen. We beschrijven 

het effect van vitamine D op HIF-1α (een regulator van EPO productie) en de relatie tussen de 

vitamine D receptor en de EPO receptor. Als laatste wordt de rol van een disfunctionerende 

bijschildklier, als gevolg van een vitamine D tekort, op het ontstaan van anemie beschreven. 

Zoals eerder genoemd is eiwitverlies vanuit de nieren in de urine (proteïnurie) een belangrijke 

risicofactor voor het krijgen van HVZ. Bovendien kan het ook zorgen voor versnelde verslechtering 

van de nierfunctie. Met de huidige medicamenteuze behandeling middels zogenoemde angiotensin 

converting enzym blokkers (ACE inhibitors) is de proteïnurie vaak weliswaar te verbeteren, maar niet 

volledig te normaliseren. Van de combinatie vitamine D met lage zoutinname is bekend dat dit bij 

kan dragen aan vermindering van de restproteinurie. Het is echter niet bekend of het effect van 

vitamine D ook aanwezig is als er geen lage zoutinname is. In hoofdstuk 6 beschrijven wij een 

studieontwerp waarin gekeken wordt of het effect van vitamine D op restproteinurie onafhankelijk is 

van zoutinname bij mensen met CNS die al de behandeling met de ACEi kregen. In hoofdstuk 7 

beschrijven wij de resultaten van deze studie waaruit blijkt dat de combinatie van verlaagde 

zoutinname en vitamine D suppletie het grootste effect had op het verlagen van de hoeveelheid 

eiwit in het bloed. Bij nadere analyse blijkt dat het eiwit verlagend effect echter vooral 

bewerkstelligd werd door verminderen van zoutinname.  

 

Conclusie en implicaties 

Al jarenlang proberen artsen hun patiënten met CNS te beschermen tegen HVZ door de bekende 

risicofactoren aan te pakken middels leefstijladviezen en/of medicijnen. Ook de zogenoemde CNS 

specifieke risicofactoren, zoals bloedarmoede, ijzer tekort, vitamine D tekort en restproteïnurie, 

worden elke apart geoptimaliseerd. Ondanks deze pogingen is de kans op overlijden aan 

cardiovasculaire complicaties bij deze groep patiënten erg hoog. Het besef dat deze risicofactoren 

elkaar ook onderling beïnvloeden zorgt ervoor dat er mogelijk nieuwe strategieën ontwikkeld kunnen 

worden om het risicomanagement te optimaliseren.  

In dit proefschrift hebben we gekeken naar de onderlinge relaties tussen CNS specifieke 

risicofactoren. Als dit concept klopt, dan zou het beïnvloeden van de ene risicofactor wel eens juist 

een nadelig effect op een andere risicofactor kunnen hebben. Om dit concept verder te ontrafelen, 

zou er meer wetenschappelijk onderzoek verricht moeten worden waarbij het geïntegreerde 

risicoprofiel bekeken wordt. Als voorbeeld noemen wij de nog altijd voortdurende discussie over 

ijzerinfusie bij CNS patiënten. Sommige studies laten zien dat ijzer gunstig is bij CNS patiënten om 



HVZ te voorkomen, andere studies spreken dit weer tegen. Ons voorstel zou zijn om in dergelijke 

studies ook de iFGF23 en cFGF23 levels te meten, naast andere componenten van een mogelijk 

veranderend risicoprofiel zodat er gekeken kan worden of, hoe en bij wie ijzer deze concentraties 

beïnvloed. Een onvoordelige shift in iFGF23/cFGF23 ratio bijvoorbeeld, zou misschien wel het 

variabele effect van ijzerinfusie op het cardiovasculaire risico kunnen verklaren. Een ander voorbeeld 

is het voorschrijven van vitamine D aan CNS patiënten. Zoals wij beschreven hebben zou vitamine D 

gunstige effecten hebben op vermindering van restproteïnurie, echter vitamine D zorgt ook voor een 

verhoging van FGF23 waardoor het risico op HVZ juist weer toeneemt.  

Concluderend weten we tegenwoordig steeds meer over de wisselwerking van de CNS specifieke 

risicofactoren op elkaar, maar zijn de complexe interacties nog niet volledig opgehelderd. 

Toekomstige studies zouden zich moeten richten op een geïntegreerde interventie in meerdere 

routes met behulp van leefstijlinterventies en/of medicijnen. Als deze complexe pathways volledig 

opgehelderd zijn dan kunnen we in de toekomst patiënt specifieke risicoprofielen opstellen waardoor 

we mensen met CNS zo optimaal mogelijk kunnen beschermen tegen complicaties in hart en 

bloedvaten.  

 

 

 

 

 


