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Achtergrond

Autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD, of erfelijke 
cystenieren) is een erfelijke aandoening van de nieren waarbij zich, 
naar mate patiënten ouder worden, vele met vocht gevulde blaasjes 
(cysten) vormen in beide nieren. Deze blaasjes verdrukken het 
gezonde nierweefsel waardoor de nierfunctie afneemt tot de nieren 
volledig falen. In 70% van alle aangedane patiënten is hierdoor 
uiteindelijk nierfunctievervangende behandeling zoals dialyse of 
niertransplantatie noodzakelijk. Bovendien zorgen de cysten ervoor 
dat de nieren enorm in grootte kunnen toenemen: van ongeveer 150 
gram per nier in een gezond persoon tot enkele kilo’s in een patiënt 
met cystenieren. Patiënten met cystenieren ervaren zowel klachten 
die passen bij een afnemende nierfunctie (zoals vermoeidheid en 
lusteloosheid) als klachten die het gevolg zijn van de grootte van 
de nieren (zoals pijn, weinig eetlust en afvallen). Wanneer iemand 
is aangedaan met cystenieren is de kans dat diegene de ziekte 
doorgeeft aan zijn kinderen 50% voor elk kind. 

Tot enkele jaren geleden was er geen gerichte behandeling voor 
het ziektebeeld. Patiënten kwamen bij de nefroloog voor controle 
van de nierfunctie en de bloeddruk, maar een behandeling om de 
nierfunctieachteruitgang te remmen, of de groei van de nieren te 
vertragen was niet beschikbaar. Sinds kort is hier verandering in 
gekomen. Het medicijn tolvaptan (een remmer van het hormoon 
vasopressine) remt de groei van de nieren. Bovendien remt tolvaptan 
de achteruitgang van nierfunctie met ongeveer 25-30%. Dit betekent 
dat voor elke 3-4 jaar dat iemand tolvaptan gebruikt, dialyse met 1 
jaar wordt uitgesteld. Oftewel, als een cystenierenpatiënt op jonge 
leeftijd begint met de behandeling kan dialyse met 5-10 jaar worden 
uitgesteld. Dit is van grote waarde voor patiënten aangezien dialyse 
tijdrovend en zwaar is.

Met de komst van tolvaptan is er eindelijk een behandeloptie 
voor patiënten met cystenieren. Helaas heeft het medicijn ook 
bijwerkingen. De belangrijkste bijwerking is een toegenomen 
urineproductie tot gemiddeld 7 liter per dag. Doordat tolvaptan 



Nederlandse samenvatting

295   

N

het hormoon vasopressine blokkeert,  scheiden de nieren grote 
hoeveelheden water uit. Hierdoor moeten patiënten die het medicijn 
gebruiken vaak naar het toilet, hetgeen in vele situaties onhandig 
is en kan leiden tot een verstoorde nachtrust en vermoeidheid.  
Bovendien moeten deze patiënten ook 7 liter per dag drinken om 
niet uit te drogen, waardoor ze vaak dorst hebben en veel water bij 
zich moeten dragen. De bijwerkingen die een gevolg zijn van de 
blokkade van het hormoon vasopressine en gerelateerd zijn aan de 
hoge urineproductie worden ook wel ‘aquaretische bijwerkingen’ 
genoemd. 

Deel 1 – Vasopressine en ziekteprogressie

Dit proefschrift bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich 
op het hormoon vasopressine. Uit eerder onderzoek blijkt dat 
vasopressine een essentiële rol speelt in het ziektebeloop bij 
cystenieren. Een hoger vasopressine leidt tot snellere cystegroei en 
hardere nierfunctieachteruitgang. Het remmen van vasopressine, 
bijvoorbeeld met het medicijn tolvaptan, leidt tot vertraging van het 
ziekteproces. 

In hoofdstuk 3 onderzochten we in een groep van 273 patiënten met 
cystenieren welke leefstijl-gerelateerde factoren correleren met de 
hoogte van het eiwit copeptin. Copeptin is het makkelijker meetbare 
‘broertje’ van vasopressine, dat ontstaat wanneer voorlopereiwit pre-
vasopressine opgeknipt wordt in vasopressine en copeptin. In dit 
hoofdstuk vonden we dat patiënten met lagere copeptin waarden 
een hoger urinevolume en een lagere totale hoeveelheid zout in de 
urine hadden. Dit zijn maten voor de hoeveelheid water en zout die 
deze patiënten innemen op een dag. Het zou dus zo kunnen zijn dat 
veel drinken en weinig zout eten leiden tot een lager vasopressine. 
Dit komt overeen met resultaten van eerder onderzoek.

Aangezien vasopressine bijdraagt aan snellere cystegroei, en 
aangezien uit hoofdstuk 3 bleek dat zoutinname lijkt bij te dragen 
aan de hoogte van het vasopressine, zou het zo kunnen zijn dat 
meer zoutinname ook leidt tot snellere nierfunctieachteruitgang. Dit 
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onderzochten we in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk bestudeerden we 
de gegevens van 489 cystenierpatiënten, en keken we of zoutinname 
en/of eiwitinname (berekend op basis van de hoeveelheid in de urine 
van 24 uur) hoger waren in patiënten met snellere achteruitgang 
van nierfunctie. Dit bleek wel het geval voor zoutinname en niet voor 
eiwitinname. Bij nader onderzoek bleek bovendien dat de patiënten 
met de hoogste zoutinnames ook de hoogste copeptin waarden 
hadden, en dat een schadelijk effect van vasopressine dus inderdaad 
de verklaring zou kunnen zijn voor de snelle achteruitgang.

Er zijn ook medicijnen die het hormoon vasopressine beïnvloeden. 
In hoofdstuk 5 onderzochten we de relatie tussen gebruik van 
de medicijnen ‘thiazide diuretica’, het hormoon vasopressine en 
nierfunctieachteruitgang in cystenierenpatiënten. Op theoretische 
gronden is in het verleden gesuggereerd dat thiazide diuretica 
wellicht kunnen leiden tot een hoger vasopressine, en daardoor 
vermeden zouden moeten worden bij cystenierpatiënten. Dit 
is van belang omdat thiazide diuretica veel worden gebruikt bij 
de behandeling van hoge bloeddruk, een kwaal die op den duur 
optreedt bij bijna alle cystenierpatiënten. Bovendien zal later in dit 
proefschrift blijken dat thiazide diuretica misschien van waarde 
kunnen zijn bij het beperken van de aquaretische bijwerkingen 
van tolvaptan. In hoofdstuk 5 onderzochten we dezelfde groep 
patiënten als in hoofdstuk 4, en vonden we dat patiënten die thiazide 
diuretica gebruikten even hoog copeptin hadden, en even snelle 
nierfunctieachteruitgang als patiënten die geen thiazide diuretica 
gebruikten. Hiermee lijkt er dus geen reden te zijn om aan te nemen 
dat deze medicijnen schadelijk zijn bij patiënten met cystenieren.

In hoofdstuk 5 onderzochten we naast de thiazide diuretica ook 
andere bloeddrukverlagers. Het bleek dat het gebruik van de 
bloeddrukverlagers calciumantagonisten in een deel van de 
patiënten correleerde met een snellere nierfunctieachteruitgang. Dit 
was de aanleiding voor hoofdstuk 6, waarbij we in 80 969 mensen 
in de algemene Zweedse bevolking onderzochten of het gebruik 
van calciumantagonisten zou kunnen leiden tot het optreden van 



Nederlandse samenvatting

297   

N

nierfunctieverlies. Theoretisch was dit mogelijk als gevolg van het feit 
dat calciumantagonisten kunnen leiden tot een (te) hoge druk op de 
nier, en daarmee mogelijk schade. In ons onderzoek echter vonden 
we helemaal geen aanwijzingen voor onze hypothese. Patiënten die 
calciumantagonisten gebruikten hadden even veel nierfunctieverlies 
als patiënten die geen calciumantagonisten gebruikten. Op basis 
van ons onderzoek concluderen we dus dat er geen reden is extra 
voorzichtig te zijn met calciumantagonisten met betrekking tot de 
nierfunctie.

Deel 2 – Vasopressine blokkers, aquaretische 
bijwerkingen en ziekteprogressie

Het tweede deel van dit proefschrift is gericht op de aquaretische 
bijwerkingen van tolvaptan. Aangezien tolvaptan momenteel het 
enige werkzame medicijn is voor patiënten met cystenieren, is het 
van belang om strategieën te ontwikkelen om de bijwerkingen te 
verminderen en het medicijn hierdoor meer toegankelijk te maken.

In hoofdstuk 7 hebben we onderzocht welke factoren van invloed 
zijn op het totale urine volume van een cystenierpatiënt die 
tolvaptan gebruikt. Hiertoe onderzochten we een groep van 27 
patiënten. Ten eerste bleek dat patiënten met de beste nierfunctie 
de hoogste dagelijkse urineproductie hadden. Het lijkt er dus op dat 
jongere patiënten (nierfunctie daalt naarmate de leeftijd vordert) 
meer bijwerkingen ervaren. Daarnaast bleek dat vooral de dagelijkse 
hoeveelheid zout- en eiwitinname het urinevolume bepaalt. Deze 
bevindingen suggereren dat patiënten de hoeveelheid bijwerkingen 
zelf kunnen beïnvloeden door de hoeveelheid zout en eiwit in de 
maaltijden te beperken.

In hoofdstuk 8 onderzochten we het medicijn lanreotide in patiënten 
met cystenieren. Hiervoor hebben we de gegevens geanalyseerd 
van een grote Nederlandse studie (DIKAP-1 studie). In de DIPAK-1 
studie is onderzocht of lanreotide nierbeschermend werkt bij 
cystenieren. Helaas was lanreotide niet effectied: de nierfunctie 
daalde even snel in de groep die lanreotide kreeg als in de groep die 
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placebo (nep medicijn) kreeg . De cystegroei werd wel geremd door 
lanreotide. In de studie van hoofdstuk 8 keken we naar het effect van 
lanreotide op copeptin, en op aquarese (wateruitscheiding door de 
nier).  In patiënten bij wie de nierfunctie nog niet ver was gedaald 
bleek lanreotide te zorgen dat er minder water werd uitgescheiden. 
Hiermee zou het interessant zijn om in de toekomst de combinatie 
van tolvaptan en lanreotide te onderzoeken, omdat tolvaptan juist 
zorgt voor hogere wateruitscheiding. Wellicht kan lanreotide de 
aqueretische bijwerkingen van tolvaptan dus beperken.

In hoofdstuk 9 beschrijven we een patiënt die al jaren tolvaptan 
gebruikte, en daar op een gegeven moment een thiazide diureticum 
(het medicijn hydrochloorthiazide) bij kreeg als behandeling voor 
zijn hoge bloeddruk. Wat opviel is dat zijn totale urineproductie na 
het starten van hydrochloorthiazide bijna halveerde, van 4,9 L naar 
2,8 L per dag. Van hydrochloorthiazide was al bekend dat het een 
verlagend effect had op de urineproductie bij de ziekte nefrogene 
diabetes insipidus, een ziekte waarbij patiënten ook vele liters 
plassen per dag. Deze bevinding was de aanleiding om het medicijn 
hydrochloorthiazide verder te onderzoeken.

Voor hoofdstuk 10 hebben we een onderzoek uitgevoerd dat bestond 
uit twee delen. Een studie (double-blind randomized controlled trial) 
met cystenierpatiënten, en een dierproef met muizen. In de studie met 
cystenierpatiënten deden 13 mensen mee, die elk werden behandeld 
met tolvaptan, en hierbij een gemiddelde dagelijkse urineproductie 
van 6,9 L hadden. In onze studie gaven we deze patiënten naast 
hun behandeling met tolvaptan voor twee weken ook het medicijn 
hydrochloorthiazide, voor twee weken een placebo (nep-medicijn) 
en voor twee weken het medicijn metformine (een medicijn tegen 
suikerziekte waarvan is gesuggereerd dat het zou kunnen helpen 
tegen aquaretische bijwerkingen van tolvaptan), in willekeurige 
volgorde. Het doel was om te kijken of hydrochloorthiazide en/of 
metformine de urineproductie kon verminderen. Beide medicijnen 
bleken dit te doen: hydrochloorthiazide met 25% en metformine 
met 22%. Bovendien gaven de patiënten tijdens het gebruik van 
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hydrochloorthiazide aan dat zij een betere kwaliteit van leven 
ervoeren dan zonder dit medicijn.

In de dierproef onderzochten we in 88 muizen of het toevoegen van 
hydrochloorthiazide aan tolvaptan een effect had op de cystegroei. 
Immers, wanneer hydrochloorthiazide de bijwerkingen van tolvaptan 
zou verminderen, maar ook de nierbeschermende werking teniet 
zou doen, zou je de combinatie niet voor willen schrijven. We vonden 
geen aanwijzingen dat het toevoegen van hydrochloorthiazide 
schadelijk was. De combinatie van hydrochloorthiazide en tolvaptan 
leidde tot even goede, of zelfs betere resultaten met betrekking 
tot cystegroei en andere maten van ziekte ernst. Ook in de muizen 
zagen we dat het toevoegen van hydrochloorthiazide leidde tot ruim 
30% minder urineproductie. 

Conclusies

In dit proefschrift onderzocht ik de invloed van diverse leefstijl 
gerelateerde aspecten en diverse medicijnen op het hormoon 
vasopressine, en op de aquaretische bijwerkingen van tolvaptan. Een 
zoutarm dieet lijkt een manier te zijn om de nierfunctieachteruitgang 
bij cystenieren te beperken. Bovendien lijkt het beperken van zout- 
en eiwitinname de aquaretische bijwerkingen van tolvaptan te 
verminderen. Van thiazide diuretica is gebleken dat ze waarschijnlijk 
veilig te gebruiken zijn bij cystenieren. In combinatie met tolvaptan 
leiden ze tot minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven. 
Zowel het verlagen van de zout- en eiwitinname als het gebruik 
van thiazide diuretica zijn veelbelovend om de behandeling met 
tolvaptan dragelijker te maken. Voordat het thiazide diureticum 
hydrochloorthiazide daadwerkelijk naast tolvaptan kan worden 
voorgeschreven zal verder onderzoek moeten worden gedaan naar 
het effect van deze combinatie op het verloop van de nierfunctie.
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Allereerst de deelnemers aan de studies, de patiënten met 
cystenieren. Zonder jullie bereidheid om hele of halve dagen op 
te geven, en in sommige gevallen met >20 liter urine bij ons in het 
ziekenhuis te verschijnen viel er niks te onderzoeken. Onderzoeker 
en patiënt doen het samen en voor elkaar. Dank!

Geachte professor Gansevoort, beste Ron. Met jou mogen 
samenwerken en onderzoek doen op hoog niveau was extreem 
leerzaam en enorm inspirerend. De lat ligt hoog, maar the sky is 
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aanpassing enorm veel overtuigender versta je als geen ander. Van 
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Geachte doctor Meijer, beste Esther. Vooral in het tweede deel van 
mijn promotie raakte je nauw betrokken en heb ik kunnen profiteren 
van al je ervaring en kennis. Het team Ron-en-Esther is een gouden 
combinatie. Ron geeft complimenten als het werk heel goed is, en 
jij geeft complimenten als het werk heel goed is óf als je er gewoon 
hard voor hebt gewerkt. Het compliment van Ron is waardevol, maar 
het compliment van jou is minstens even belangrijk. Ron laat zien 
dat je door heel hard te werken enorm veel kunt bereiken, jij laat 
zien dat je met meestal heel hard werken maar soms ook even niet 
óók heel veel kunt bereiken. Met groot respect zie ik hoe jij kliniek, 
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wetenschap en een gezinsleven combineert. Voor mij ben je een 
voorbeeld van hoe ik mijn carrière op een gegeven moment hopelijk 
ook zou kunnen inrichten. Esther, ik heb veel van je geleerd, en ik 
hoop ook in de toekomst nog veel van je te mogen leren!

Geachte professor Lambers Heerspink, beste Hiddo. Over 
inspirerende promotoren gesproken. We zagen elkaar niet wekelijks, 
maar de afspraken die we wel hadden waren heel waardevol. Het 
ontwerp van mijn trial en de dierproef waren beter nadat wij elkaar 
gesproken hadden, en je bemoedigende mailtjes na de zoveelste 
desk-reject van een prachtig maar ondergewaardeerd manuscript 
beurden me op. Bedankt voor het zijn van een goede mentor-op-
afstand en een rolmodel.

Lief cystenierenteam, dank voor de samenwerking en de gezelligheid! 
Lieve Lucia, zowel voor de patiënten als voor de collega’s ben jij als 
vast onderdeel van het team van onschatbare waarde. Je stond en 
staat altijd voor me klaar. Marieke en ik zijn heel blij met jouw rol 
als bonus-oma van Olivier. Lieve Niek, ik nam het stokje van jou 
over, en jij voorzag me al meteen van waardvolle adviezen, bedankt 
daarvoor. Lieve Please change ‘Messie’ to ‘Messi’, jij hebt me echt 
wegwijs gemaakt in het onderzoek en geleerd hoe je een goede arts-
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te zien dat je daar ook weer goed op je plek bent! Met veel plezier 
denk ik ook terug aan alle borrels. Lieve Sophie, jij was de eerste 
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