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Het aantal mensen met een gestoorde nierfunctie is de afgelopen decennia sterk toegenomen. 
Dit betekent dat er steeds meer mensen moeten dialyseren of een niertransplantatie 
moeten ondergaan. Een groot probleem is dat mensen met minder goed functionerende 
nieren hier in het beginstadium van hun ziekte zelf weinig van merken. Hierdoor wordt bij 
veel mensen pas in een laat stadium ontdekt dat hun nierfunctie gestoord is. Nierfunctie is 
een maat waarmee wordt aangegeven hoe de nieren functioneren. Een hoge waarde geeft 
aan dat de nieren goed functioneren en het lichaam goed kunnen zuiveren van afvalstoffen. 
Een lage waarde betekent slecht functionerende nieren, waardoor afval zich in het lichaam 
ophoopt. Het belangrijkste doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift, is het 
vinden van factoren die al in een vroeg stadium kunnen voorspellen welke mensen slecht 
functionerende nieren gaan ontwikkelen. Deze factoren zouden gebruikt kunnen worden om 
mensen op te sporen die veel risico lopen op nierfunctie achteruitgang. Eerder opsporen van 
deze mensen kan er uiteindelijk toe leiden dat deze mensen goed kunnen worden behandeld 
en er uiteindelijk minder mensen dialyse of niertransplantatie nodig hebben. Het effect van 
eerder opsporen door middel van voorspellers is ook schematisch weergegeven in figuur 1. 
De bovenste stippellijn (normale veroudering) geeft de normale afname in nierfunctie aan, 
namelijk de afname die veroorzaakt wordt door het ouder worden. De niet onderbroken lijn 
(Nierziekte) die een sterke afname in nierfunctie laat zien geeft aan wat er gebeurt met de 
nierfunctie van mensen die een nierziekte hebben en sneller verlies van nierfunctie hebben. 
Dit zijn dus de mensen die we in de ideale situatie in een vroeg stadium van hun ziekte op 
willen sporen. Het verschil tussen de lijnen met vroege interventie en late interventie geeft 
aan waarom het opsporen van deze mensen in een vroeg stadium zo belangrijk is. Door 
mensen eerder op te sporen en vroeg te behandelen wordt de achteruitgang in nierfunctie 
eerder geremd en zodoende kan dialyse of niertransplantatie (in de figuur is de nierfunctie 
behorend bij de start van dialyse aangegeven met de horizontale stippellijn) langdurig 
worden uitgesteld. 

Figuur 1. Schematische weergave van de nierfunctie achteruitgang voor een persoon met een 
nierziekte (niet onderbroken lijn) en een persoon zonder nierziekte (Normale veroudering, bovenste 
stippellijn).



110 111

Nederlandse Samenvatting

Voor alle analyses van dit proefschrift zijn data van het PREVEND cohort gebruikt. Dit cohort 
bestaat uit een grote groep volwassen inwoners uit de stad Groningen. Van deze mensen zijn 
vanaf 1997 allerlei gegevens verzameld, waaronder leeftijd, geslacht, bloeddruk waarden, 
hoeveelheid eiwit in de urine, informatie over hart- en vaatziekten en informatie over het 
gebruik van medicijnen. In een periode van ongeveer 6.5 jaar zijn van een groot aantal van 
deze mensen drie keer gegevens verzameld. 

In hoofdstuk 2 worden verschillende manieren om mensen met beginnende schade aan de 
nieren op te sporen besproken en met elkaar vergeleken. De algemeen geaccepteerde en tot 
nu toe meest onderzochte manier is het identificeren van mensen met een lage nierfunctie. 
Het bepalen van de nierfunctie in de klinische praktijk wordt gedaan door labwaarden 
en eigenschappen van een patiënt in een bepaalde formule in te vullen. Echter uit onder 
andere ons eigen onderzoek blijkt dat screenen op verlies van een bepaald eiwit in de urine 
(albuminurie) mogelijk een betere methode is om mensen met beginnende nierschade, die 
zowel een hoog risico lopen op het krijgen van een nierziekte en/of een hart- en vaatziekte 
op te sporen. Ook het screenen op een combinatie van een afgenomen nierfunctie en 
albuminurie lijkt een goede optie. Dit bewijs, samen met bewijs geleverd door andere grote 
onderzoeken, heeft albuminurie als screeningsinstrument op de kaart gezet. 

Het voorspellend vermogen van eiwitverlies in de urine (wanneer dit veel is heet dit 
macroalbuminurie) op nierfunctie achteruitgang in de normale bevolking is in hoofdstuk 
3 onderzocht. Niet alleen het effect van macroalbuminurie maar ook van twee klassieke 
risicomarkers binnen de nefrologie, namelijk lage nierfunctie en de uitscheiding van rode 
bloedcellen via de urine (erythrocyturie), is onderzocht. Binnen de PREVEND populatie 
van 8592 deelnemers bleken er tijdens de eerste meting, in de periode tussen 1997 en 
1998, 134 mensen met macroalbuminurie, 128 mensen met erythrocyturie en 103 met 
een lage nierfunctie te zijn. Er was niet veel overlap tussen deze drie groepen. Uit verder 
onderzoek bleek dat van deze drie groepen mensen minder dan 30% met deze afwijking 
bij de huisarts bekend waren. In de jaren na deze metingen is er gekeken naar het aantal 
mensen dat een ernstige (fatale of niet fatale) hart- of vaatziekte heeft gekregen en hoe de 
nieren van deze mensen bleven functioneren. Het aantal hart- en vaatziekten is vervolgens 
vergeleken tussen de 3 groepen en ook met de totale populatie. Hieruit bleek dat de mensen 
die tijdens de eerste meting macroalbuminurie of een lage nierfunctie hadden veel meer 
hart- en vaatziekten hadden ontwikkeld, vergeleken met de totale populatie. Het aantal 
hart- en vaatziekten in de groep mensen met erythrocyturie bleek wat betreft het aantal 
vergelijkbaar te zijn met de totale populatie. Verder is er gekeken naar het verloop van de 
nierfunctie binnen deze groepen mensen in de jaren na de eerste meting. In figuur 2 zijn de 
resultaten van deze metingen per groep (macroalbuminurie, lage nierfunctie, erythrocyturie 
en de totale populatie) getoond.
Deze figuur laat zien dat de mensen met erythrocyturie ook wat betreft de verandering 
in nierfunctie weer erg op de totale populatie lijken. De groep met een lage nierfunctie 
verliest juist minder nierfunctie in de jaren die volgen in vergelijking met de totale populatie. 
Opvallend is dat de afname van nierfunctie in de groep mensen met macroalbuminurie veel 
groter is vergeleken met de totale populatie. Uit deze resultaten kunnen we concluderen 
dat binnen het PREVEND cohort het hebben van erythrocyturie geen verhoogde kans op 
het krijgen van een hart- en vaatziekte geeft en ook geen aanwijzing is dat de nierfunctie 
in de jaren die volgen meer zal afnemen. Het hebben van een lage nierfunctie verhoogt de 
kans op het krijgen van een hart- en vaatziekte, maar is geen aanwijzing voor veel verlies 
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van nierfunctie. Macroalbuminurie daarentegen 
lijkt een goede voorspeller te zijn voor zowel een 
verhoogde kans op het krijgen van een hart- en 
vaatziekte als ook op nierfunctieverlies. 

Naast macroalbuminurie kunnen ook veel andere 
factoren, waaronder bepaalde leefgewoontes, van 
invloed zijn op de kans om nierfunctieverlies te 
krijgen of een hart- en vaatziekte te ontwikkelen. 
De meeste winst hierbij kan behaald worden 
door de zoektocht naar voorspellers te richten 
op beïnvloedbare factoren. In hoofdstuk 4 
staat het eten van eiwit, een voorbeeld van 
een beïnvloedbare risicofactor, centraal. In de 
Westerse wereld is er een sterke toename in 
de hoeveelheid eiwit en koolhydraten in het 
dagelijkse voedingspatroon. In patiënten met een 
bekende nierziekte is aangetoond dat een hogere 
eiwitinname geassocieerd is met meer verlies van 
nierfunctie vergeleken met patiënten die minder 
eiwit aten. Juist de veranderingen in leefstijl en 

eetpatronen maken het interessant om te onderzoeken of in de algemene bevolking het 
eten van veel eiwit meer nierfunctieverlies tot gevolg heeft. Verder is er onderzocht of het 
eten van veel eiwit leidt tot meer hart- en vaatziekten en meer kans op overlijden. Voor 
het beantwoorden van deze vraag hebben we van de deelnemers uit de PREVEND studie 
de hoeveelheid gegeten eiwit geschat. Deze schatting wordt gebaseerd op de hoeveelheid 
ureum (een afbraakproduct van ingenomen eiwit) in de urine. De hoeveelheid eiwit in de 
voeding blijkt niet van invloed te zijn op de mate van nierfunctieverlies binnen een aantal 
jaren. Over de gevolgen op de langere termijn kunnen we op basis van onze gegevens geen 
uitspraak doen omdat we de deelnemers van PREVEND voor deze analyses gemiddeld maar 
ruim 6 jaar hebben gevolgd. Dus op basis van deze resultaten kunnen we een gevolg van 
het eten van veel eiwit op de nierfunctie op de lange termijn niet helemaal uitsluiten. De 
resultaten voor het krijgen van een hart- en vaatziekte als gevolg van de hoeveelheid eiwit 
in de voeding tonen wel een effect aan. Zowel de mensen die heel weinig eiwit eten als de 
mensen die veel eiwit eten, hebben meer kans op het krijgen van een hart- en vaatziekte. De 
mensen die heel weinig eiwit eten zijn waarschijnlijk mensen waar de gezondheidssituatie 
slecht van is, waardoor ze minder eiwit eten, maar waardoor ook hun kans op het krijgen 
van een hart- en vaatziekte verhoogd is. Deze data suggereren dat in de algemene bevolking 
het eten van veel eiwit op de korte termijn geen nierfunctieverlies tot gevolg heeft, maar 
wel geassocieerd is met een verhoogde kans op het krijgen van een hart- en vaatziekte. Een 
verlaging in de hoeveelheid eiwit in het eten zou daarom zeker een gunstige invloed kunnen 
hebben. Het is belangrijk ons te realiseren dat hier alleen spontane eiwitinname is onderzocht. 
Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat een concrete verlaging van eiwitinname middels 
een interventie wel een gunstige invloed op de snelheid van nierfunctie achteruitgang zou 
kunnen hebben.

Ook in hoofdstuk 5 staat de zoektocht naar voorspellers voor verlies van nierfunctie 
centraal. In dit hoofdstuk is gekeken welke factoren goede voorspellers voor verlies van 

Figuur 2. Verloop van de nierfunctie in 
de verschillende onderzoeksgroepen.
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nierfunctie zijn. De volgende factoren, welke bekend zijn als factoren die het optreden van 
hart- en vaatziekten mede bepalen en welke beïnvloed kunnen worden, zijn onderzocht: 
leeftijd, roken, voorkomen van bepaalde ziekten in de familie zoals nierziekten en hart- 
en vaatziekten, tailleomtrek, gebruik van bloeddrukverlagende medicatie, cholesterol, 
cholesterol verlagende medicatie, bloedsuikerspiegel, bloedsuikerspiegel verlagende 
medicatie, C-reactieve protein, albuminurie, ureum uitscheiding in de urine (als maat voor 
de hoeveelheid eiwit in de voeding), natrium uitscheiding in de urine (als maat voor de 
hoeveelheid zout in de voeding), en nierfunctie. In een analyse waar geen rekening met de 
andere risicofactoren wordt gehouden of alleen met leeftijd en geslacht bleken bij zowel 
mannen als vrouwen bloeddruk, bloedsuikerspiegel en uitscheiding van albumine in de urine 
geassocieeerd met de afname van de nierfunctie. In een analyse waarbij rekening wordt 
gehouden met de andere genoemde eigenschappen zijn bij mannen een hogere uitscheiding 
van albumine in de urine, bloedsuikerspiegel en bloeddruk nog steeds voorspellers voor 
meer verlies van nierfunctie. Een grotere tailleomtrek en een hoger cholesterol gehalte 
daarentegen zijn geassocieerd met minder verlies van nierfunctie. Bij vrouwen zijn de 
resultaten iets anders: alleen bloedsuikerspiegel, bloeddruk en cholesterol zijn geassocieerd 
met nierfunctieverlies, terwijl het triglyceriden gehalte geassocieerd is met een gunstiger 
beloop van nierfunctie. Deze analyses laten zien dat er in normale bevolking beïnvloedbare 
voorspellers voor verlies van nierfunctie zijn en dat deze verschillend zijn voor mannen en 
vrouwen. In dit hoofdstuk is er alleen gekeken of het mogelijk is om met een eenmalige 
meting van een mogelijke risicofactor het verlies van nierfunctie te voorspellen voor de jaren 
daarna. 

Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat juist met behulp van de verandering in een 
risicofactor het verloop van de nierfunctie daarna goed kan worden voorspeld. Dit is in 
hoofdstuk 6 onderzocht. Voor deze analyses zijn de gegevens van de eerste drie metingen 
van de PREVEND studie gebruikt. In totaal werden ruim 5.600 deelnemers, die gemiddeld 
6.5 jaar zijn gevolgd voor deze analyses gebruikt. Voor deze analyses werd als uitkomst de 
verandering in nierfunctie tussen de tweede en derde meting gebruikt en de verandering 
in de risicofactoren tussen de eerste en tweede tweede als mogelijke risicofactoren. In 
deze studie is het effect van veranderingen in albumine uitscheiding in de urine, bloeddruk, 
bloedsuikerspiegel, cholesterol, tailleomtrek, rookgedrag, gebruik van bloeddrukverlagende 
medicijnen onderzocht. Op basis van eerdere bevindingen zijn deze analyses apart voor 
mannen en vrouwen uitgevoerd. Voor mannen lieten de analyses waarin geen rekening is 
gehouden met de andere eigenschappen een verband tussen een toename in albumine 
uitscheiding in de urine, bloeddruk, cholesterol en nierfunctieachteruitgang zien. Dezelfde 
soort analyses voor vrouwen lieten zien dat in vrouwen een stijging in bloedsuikerspiegel 
geassocieerd was met een toename in de nierfunctie. Uit de analyses met correcties voor 
de andere eigenschappen voor mannen bleek dat een toename in bloeddruk, cholesterol 
en albuminurie gevolgd werd door versnelde nierfunctieachteruitgang. Opmerkelijk was 
verder dat in het uiteindelijk model de verandering in bloeddruk een betere voorspeller 
bleek te zijn dan de waarde van de eerste meting. Uit deze analyses voor vrouwen konden 
we concluderen dat ook als we rekening houden met de andere factoren, een stijging van de 
bloedsuikerspiegel tussen de eerste en tweede meting een toename in nierfunctie tussen 
de tweede en derde meting to gevolg had. Mogelijk komt deze stijging in nierfunctie door 
hyperfiltratie (een proces waardoor de nieren eigenlijk te hard gaan werken waardoor er 
schade en daarna nierfunctieverlies optreedt) en mogelijk zal er na langere follow-up juist 
een daling in de nierfunctie worden gevonden. Deze resultaten hebben aangetoond dat 
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de verandering in de onderzochte risicofactoren bij kunnen kan dragen aan het inschatten 
van het risico op versnelde nierfunctieachteruitgang. Hierbij moet natuurlijk wel worden 
opgemerkt dat er dan langer moet worden gewacht voordat het risico kan worden ingeschat 
omdat de risicofactor twee keer moet worden gemeten met een bepaalde periode tussen de 
metingen en dat het herhaald meten ook meer kosten met zich meebrengt. 

De resultaten uit de hoofdstukken 5 en 6 zijn in hoofdstuk 7 omgezet in een bruikbaar 
instrument voor de klinische praktijk; de zogenaamde Renal Risk Score. Voor de ontwikkeling 
van deze risico score zijn gegevens van 6.809 deelnemers van het PREVEND cohort gebruikt, 
die ongeveer zeven jaar zijn gevolgd. Het doel van dit instrument is zo goed mogelijk het 
risico op het krijgen van slecht functionerende nieren te voorspellen aan de hand van een 
aantal gemakkelijk te meten eigenschappen van een persoon. In deze analyses zijn mensen 
met slecht functionerende nieren gedefinieerd als mensen die horen bij de groep met de 
20% snelste afname van nierfunctie en het hebben van één nierfunctie schatting beneden 
een bepaald afkappunt (hier is 60 ml/min/1.73m2 als afkappunt gebruikt, mensen die een 
nierfunctie beneden deze waarde hebben worden geclassificeerd als chronische nierziekte 
patiënt). De groep mensen met slecht functionerende nieren was gemiddeld 62 jaar, 43% 
van deze groep bestond uit mannen en het nierfunctie verlies in deze groep was negen 
keer zo groot als bij de mensen zonder slecht functionerende nieren. De resultaten van 
dit onderzoek laten zien dat op basis van de nierfunctie tijdens de eerste meting, leeftijd, 
albumine uitscheiding in de urine, bloeddruk, C-reactieve protein en een voorgeschiedenis 
van hoge bloeddruk het risico op het krijgen van slecht functionerende nieren binnen zeven 
jaar geschat kan worden. Om na te gaan of de ontwikkelde Renal Risk Score ook goed 
onderscheid kan maken tussen mensen met een hoog en laag risico zijn er aanvullende 
analyses gedaan en hieruit bleek de risico score goed bruikbaar te zijn. Om deze data om 
te zetten in een klinisch bruikbaar instrument hebben we een score formulier ontwikkeld. 
Hieruit is op basis van de klinische data van iedere patiënt het bijbehorende risico te bepalen. 

Uit de resultaten van dit proefschrift kunnen we een aantal algemene conclusies trekken. 
Er zijn een aantal voorspellers voor nierfunctieachteruitgang, namelijk macroalbuminurie 
en de bekende cardiovasculaire risicofactoren, waaronder een hoge bloeddruk en 
bloedsuikerspiegel. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze verschillend zijn voor mannen 
en vrouwen. Zowel eenmalig gemeten risicofactoren als een verandering in een risicofactor 
kunnen goede voorspellers voor nierfunctieverlies zijn. Vooral de beïnvloedbare risicofactoren 
voor nierfunctieverlies kunnen worden gebruikt om mensen met een verhoogde kans op 
het ontwikkelen van een chronische nierziekte op te sporen. Dit kan worden gedaan door 
met behulp van de ontwikkelde “Renal Risk Score”, op basis van een aantal kenmerken van 
een persoon, het risico op het ontwikkelen van een chronische nierziekte vast te stellen. 
Hopelijk zullen dit soort instrumenten samen met onderzoek naar nieuwe voorspellers in 
de nabije toekomst er voor zorgen dat mensen met een hoog risico op het ontwikkelen 
van een chronische nierziekte in een vroeg stadium van hun ziekte worden opgespoord en 
behandeld. Op deze manier kan dialyse en/of niertransplantatie mogelijk worden uitgesteld 
of zelfs worden afgewend.

Om de ‘Renal Risk Score’ optimaal te gebruiken in de klinische praktijk, is nog meer 
onderzoek nodig. Dit toekomstige onderzoek zou zich onder andere moeten richten op de 
zoektocht naar nieuwe voorspellers, deze zouden aan de ‘Renal Risk Score’ kunnen worden 
toegevoegd. De economische aspecten van het gebruik van de ‘Renal Risk Score’ zullen zeker 
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ook met behulp van kosten-effectiviteitanalyses in kaart moeten worden gebracht. Dit gaat 
met name een belangrijke rol spelen bij de discussie of er nieuwe voorspellers, waar dure 
laboratorium bepalingen voor nodig zijn, moeten worden toegevoegd aan de ‘Renal Risk 
Score’. Ook zal er aandacht moeten zijn voor de psychologische effecten van het gebruik 
van een risicoscore. Hiermee kunnen we denken aan het effect van het krijgen van een vals-
positieve uitslag (dus een onterechte slechte uitslag). De bovenstaande overwegingen geven 
aan dat er op dit gebied nog veel werk te verrichten is maar de ‘Renal Risk Score’ is zeker een 
veelbelovend instrument voor de klinische praktijk.
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