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INLEIDING

De nier hee! drie belangrijke functies in het menselijk lichaam: (1) het reguleren van de 
water- en zouthuishouding; (2) het verwijderen van schadelijke sto"en (uremische toxines) 
uit het lichaam; en (3) regulatie van bepaalde (hormonale) processen, bijvoorbeeld het 
produceren van het hormoon erytropoëtine (EPO), dat het beenmerg aanzet tot het maken 
van rode bloedcellen. 

Bij nierfalen is er in meer of mindere mate sprake van een verstoring van deze functies. 
Als de nierfunctie van een patiënt nihil is, is er sprake van eindstadium nierfalen en zal er 
gestart moeten worden met nierfunctievervangende therapie, bijvoorbeeld hemodialyse. 
Indien dit niet gebeurt, zal de patiënt komen te overlijden. Ondanks het starten van 
een nierfunctievervangende behandeling is de levensverwachting van patiënten met 
eindstadium nierfalen beperkt, en komen met name hart- en vaatziekten veel voor.

In dit proefschri! worden twee verschillende dialysetechnieken met elkaar vergeleken, 
namelijk hemodialyse en hemodia#ltratie, op het gebied van anemie (bloedarmoede), 
hart- en vaatziekten en overleving. Verder worden speci#eke eigenschappen van chronische 
hemodialysepatïenten bestudeerd met betrekking tot anemie, ijzerhuishouding en hepcidine. 

In dit hoofdstuk worden eerst de kernbegrippen hemodialyse, hemodia#ltratie, renale 
anemie en hepcidine besproken. Vervolgens wordt elk hoofdstuk van het proefschri! kort 
samengevat. 

HEMODIALYSE

Bij hemodialyse wordt het bloed van de patiënt via een slang naar een machine geleid, 
aangedreven door een pomp op de machine. Het bloed gaat vervolgens door de kunstnier, 
die bestaat uit duizenden kleine buisjes (capillairen). In de wand van de buisjes zitten gaatjes, 
waardoor de capillairen werken als een half-doorlaatbaar #lter (membraan). In de kunstnier 
wordt het bloed gezuiverd van afvalsto"en (een proces dat ook wel klaring wordt genoemd) 
en kan overtollig vocht worden verwijderd. Vervolgens loopt het gezuiverde bloed via een 
andere slang terug naar de bloedbaan van de patiënt. In de kunstnier stroomt rondom 
de capillairen een schone vloeistof, a$omstig van gezuiverd leidingwater (zogenaamde 
dialysevloeistof of dialysaat). Door het verschil in concentratie van de toxines tussen het 
bloed- en dialysaat-compartiment, ontstaat er een beweging van de toxines van het bloed 
van de patiënt door de half-doorlaatbare membraan naar het dialysaat. Dit deeltjestransport 
door een concentratieverschilheet di"usieen vormt het basisprincipe van dialyse. 

Bij patiënten met nierfalen zijn er zeer veel verschillende soortenuremischetoxines die 
zich kunnen ophopen. Deze worden onderverdeeld in drie groepen: (1) kleine moleculen; 
(2) middelgrote tot grote moleculen en (3) eiwitgebonden moleculen. Bij de traditionele 
hemodialyse worden vooral kleine moleculen uit het lichaam verwijderd, en (middel-)grote 
en eiwitgebonden moleculen niet of slechts zeer beperkt. 
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HEMODIAFILTRATIE

Hemodia#ltratie is een techniek die geschikt is voor het verwijderen van zowel kleine als 
(middel-)grote en eiwitgebonden toxines. Het is een combinatie van hemodialyse (het 
verwijderen van toxines door di"usie), zoals hierboven beschreven, en hemo#ltratie (het 
verwijderen van toxines door convectie). 

Bij hemo#ltratiewordt bloed onder druk door de kunstnier gestuwd, door een 
drukgradiënt over de half-doorlaatbare membraan te plaatsen. Plasmawater met hierin 
opgeloste toxines wordt zo vanuit het bloed-compartiment naar het dialysaat-compartiment 
van de kunstnier verplaatst. Het principe van deeltjestransport door een drukverschil 
heet convectie. Deze techniek is heel geschikt om grote en eiwit-gebonden toxines uit het 
lichaam te verwijderen. 

Bij hemo#ltratie wordt zeer veel vocht aan het lichaam van de patiënt onttrokken, 
tot meer dan 20-30 liter per behandeling. Een groot gedeelte van dit vocht wordt weer 
aan de patiënt teruggegeven, door middel van een extreem gezuiverde vloeistof, de 
substitutievloeistof. Dit wordt gemaakt door tot dialysaat gezuiverd leidingwater nog 
verder te zuiveren via extra #lters. 

Het nadeel van hemodia#ltratie is dat deze techniek gecompliceerder is dan gewone 
hemodialyse en er speciale apparatuur voor nodig is, onder andere om het leidingwater 
extra te zuiveren. Verder worden nuttige sto"en, zoals vitamines, mogelijk ook uitgespoeld.

RENALE ANEMIE EN HEPCIDINE

Anemie is een probleem dat veel voorkomt bij patiënten met nierfalen. Zoals gezegd komt 
dit vooral door een verminderde productie van EPO door de zieke nier, waardoor het 
beenmerg te weinig rode bloedcellen kan aanmaken. Hiernaast spelen ook andere factoren 
een rol, zoals bloedverlies (bijvoorbeeld door de dialysebehandeling), een verminderde 
levensduur van de rode bloedcellen, en een verminderde werking van EPO door de 
aanwezigheid vanuremische toxinen. IJzer is nodig om rode bloedcellen te maken, en veel 
patiënten hebben een tekort aan ijzer, doordat ze ijzer verliezen en omdat ze minder goed 
ijzer uit de voeding kunnen opnemen (absoluut ijzertekort). Verder is er soms voldoende 
ijzer in het lichaam beschikbaar, maar kan dit niet e"ectief worden gebruikt voor de 
aanmaak van rode bloedcellen (relatief ijzertekort).

Renale anemie kan worden behandeld door EPO toe te dienen. Tevens krijgen 
dialysepatiënten vaak extra ijzer toegediend. Echter, het toedienen van ijzer en EPO zorgt 
niet altijd voor stijging van de rode bloedcellen(gemeten aan het hemoglobinegehalte). Dit 
wordt EPO resistentie genoemd. In dit proefschri! wordt onder andere onderzocht of EPO 
resistentie verminderd kan worden door behandeling met hemodia#ltratie.

Hepcidine is een eiwit dat een belangrijke rolspeelt bij de ijzerhuishouding en het 
beschikbaar maken van ijzer.Mogelijk speelt het ook een rol bij EPO resistentie. Het wordt 
met name gemaakt door de lever. Als het hepcidine laag is, kan opgeslagen ijzer uit diverse 
cellen vrij komen, zoals darmcellen, levercellen en macrofagen (dit zijn cellen die behoren 
bij het afweersysteem en zorgen voor het “opruimen” van diverse sto"en). Het ijzer komt 
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dan terecht in de bloedbaan en kan door transporteiwitten worden gebracht naar de plek 
waar het nodig is, namelijk het beenmerg waar het ingebouwd wordt in rode bloedcellen. 
Als het hepcidine daarentegen hoog is, blij! het ijzer opgeslagen in de cellen, en kan het 
niet vrij beschikbaar komen.

Het is bekend dat hepcidine verhoogd is bij patiënten met nierfalen, en dus gezien kan 
worden als een (middelgroot) uremisch toxine. In dit proefschri! wordt onderzocht of een hoge 
concentratie hepcidine een rol speelt bij EPO resistentie en het ontstaan van hart- en vaatziekten. 

DIT PROEFSCHRIFT

Deel 1: Introductie
In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de kennis over de e"ecten van klaring 
van middelgrote moleculen door hemodia#ltratie op (pre-)klinische parameters als het 
verwijderen van fosfaat, bloeddrukstabiliteit, bloedarmoede, EPO resistentie, kwaliteit van 
leven en overleving. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen observationeel 
en gerandomiseerd onderzoek. In een observationele studie worden patiëntenmet een 
bepaalde behandeling gevolgd over de tijd, waarbij de behandelaar het type behandeling 
bepaald. In een gerandomiseerde studie worden twee behandelingen met elkaar vergeleken, 
waarbij de keuze voor de behandeling wordt bepaald door “het toeval”. Gerandomiseerde 
studies worden vaak als een betere en betrouwbaardere vorm van onderzoek gezien. 
Observationele studies laten vaak een positief e"ect van hemodia#ltratie zien,maar dit 
wordt niet altijd bevestigd in gerandomiseerd onderzoek. 

In hoofdstuk 2 worden diverse aspecten van hepcidine bij chronische dialysepatiënten 
belicht. Het blijkt dat het vrij ingewikkeld is om hepcidine te meten, en dat de rol van 
hepcidine met betrekking tot EPO resistentie bij dialysepatiënten nog niet heel duidelijk 
is. Verder is hepcidine mogelijk betrokken bij het ontstaan van aderverkalking, dat veel 
voorkomt bij dialysepatiënten.

In hoofdstuk 3 worden de vraagstellingen van dit proefschri! besproken, namelijk: 
(1) Wat zijn de voordelen van de toegenomen klaring van middelgrote moleculen 
door hemodia#ltratie bij patiënten met eindstadium nierfalen op renale anemie,  
hart- en vaatziekten en ster!e? (2) Wat is de rol van hepcidine bij renale anemie bij 
dialysepatiënten, en speelt dit eiwit een rol bij hart- en vaatziekten bij deze patiënten? 
Bij het beantwoorden van al deze vragen wordt gebruikt gemaakt van de resultaten van 
de “CONvectiveTRAnsportSTudy” (“CONTRAST”), een Nederlands gerandomiseerd 
onderzoek bij 714 patiënten in 26 dialysecentra in Nederland, 2 in Canada en 1 in 
Noorwegen, waarin hemodia#ltratie werd vergeleken met hemodialyse en dat is uitgevoerd 
van 2004 tot 2011.

Deel 2: Middel-molecuul klaring en hemodia!ltratie
Ongeveer de hel! van de patiënten die participeerden de CONTRAST studie had nog 
enige restnierfunctie. In hoofdstuk 4 is de rol van restnierfunctie op het fosfaat- en 
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-2-microglobubuline-gehalte in het bloed onderzocht (beide middelgrote moleculen), 
alsmede de behandeling van renale anemie. Het bleek dat hemodialysepatiënten met 
restnierfunctie een lagere concentratie van fosfaat en -2-microglobubuline in het 
bloed hadden, en minder EPO nodig hadden. Dit studie onderstreept het belang van 
restnierfunctie bij hemodialysepatiënten zien. 

In hoofdstuk 5 wordt het e"ect van hemodia#ltratie op de behandeling van renale anemie 
beschreven. Diverse eerdere studies hebben laten zien dat een betere klaring van toxines 
door hemodia#ltratie leidt tot minder bloedarmoede en/of een beter e"ect van behandeling 
met EPO. Dit zijn veelal studies met kleine patiëntaantallen en/of een observationeel 
karakter. In de gerandomiseerde CONTRAST studie was er echter geen verschil in EPO 
resistentie tussen patiënten behandeld met hemodia#ltratie en hemodialyse gedurende één 
jaar. Dit ondanks dat er bij patiënten behandeld met hemodialyse meer EPO nodig was 
om hetzelfde hemoglobine gehalte te behalen, terwijl dit bij patiënten met hemodia#ltratie 
gelijk bleef. Verder bleken patiënten die werden behandeld met hemodia#ltratie meer ijzer 
nodig te hebben. Alleen bij patiënten die bij het begin van de studie het meest EPO resistent 
waren, liet behandeling met hemodia#ltratie een beter resultaat zien. Omdat dit een analyse 
betre! die achteraf is uitgevoerd, moet het resultaat voorzichtig geïnterpreteerd worden, en 
is verder onderzoek nodig. In het algemeen ondersteunt onze studie de veronderstelling dat 
een betere klaring van toxines leidt tot een verbeterde EPO resistentie dus niet.

Hoofdstuk 6 gaat over de belangrijkste uitkomst van de CONTRAST studie, namelijk 
of behandeling met hemodia#ltratie leidt tot een betere overleving en minder hart- en 
vaatziekten vergeleken met traditionele hemodialyse. Er werd géén verschil gezien in de 
uitkomsten tussen de beide behandelingen. Een tweede analyse liet zien dat in het deel 
van de patiënten dat werd behandeld met zogenaamde hemodia#ltratie met een hoog 
volume van de substitutievloeistof (meer dan 22 liter per behandeling), de ster!e met 
39% daalde t.o.v. de standaard behandeling, waarbij dit getal gecorrigeerd is voor allerlei 
andere kenmerken van deze patiënten. Dit suggereert een verband tussen de dosis van de 
behandeling en het e"ect. Of de groep patiënten waarbij een hoog volume behaald werd 
nog een ander voordeel had dat ook een positief e"ect op de overleving laat zien, ondanks 
de toegepaste correctie, is onderwerp van verder onderzoek.

Deel 3: Hepcidine en renale anemie
Hoofdstuk 7 gaat over de vraag welke factoren bij hemodialyse patiënten de hoogte van de 
hepcidine concentratie in het bloed bepalen. Het bleek dat hoge hepcidine waarden bij de 
405 onderzochte patiënten samenhangen met het vrouwelijk geslacht, de aanwezigheid van 
suikerziekte, de afwezigheid van restnierfunctie, en de hoogte van ferritine (een opslagvorm 
van ijzer), hemoglobine en het ontstekingseiwit CRP. Verder was de hepcidine concentratie 
laag als het beenmerg actief rode bloedcellen aanmaakte. Opvallend was dat de waarde van 
hepcidine niet samenhing met de behandeling of de dosering van EPO en ijzer.

In hoofdstuk 8 wordt bij dezelfde 405 hemodialyse patiënten onderzocht of hepcidine 
samenhangt met ster!e en/of het optreden van hart- en vaatziekten. Er is aangetoond 
dat hepcidinekan leiden tot ophoping van ijzer in delen van de bloedvatwand met 



186

CHAPTER 12

12

aderverkalking, hetgeen kan resulteren in processen die zorgen dat deze aderverkalking 
leidt tot bijvoorbeeld een hartinfarct, beroerte of vaatverstopping in de benen. Het bleek dat 
hepcidine niet gerelateerd is aan ster!e, maar wel aan het optreden van hart- en vaatziekten, 
ook na correctie voor allerlei andere factoren die te maken hebben met hepcidine en/of 
hart- en vaatziekten. Uit deze relatie kan geen conclusie over oorzaak en gevolg getrokken 
worden, maar het suggereert wel dat hepcidinebetrokken is bij het ontstaan van hart- en 
vaatziekten bij dialysepatiënten.

Zoals boven beschreven in hoofdstuk 5 werd in een groep van patiënten die bij het begin 
van de studie het meest EPO resistent ware, een positief e"ect gezien van hemodia#ltratie. Dit 
zou te maken kunnen hebben met een verlaging van bepaalde toxines door hemodia#ltratie, 
bijvoorbeeld hepcidine. In hoofdstuk 9 werd onderzocht of de hepcidine waarden bij deze 
patiënten gemeten vóór de dialyse behandeling, ook daadwerkelijk lager waren na één jaar. 
Dit bleek niet zo te zijn. Integendeel, de concentratie was iets hoger na één jaar. Alternatieve 
verklaringen hiervoor worden in dit hoofdstuk besproken.

Om renale anemie bij dialysepatiënten te behandelen zijn richtlijnen opgesteld. Deze 
richtlijnen adviseren streefwaarden voor hemoglobine en ijzerparameters bij de behandeling 
met EPO en ijzer en zijn gebaseerd op beschikbare observationele en gerandomiseerde 
onderzoeken bij dialysepatiënten. Deze behandeldoelen worden in toenemende mate 
gebruikt door verzekeringsmaatschappijen en beleidsmakers ten behoeve van #nanciering 
en certi#cering van dialysecentra. In hoofdstuk 10 wordt beschreven in hoeverre 
Nederlandse patiënten in de CONTRAST studie voldoen aan deze richtlijnen. Het bleek dat 
gemiddeld slechts 11% van de patiënten voldoet aan alle behandeldoelen in deze richtlijn, 
en dat dit erg verschilt tussen de verschillende dialysecentra (4 tot 26%).Verder onderzoek 
is nodig om deze centrumverschillen te verklaren en om de vraag te beantwoorden of het 
voldoen aan de richtlijnen ook inderdaad voordeel biedt voor de patiënt, bijvoorbeeld ten 
aanzien van overleving.

In hoofdstuk 11 (de algemene discussie) worden de bevindingen van het proefschri! 
samengevat, en wordt behandeling met hemodialyse en hemodia#ltratievergeleken met 
andere dialysestrategieën, zoals korte, dagelijkse hemodialyse (6x/week gedurende 1,5-3 
uur) en nachtelijke hemodialyse (3-7x/week gedurende 7-8 uur‘s nachts). Omdat deze 
behandelingen zulke grote praktische consequenties hebben voor de patiënt, is het moeilijk 
om onderzoek hiernaar te doen met gerandomiseerde studies. Desondanks is het belangrijk 
om te streven naar het doen van gerandomiseerde studies bij dialysepatiënten, omdat 
observationele studies niet zelden andere uitkomsten geven. 

De eindconclusies van dit proefschri! zijn: (1) Behandeling met hemodia#ltratie leidt 
niet tot minder EPO resistentie, hart- en vaatziekten en ster!e, alhoewel er mogelijk een 
overlevingsvoordeel is als er wordt gezorgd voor een hoog substitutievolume. (2) De rol 
hepcidine bij EPO resistentie is beperkt in chronische hemodialysepatiënten, maar dit 
eiwit kan wel van belang zijn bij het ontstaan van aderverkalking en hart- en vaatziekten 
in deze patiëntengroep. 


