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Samenvatting

Ondanks preventieve maatregelen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg blijven hart- 

en vaatziekten de hoofdoorzaak van sterfte onder de algemene bevolking. Onder mensen met 

een nierziekte is het risico op sterfte zelfs tot 30-maal hoger dan onder de algemene bevolking. 

Het vóórkomen van eindstadium nierfalen in de algemene bevolking is laag, maar neemt sinds 

jaren gestaag toe, vooral door een toename van het aantal mensen met type 2 diabetes en door 

de vergrijzing. Het aantal mensen in de algemene bevolking met een milde nierfunctiestoornis 

waarschijnlijk veel hoger, en wordt in de Verenigde Staten bijvoorbeeld geschat op 10%. Het 

identificeren of screenen van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten evenals 

nierziekten, en onderzoek daarnaar, lijkt daarom zinvol.

Er blijkt een grote overlap te bestaan tussen klassieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten 

en de factoren die bijdragen aan het achteruitgaan van de nierfunctie: hoge bloeddruk, een hoog 

cholesterolgehalte, suikerziekte, roken, het mannelijk geslacht en leeftijd. Het identificeren van 

mensen met deze risicofactoren en het aansluitend behandelen van die risicofactoren, is nuttig 

gebleken in het voorkómen van hart, vaat- en nierziekten. De laatste tijd is duidelijk geworden 

dat ook andere factoren gerelateerd zijn aan een verhoogd risico op hart, vaat- en nierziekten, 

namelijk het C-reactief proteïne en albuminurie. De plaats van deze factoren is niet goed bekend. 

In dit proefschrift wordt de bijdrage van deze 2 factoren aan hart, vaat- en nierziekten, maar ook 

aan de sterfte onder de algemene bevolking, uiteengezet. 

Eigenlijk behoren we het C-reactief proteïne en albuminurie te beschouwen als risicomarkers, 

niet als risicofactoren. Een risicomarker ‘markeert’ of geeft de aanwezigheid van ziekte aan zonder 

dat er sprake is van een oorzakelijk verband tussen deze marker en ziekte (zoals koorts bij griep), 

terwijl van een risicofactor verondersteld wordt dat deze direct in het ziekteproces betrokken is 

(zoals roken bij aderverkalking).

Het C-reactief proteïne is een ontstekingseiwit, welke wordt geproduceerd door de lever. Het 

C-reactief is een gevoelige maat voor ontsteking. Recent is bekend geworden dat aderverkalking 

een ontstekingsziekte is, niet alleen een ophoping van cholesterol in de bloedvaten is. Het C-

reactief proteïne is een marker van aanwezige ontsteking van de bloedvaten, waarbij deze 

ontsteking leidt tot het vervroegde optreden van hartinfarcten, beroertes en sterfte onder de 

algemene bevolking, evenals tot het achteruitgaan van de nierfunctie. Albuminurie is het verlies 

van een minimale hoeveelheid eiwit (albumine) in de urine. Men veronderstelt dat albuminurie 

het gevolg is vaatschade van het gehele bloedvaatstelsel, welke tot uiting komt in de nier. De 

nier is namelijk een filter om het bloed te zuiveren: schade aan de bloedvaten in de nier leidt 

tot een verhoogde passage van albumine vanuit het bloed in de urine. In de urine wordt dan 
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een verhoogde concentratie gemeten van dit eiwit. Hoge bloeddruk, roken en diabetes kunnen 

allen schade aan de nier aanrichten en dus leiden tot een verhoogde kans op albuminurie. Een 

tweede concept is dat albuminurie het gevolg is van glomerulaire hyperfiltratie, een vorm van 

overbelasting van de nier. Onder invloed van intraglomerulaire hypertensie zal de glomerulaire 

filtratiesnelheid verhoogd zijn, en kan er albumineverlies in de urine ontstaan. Een dergelijke 

hyperfiltratie zal op den duur schadelijk zijn voor de glomerulus. Het zal uiteindelijk leiden tot 

een snellere achteruitgang van de nierfunctie.

Dit proefschrift belicht het C-reactief proteïne en albuminurie vanuit meerdere perspectieven: 

de relatie van beide markers ten opzichte van elkaar, ten opzichte van klassieke risicofactoren, 

ten opzichte van verschillende maten van eindorgaanschade (hart, vaat- en nierziekte) en ten 

opzichte van sterfte in de algemene populatie. Omdat beide markers ons iets vertellen over 

vaatschade, kunnen we op deze manier onderzoeken of ze onafhankelijk van elkaar iets toevoegen 

aan het cardiovasculaire risico. Uit dit proefschrift is gebleken dat de voorspellende waarde van 

beide risicomarkers onafhankelijk is van elkaar en van de bekende risicofactoren, indien we 

deze relaties betrekken op hart, vaat- en nierziekte en sterfte in de algemene populatie. De 

voorspellende waarde van het C-reactief proteïne, albuminurie en andere nieuwe risicomarkers 

en –factoren ten aanzien van hart, vaat- en nierziekte wordt uiteengezet in een overzicht van de 

literatuur. Tevens worden de farmacologische en niet-farmacologische interventiemogelijkheden 

besproken ten einde het C-reactief proteïne- en albuminuriegehalte te verlagen en daarmee het 

risico op ziekte te verminderen.

Dit proefschrift is onderdeel van de PREVEND studie, een bevolkingsonderzoek in de stad 

Groningen dat hoofdzakelijk het natuurlijke beloop van albuminurie ten aanzien van hart, vaat- 

en nierziekte onderzoekt.

In hoofdstuk 2 wordt de relatie tussen het C-reactief proteïne en klassieke risicofactoren voor 

hart- en vaatziekten voor mannen en vrouwen afzonderlijk bestudeerd. Uit de literatuur is bekend 

dat mannen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten hebben ten opzichte van vrouwen, welke 

deels wordt verklaard door de hogere prevalentie of aanwezigheid van risicofactoren. De PREVEND 

studie laat echter zien dat het C-reactief proteïnegehalte bij vrouwen hoger is dan bij mannen. 

Roken en hogere leeftijd gaan bij mannen gepaard met een verhoogd C-reactief proteïne, terwijl 

vooral pilgebruik en overgewicht bij vrouwen gerelateerd blijken te zijn aan een verhoogd C-

reactief proteïne. Suikerziekte draagt zowel in mannen als vrouwen bij aan een verhoogd C-reactief 

proteïne. Dit zou kunnen betekenen dat risicofactoren bij mannen en vrouwen op een verschillende 

manier bijdragen aan het ontstaan van aderverkalking en uiteindelijk eindorgaanschade. Tevens 

werd de invloed van albuminurie op de relatie tussen risicofactoren en het C-reactief proteïne 



161161

onderzocht. Albuminurie bleek gerelateerd aan een verhoogd C-reactief proteïne, maar had 

geen enkele invloed op de relatie tussen klassieke risicofactoren en het C-reactief proteïne. 

Mechanistisch (pathofysiologisch) gezien zou dit kunnen betekenen dat risicofactoren op een 

verschillende manier bijdragen aan een verhoogd C-reactief proteïne, waarbij albuminurie, als 

een andere marker van vaatschade, niet betrokken lijkt te zijn bij de relatie tussen klassieke 

risicofactoren het C-reactief proteïne. In die zin zijn het C-reactief proteïne en albuminurie dus 

echt verschillende, los van elkaar staande, risicomarkers.

Bloeddruk is bij mensen met suikerziekte en hoge bloeddruk (hypertensie) sterk gerelateerd 

aan albuminurie. Ook andere risicofactoren die clusteren in het zogenaamde insulineresistenties

yndroom (hypertensie, overgewicht, hyperglycemie, hyperlipidemie) zijn in meer of mindere mate 

gerelateerd aan albuminurie. Uit de literatuur is gebleken dat de relatie tussen het C-reactief proteïne 

en albuminurie vrij zwak is. Dit is opvallend en contra-intuïtief, omdat tevens gesteld wordt dat 

beide entiteiten gevestigde markers zijn voor vaatschade. In hoofdstuk 3 hypothetiseren we dat 

een verhoogd C-reactief proteïne de relatie tussen bloeddruk en albuminurie versterkt. Het blijkt 

inderdaad dat mensen met hoge bloeddruk én een verhoogd C-reactief proteïne een sterk verhoogde 

kans hebben op albuminurie, veel hoger dan verwacht mag worden indien het onafhankelijke effect 

van beide bij elkaar wordt opgeteld (effect-modificatie of interactie). Pathofysiologisch gezien 

is dit een interessante bevinding. Op grond van deze bevinding hypothetiseren we dat dit het 

gevolg is van een gestoorde glomerulaire autoregulatie waarbij versterkte bloeddruktransmissie 

naar de glomerulus de kans op albuminurie verhoogd.

In hoofdstuk 4 onderzochten we het verband tussen het C-reactief proteïne en de nierfunctie, 

waarbij we zowel nagingen of C-reactief proteïne gerelateerd is aan een verlaagde nierfunctie 

als aan een verhoogde nierfunctie (hyperfiltratie). Mensen met een verhoogd C-reactief proteïne 

hadden een verhoogde kans op een verlaagde nierfunctie, onafhankelijk van klassieke (renale) 

risicofactoren en de aanwezigheid van albuminurie. Een verhoogd C-reactief proteïne was tevens 

gerelateerd aan hyperfiltratie, als maat voor vroege nierschade. Deze relatie werd echter verklaard 

door de aanwezigheid van overgewicht. Dit zou kunnen betekenen dat ontstekingsprocessen, 

welke zijn gerelateerd aan overgewicht, kunnen leiden tot een verslechtering van de nierfunctie 

op termijn. Ten tweede blijkt uit deze studie dat de relatie tussen het C-reactief proteïne en 

nierfunctieveranderingen onafhankelijk is van albuminurie. Waarschijnlijk zijn beide markers op 

een verschillende manier betrokken bij het ontstaan van nierschade. Omdat zowel het C-reactief 

proteïne en de nierfunctie op hetzelfde tijdstip gemeten zijn, kunnen we niets zeggen over een 

oorzaakgevolg relatie. Interessant is te weten of mensen met een verhoogd C-reactief proteïne 

aan het begin van de studie op een later tijdstip een snellere achteruitgang van de nierfunctie 

hebben doorgemaakt. Deze resultaten zullen nog volgen.
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In hoofdstuk 5 wordt de relatie tussen het C-reactief proteïne, albuminurie en de mate 

van eindorgaanschade onderzocht, te weten coronairlijden (i.e. aderverkalking van het hart), 

nierinsufficiëntie en perifeer vaatlijden (i.e. aderverkalking van de onderste ledematen). Het 

blijkt dat het C-reactief proteïne onafhankelijk van albuminurie bijdraagt aan de aanwezigheid 

van coronairlijden, nierinsufficiëntie en perifeer vaatlijden. Deze relaties zijn tevens onafhankelijk 

van klassieke risicofactoren. Albuminurie is ook gerelateerd aan coronairlijden, nierinsufficiëntie 

en perifeer vaatlijden, echter, de relatie tussen albuminurie enerzijds en nierinsufficiëntie en 

perifeer vaatlijden anderzijds wordt vooral verklaard door een verhoogde leeftijd. Met andere 

woorden, het C-reactief proteïne en albuminurie dragen op een verschillende manier bij aan 

eindorgaanschade. Prospectieve studies zijn nodig om te kijken of deze resultaten kunnen 

worden bevestigd.

In hoofdstuk 6 beschrijven we de onafhankelijke relatie tussen het C-reactief proteïne, 

albuminurie en cardiovasculaire sterfte en niet-cardiovasculaire sterfte (m.n. kwaadaardige 

nieuwvormingen). Interessant is dat beide markers een sterkere voorspellende waarde hebben 

dan sommige klassieke risicofactoren, waaronder hoge bloeddruk, suikerziekte en een verhoogde 

cholesterolwaarde. Uit deze studie blijkt tevens dat andere, ‘nieuwe’ risicofactoren gerelateerd zijn 

aan cardiovasculaire sterfte, waaronder een centrale vetverdeling (het ‘buikje’) en een verminderde 

nierfunctie. Dus, het C-reactief proteïne en albuminurie verhogen de kans op cardiovasculaire 

sterfte in de algemene populatie. Het C-reactief proteïne en albuminurie zijn ook gerelateerd 

aan niet-cardiovasculaire sterfte, vooral ten gevolge van kwaadaardige ziekten. Het C-reactief 

proteïne lijkt iets sterker gerelateerd te zijn aan niet-cardiovasculaire ziekte dan sterfte aan hart- 

en vaatziekten, terwijl dit voor albuminurie net andersom is. Albuminurie lijkt hierdoor meer 

specifiek voor het hart- en vaatstelsel dan het C-reactief proteïne. 

Het meten van het C-reactief proteïne en albuminurie uit het oogpunt van primaire preventie 

zou echt belangrijk kunnen zijn, als een bepaalde interventie verhoogde waarden van deze markers 

zou kunnen verlagen, en daarmee ook het risico op hart, vaat- en nierziekten. Vooral bij mensen 

met suikerziekte én albuminurie hebben verschillende medicamenteuze interventies niet alleen 

geleid tot een daling van de albuminurie, maar ook in een uitstellen van hart- en vaatziekten, en 

vooral ook van nierfalen. In de Verenigde Staten loopt op dit moment een interventieonderzoek 

met een cholesterol verlagend medicijn (statine) bij mensen met een verhoogde C-reactief 

proteïnewaarde, maar normale cholesterolwaarde. Uit deze studie zal blijken of farmacologische 

interventie bij mensen met een verhoogde C-reactief proteïnewaarde zinvol is ten aanzien 

van het terugdringen van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. In hoofdstuk 7 wordt de 

rol uiteengezet van andere ‘nieuwe’ risicomarkers en –factoren, zoals von Willebrand factor, 

leukocyt adhesiemoleculen, plasminogeen activator inhibitor-1 en anderen. Tevens worden 
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verschillende interventiemogelijkheden besproken die mogelijkerwijs van nut kunnen zijn in het 

modificeren van nieuwe risicofactoren, die hierboven kort zijn aangegeven, ten einde vroegtijdige 

cardiovasculaire sterfte en achteruitgang van de nierfunctie uit te stellen.

Slotwoord

Markers van premature hart, vaat- en nierziekte staan op het punt in de klinische praktijk toegepast 

te worden. Deze markers hebben een goed omschreven biologische rol en ze worden beschreven 

en onderzocht vanuit plausibele, pathofysiologische concepten in de vasculaire geneeskunde. 

Ondanks dat ze vooral zijn onderzocht in hun relatie met cardiovasculaire ziekte, hebben deze 

markers, waaronder het C-reactief proteïne en albuminurie mogelijk ook een voorspellende rol 

in het achteruitgaan van de nierfunctie in de algemene populatie. Toekomstige studies zullen 

gericht zijn op zowel hun voorspellende waarde ten aanzien van achteruitgang van de nierfunctie 

als hun rol ten aanzien van preventieve behandeling van cardiovasculaire en renale morbiditeit en 

mortaliteit in de algemene populatie.






