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Een openhartoperatie is een veel voorkomende chirurgische ingreep. Wereldwijd 
worden ongeveer 3000 van deze operaties per dag uitgevoerd. Het succes van deze 
chirurgische ingreep is mede te danken aan de ontwikkeling van de hartlongmachine. 
De hartlongmachine neemt tijdens de operatie tijdelijk de functie van het hart en de 
longen over. Zo kan de chirurg operaties aan het hart uitvoeren, terwijl alle organen 
gewoon door functioneren zodat de patiënt in leven blijft. 
Toch is een openhartoperatie niet zonder gevaren en kunnen er complicaties optreden. 
Ook het gebruik van de hartlongmachine kan hiervoor verantwoordelijk zijn. Zo kan 
de hartlongmachine een ontstekingsreactie veroorzaken, die vervolgens weer kan 
leiden tot beschadiging van verschillende organen. Veelvoorkomende complicaties na 
een hartoperatie zijn onder andere: een (tijdelijke) vermindering van de hartfunctie, 
infecties, longbeschadiging, beroerte, en verslechtering van de nierfunctie. 

Relatie nierfunctie, complicaties en overlijden
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er een verband bestaat tussen een verslechtering 
van de nierfunctie na een hartoperatie en een toegenomen kans op complicaties, 
overlijden en een langer verblijf in het ziekenhuis van de patiënt. 
Soms is het zelfs zo dat de nieren helemaal niet meer functioneren na een operatie. 
Dat is een heel gevaarlijke situatie, omdat de schadelijke afvalstoffen dan niet meer 
door de nieren uit het bloed verwijderd worden. De kans op overlijden is dan zeer 
groot en bedraagt 60-100%. Als de nieren niet meer functioneren, gaan de artsen over 
op hemodialyse (bloeddialyse) bij de patiënt om zo het bloed alsnog te zuiveren van 
schadelijke afvalstoffen.
 
Complicaties ondanks verbetering techniek en zorg niet verminderd
Helaas zijn de complicaties en het overlijden als gevolg van een verminderde nierfunctie 
na een operatie, de laatste tien jaar niet verminderd, ondanks alle verbeteringen aan 
de hartlongmachine, de intensive care zorg en de hemodialyse. Ook zijn er tot nu 
toe geen medicamenteuze therapieën voorhanden die de nierfunctiestoornissen ten 
gevolge van een hartoperatie kunnen voorkomen. 

Meer inzicht in verstoring nierfunctie noodzakelijk
Wel zijn er steeds meer mensen met chronische aandoeningen die geopereerd worden. 
Ook neemt de leeftijd van de operatiepatiënten nog steeds toe. Oudere mensen en 
mensen met een chronische aandoening zijn in het algemeen kwetsbaarder tijdens 
en na de openhartoperatie. De verwachting is dan ook dat het aantal patiënten met 
complicaties en dus ook nierfunctieverslechtering na een hartoperatie zal toenemen 
in de toekomst. Om die reden is het dus belangrijk meer inzicht te verwerven in de 
verstoringen van de nierfunctie die ontstaan tijdens een hartoperatie. 

Risicofactoren en nierfunctieverslechtering
Er zijn verschillende omstandigheden waardoor de kans op nierfunctievermindering 
na een operatie toeneemt. Deze omstandigheden worden ook wel risicofactoren 
genoemd. Deze risicofactoren kunnen verdeeld worden in: 
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patiënt-gerelateerde factoren;•	
procedure-gerelateerde factoren. •	

Patiënt-gerelateerde factoren hangen samen met de conditie die de patiënt heeft 
voordat hij of zij de hartoperatie moet ondergaan. We spreken bijvoorbeeld van 
patiënt-gerelateerde risicofactoren als een patiënt al op oudere leeftijd is, suikerziekte 
heeft, een verminderde hartfunctie heeft of een reeds gestoorde nierfunctie heeft. 
Komen (een van) deze factoren bij de patiënt voor, dan heeft hij of zij dus een méér 
kans op verslechtering van de nierfunctie na de operatie.
Er zijn ook risicofactoren die samenhangen met het uitvoeren van de chirurgische 
ingreep: de procedure-gerelateerde factoren. Hierbij moet men denken aan de 
duur van de operatie, het gebruik van de hartlongmachine, het stuk gaan van rode 
bloedcellen tijdens gebruik van de hartlongmachine, en bloedarmoede tijdens de 
ingreep. 
Uiteindelijk kunnen patiënt-gerelateerde factoren en schadelijke invloeden van de 
procedure-gerelateerde factoren tijdens en na de operatie leiden tot nierbeschadiging. 
Het resultaat: een verslechtering van de nierfunctie met als gevolg een stijging van 
afvalstoffen in het bloed.   

Anatomie en functie van de nieren
De mens heeft twee nieren. Iedere nier is omgeven door een stevig omhulsel: het 
nierkapsel. Daaronder ligt het nierschors en niermerg. In het niermerg bevinden zich 
ongeveer een miljoen filtertjes, die nefronen worden genoemd. Elk nefron bestaat uit 
twee delen: een glomerulus (de filter van de nier) en een tubulus (nierbuisje). De 
glomerulus is een kluwen haarvaten met bijzonder dunne wanden, waardoor deze 
als filter dienst kunnen doen. Het bloed stroomt continue door de nefronen en wordt 
op die manier gereinigd. De zo gevormde voorurine komt terecht in een nierbuisje. 
De nierbuisjes kunnen belangrijke niet-giftige stoffen en water uit de voorurine 
weer opnemen zodat deze weer in het bloed terechtkomen. Het bloed wordt op deze 
manier gezuiverd van giftige stoffen en het overschot aan water wordt via de urine 
afgevoerd.
De nieren hebben dus de volgende functies:

regulatie van de vochthuishouding;•	
handhaven van het interne milieu;•	
het uitscheiden van afvalstoffen die bij de stofwisseling ontstaan. •	

De nieren filtreren het bloed en scheiden de afvalstoffen en het overtollig lichaamsvocht 
in de urine uit. Bij een gestoorde nierfunctie zullen de afvalstoffen en het vocht zich 
dan ook in het bloed en lichaam ophopen. 

Beoordeling van de nierfunctie
Zoals gezegd is het wenselijk om meer inzicht te verwerven in de verstoringen van de 
nierfunctie die ontstaan tijdens een hartoperatie. Bij de beoordeling van de nierfunctie 
staan ons verschillende methoden ter beschikking.
Meten creatinine in het bloed
Een veelgebruikte en eenvoudige methode om de nierfunctie te beoordelen is het 
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meten van de afvalstof creatinine in het bloed. Creatinine is een product van de spier-
stofwisseling en wordt vrijwel niet afgebroken in het lichaam en volledig gefiltreerd 
door de nier. De hoogte van de creatininewaarde in het bloed is dus een maat voor de 
nierfunctie. Een stijging van het creatinine in het bloed is een signaal dat de nierfunc-
tie aan het verslechteren is. 
Creatinineklaring
Een meer nauwkeuriger en in de praktijk bewerkelijke methode is de klaring van 
het creatinine door de nier, waarbij de klaring van creatinine weergeeft hoeveel 
bloedplasma er per tijdseenheid van creatinine wordt ontdaan. Hierbij meten de 
onderzoekers de waarde van het creatinine in het bloed en de hoeveelheid creatinine 
die per tijdseenheid in de urine wordt uitgescheiden. 
Radioactieve stoffen
In onderzoeksituaties en voor zeer nauwkeurige metingen maken onderzoekers in 
plaats van creatinine gebruik van radioactieve stoffen om de nierfunctie te meten. Bij 
deze methode bepaalt men de nierfunctie door middel van de glomerulusfiltratiesnelheid 
(GFR) en tevens de effectieve renale plasmastroom (ERPF) als maat voor de doorbloeding 
van de nieren. 
Biomarkers
Ten slotte kan ook gebruik gemaakt worden van gevoelige biomarkers voor nierschade. 
Biomarkers zijn biologische stoffen bv. eiwitten die gewoonlijk in kleine hoeveelheden 
in bloed of urine aanwezig zijn. Het voordeel van deze markers is dat er in een vroeg 
stadium van de beschadiging al een toegenomen uitscheiding in de urine is. Een 
ander voordeel is dat biomarkers specifiek kunnen zijn voor een bepaald functioneel 
onderdeel van de nier: dwz: de glomerulus of de tubulus. 

Overzicht onderzoeksvragen van dit proefschrift
In dit proefschrift wordt het resultaat van het onderzoek naar de diverse aspecten van 
nierfunctieverslechtering na de operatie bij hartchirurgische patiënten beschreven. 
Wij hebben verschillende methoden in de diverse studies gebruikt om de nierfunctie 
te beoordelen. De volgende onderzoeksvragen staan centraal in dit proefschrift :

Is een verminderde nierfunctie vóór de operatie (preoperatief) een risicofactor •	
voor blijvende nierfunctieverslechtering na een hartoperatie?
Wat is het effect van de hartlongmachine op de nierfunctie? •	
Heeft toediening van de ontstekingsremmer dexamethason een beschermende •	
werking op de nierfunctie tijdens de operatie?
Wat is de overleving op de langere termijn van patiënten die een verslechtering •	
van de nierfunctie na een hartoperatie doormaken? 
Zijn de risicofactoren verminderde hartfunctie en nierfunctieverslechtering •	
onafhankelijke of overlappende risicofactoren voor overleving op de langere 
termijn?
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Hoofdstuk 1 beschrijft de inleiding en het doel van dit proefschrift.
In hoofdstuk 2 bespreken we het onderzoek naar de veranderingen van de nierfunctie 
rondom de operatie van een groep patiënten met een preoperatief verminderde 
nierfunctie. In verschillende hartchirurgische centra werd bij hartchirurgische 
patiënten met een preoperatief gestoorde nierfunctie de GFR de dag vóór de operatie 
en de 7e dag ná de operatie gemeten met radioactieve stoffen. 
Bovendien werd de ERPF gemeten in een deel van de studiepatiënten. Deze metingen 
gaven een toename te zien van de GFR op de 7e dag na de operatie, terwijl de ERPF 
gelijk bleef aan de preoperatieve waarden. De filtratiefractie (FF), de ratio van GFR en 
ERPF, was ook toegenomen op de 7e dag na de operatie. 
Deze resultaten laten zien dat bij een ongecompliceerde hartoperatie mét hartlongmachine, de nierfunctie niet 
hoeft te verslechteren bij patiënten waarvan de nierfunctie al voor de operatie gestoord is.

In hoofdstuk 3 behandelen we het onderzoek naar de nierschade van patiënten met een 
normale nierfunctie die een coronaire bypass-operatie ondergaan. Om het effect van de 
hartlongmachine te bestuderen onderzochten we een groep die geopereerd werd mèt 
hartlongmachine en een andere groep die zònder hartlongmachine geopereerd werd. 
Om de nierschade te bepalen en te onderzoeken maakten we gebruik van functionele 
parameters en specifieke markers die gerelateerd zijn aan de functie van de renale 
glomerulus en tubulus. 
Bij de patiënten die geopereerd werden met de hartlongmachine, constateerden we 
een voorbijgaande nierbeschadiging. De verslechtering van de tubulusfunctie en een 
toename van biomarkers van glomerulaire en tubulaire schade in de urine bevestigden 
deze constatering. De veranderingen in deze parameters bleven beperkt tot de periode 
tijdens en kort na de operatie, en de parameters daalden tot normale waarden binnen 
2 dagen na de operatie. 
In de groep patiënten die geopereerd werden zonder hartlongmachine, namen we 
géén verandering waar van deze parameters tijdens de ingreep. 
De conclusie is dat bij patiënten met een normale nierfunctie voor de operatie, de hartlongmachine 
voorbijgaande nierschade veroorzaakt zowel op het niveau van de glomerulus als de tubulus. Daarentegen is bij 
de patiëntengroep die geopereerd werd zonder hartlongmachine, deze nierschade nauwelijks aanwezig.

In hoofdstuk 4 onderzochten we het effect van de ontstekingsremmer dexamethason 
op de perioperatieve nierschade bij hartchirurgische patiënten geopereerd met 
hartlongmachine. Dit was een dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek. De 
helft van de deelnemers kreeg een placebo zonder werkzame stof toegediend, de 
andere helft het medicament dexamethason.
We bestudeerden de nierfunctie met gevoelige schade- en functiemarkers van 
glomerulus en tubulus. Tevens bepaalden we de glucosewaarden in bloed en urine. In 
beide groepen was een toename te zien van de markers tijdens de operatie, en op de 
tweede dag na de operatie werden de waarden van voor de operatie weer bereikt. De 
patronen van uitscheiding in de urine van de gevoelige markers waren identiek in de 
placebo- en dexamethasongroep. Dexamethason veroorzaakte een verhoging van de 
glucosespiegel in het bloed en een verhoogde uitscheiding van glucose in de urine.
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Uit deze resultaten blijkt dat de ontstekingsremmer dexamethason de nierschade tijdens een openhartoperatie 
met hartlongmachine niet kan voorkomen. 

Hoofdstuk 5 beschrijft het effect op korte en lange termijn van nierfunctiestoornissen 
die optreden na de operatie. Gedurende 100 maanden werden 843 patiënten gevolgd 
die in 1991 verschillende hartoperaties ondergingen. Na die periode werd onderzocht 
of de patiënten nog in leven waren of overleden. 
Bij 145 patiënten (17.2 %) namen we een verslechtering van de nierfunctie na 
de operatie waar. Bij deze patiënten was er sprake van een toename van het serum 
creatinine met tenminste 25% in de eerste week na de operatie. De ziekenhuissterfte 
in deze patiëntengroep was hoog (14.5%) vergeleken met de groep patiënten zonder 
nierfunctiestoornissen (1.1%). 
De kans om te overlijden in het ziekenhuis neemt dus toe bij postoperatieve 
nierfunctieverslechtering. Ook bij een heroperatie in geval van nabloeding, en bij 
beroerte, toegenomen duur van de operatie, leeftijd en het hebben van suikerziekte, 
neemt de kans om te overlijden toe. 
Van de patiënten met een postoperatieve nierfunctieverslechtering die werden ontslagen 
uit het ziekenhuis, was de kans op overlijden op de langere termijn sterk toegenomen. An-
dere factoren die verantwoordelijk zijn voor de toegenomen kans op sterfte zijn leeftijd, 
vaatlijden, toegenomen duur van de operatie, en preoperatief verminderde nierfunctie. 
De sterfte nam ook toe, als de nierfunctiestoornis bij ontslag weer geheel hersteld was: ze 
is dus niet te wijten aan de lange termijn gevolgen van een slechtere nierfunctie.
De conclusie is dat nierfunctieverslechtering na een hartchirurgische ingreep een toegenomen kans geeft op 
zowel sterfte in het ziekenhuis als op overlijden op de lange termijn.

In hoofdstuk 6 onderzochten we de invloed van een combinatie van risicofactoren 
op de kans op sterfte op lange termijn. Het ging hierbij om combinatie verminderde 
hartfunctie en postoperatieve nierfunctieverslechtering. Daartoe werd een groep van 
641 coronaire bypass patiënten die in 1991 geopereerd werd, gevolgd gedurende 13,5 
jaar. Na 13,5 jaar werd wederom uitgezocht of de patiënten in leven waren of overleden 
waren. Het bleek dat de risicofactoren verminderde hartfunctie en postoperatieve nier-
functieverslechtering afzonderlijk een toegenomen kans op sterfte op de lange termijn 
geven. Voorts bleek dat er sprake was van twee bijna afzonderlijke groepen: een groep 
met verminderde hartfunctie en een groep met postoperatieve nierfunctieverslechter-
ing. Opmerkelijk was dat in een kleine patientengroep met beide risicofactoren het 
risico op overlijden was verdubbeld. Risicofactoren voor postoperatieve nierfunctiev-
erslechtering waren: toegenomen leeftijd, ballonpomp ingebracht tijdens de operatie, 
heroperatie voor postoperatief bloedverlies, spoedoperatie, verminderde hartfunctie. 
Risicofactoren voor overlijden op langere termijn waren: leeftijd, gestoorde nierfunc-
tie, het gebruik van beenaderen als omleiding, postoperatieve nierfunctieverslechtering, 
verminderde hartfunctie. 
De resultaten laten zien dat er bij de afzonderlijke risicofactoren verminderde hartfunctie en postoperatieve nier-
functiestoornissen een toegenomen sterftekans is op de lange termijn. Indien beide factoren aanwezig zijn dan is de 
sterftekans op lange termijn verdubbeld.   
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Conclusie

Uit de resultaten van de studies in dit proefschrift kunnen we de volgende conclusies 
trekken:

Bij patiënten waarvan de nierfunctie al vóór de operatie gestoord is, hoeft de •	
nierfunctie niet te verslechteren bij een ongecompliceerde hartoperatie mèt ge-
bruik van hartlongmachine.
Bij patiënten met een normale nierfunctie voor de operatie, veroorzaakt de hart-•	
longmachine voorbijgaande nierschade. 
Wanneer er geopereerd wordt zónder hartlongmachine, dan is deze nierschade •	
nauwelijks aanwezig.  
Het toedienen van de ontstekingsremmer dexamethason kan de nierschade tij-•	
dens een openhartoperatie met hartlongmachine niet voorkomen. 
Nierfunctieverslechtering na een hartchirurgische ingreep geeft een toegenomen •	
kans op zowel sterfte in het ziekenhuis als op overlijden op de lange termijn.
Indien een van de•	  risicofactoren verminderde hartfunctie of nierfunctiestoornis-
sen na een hartchirurgische ingreep aanwezig zijn, is er een toegenomen sterf-
tekans op de lange termijn. 
Indien de risicofactoren verminderde hartfunctie en postoperatieve nierfunctie-•	
stoornissen beide aanwezig zijn, dan is de sterftekans op lange termijn verdub-
beld

Aanbevelingen voor de toekomst  

Tot nu toe is de behandeling van postoperatieve nierfunctie verslechtering ondersteu-
nend en omvat optimalisatie van de bloedsomloop, correctie van metabole ontrege-
lingen, het vermijden van nieronvriendelijke medicamenten, en strikte regulatie van 
de bloedsuiker. De behandeling van patiënten met een verhoogd risico op postopera-
tieve nierfunctieverslechtering moet bestaan uit een multidisciplinair behandelteam 
bestaande uit hartchirurgen, cardiologen, nefrologen, anesthesiologen en intensivis-
ten. In de toekomst zullen nog meer studies nodig zijn om de pathofysiologische 
mechanismen te ontrafelen, de risicofactoren te identificeren, en klinische en thera-
peutische interventies te ontwikkelen om de sterfte ten gevolge van postoperatieve 
nierfunctieverslechtering te verminderen. 






