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Samenvatting voor de geïnteresseerde niet-medicus

Chronische nierschade (afgekort als CKD) wordt gedefinieerd als een verminderde nierfunctie 

of de aanwezigheid van tekenen van structurele nierschade die langer dan 3 maanden bestaan 

en de gezondheid beïnvloeden.1 CKD komt voor bij ongeveer 10% van de wereldbevolking en 

vormt daarmee een substantiële belasting voor het mondiale welzijn.2  CKD, en zijn belangrijkste 

veroorzakers hypertensie en diabetes mellitus, kunnen leiden tot eindstadium nierfalen, 

cardiovasculair lijden en sterfte.1,3 Gezien de grote impact die CKD heeft op het mondiale welzijn is het 

nodig om factoren te identificeren die kunnen voorspellen of een patiënt met CKD ziekteprogressie 

zal doormaken omdat dit de patiënten zijn die nauwlettend moeten worden gevolgd en behandeld 

om hun risico op progressie te verlagen. Biomarkers worden vaak gebruikt als zo’n voorspellende 

factor. Een biomarker is een stof of eigenschap (bijvoorbeeld gewicht of temperatuur) die objectief 

gemeten en geëvalueerd kan worden en gebruikt kan worden als indicator van normale biologische 

processen, ziekteprocessen of farmacologische reacties op een therapeutische interventie.4 Voor 

CKD zijn geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (in dit hoofdstuk beschreven als nierfunctie) en 

aanwezigheid van albuminurie (eiwit in de urine) de belangrijkste biomarkers om het risico op 

het ontwikkelen van eindstadium nierfalen vast te stellen (Figuur 1).1 Patiënten in de hoog-risico 

categorieën (veel albuminurie en/of een slechte nierfunctie) moeten behandeld worden om hun 

nierfunctieachteruitgang te vertragen, en daarmee zijn nierfunctie en albuminurie van groot belang 

in de dagelijkse praktijk van een nefroloog. 

 Dit proefschrift bestaat uit 2 delen. Deel 1 heeft als doel nieuwe biomarkers te onderzoeken die 

kunnen worden gebruikt om CKD progressie te voorspellen. Deel 2 heeft als doel te onderzoeken 

hoe de nierfunctie het beste kan worden gemonitord over de tijd, zowel wat betreft de keuze van 

biomarker om de nierfunctie te schatten, als pre-analytische behandeling van bloedmonsters. In dit 

laatste hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van ieder hoofdstuk samengevat, en hun 

implicaties voor toekomstig onderzoek en de klinische praktijk worden besproken. 



510504-L-bw-Schutte510504-L-bw-Schutte510504-L-bw-Schutte510504-L-bw-Schutte
Processed on: 23-5-2017Processed on: 23-5-2017Processed on: 23-5-2017Processed on: 23-5-2017 PDF page: 157PDF page: 157PDF page: 157PDF page: 157

Samenvatting

157

10

Figuur 1 Indeling van patiënten aan de hand van nierfunctie (nierfunctie) en albumine categorie, 
hetgeen leidt tot een globale stadiering wat betreft risico op het optreden van nierfalen, hart- en 
vaatziekten en sterfte. CNS: chronische nierschade

Deel 1. Biomarkers voor het voorspellen van CKD progressie

Serum bicarbonaat
Metabole acidose, verzuring van het bloed gekarakteriseerd door lage serum bicarbonaat spiegels, 

is geassocieerd met een verhoogd risico op eindstadium nierfalen en sterfte in CKD populaties 

zonder diabetes.5-9 Het is echter niet bekend of deze associatie ook aanwezig is bij patiënten met 

diabetes. Er zijn redenen om aan te nemen dat bij patiënten met diabetes deze relatie anders zou 

kunnen zijn. In Hoofdstuk 2 hebben we daarom de associaties van serum bicarbonaat met nier- en 

cardiovasculaire eindpunten en sterfte bestudeerd in een cohort van patiënten met type 2 diabetes 

en diabetische nierziekte. We vonden dat patiënten met lage bicarbonaat spiegels inderdaad een 

verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van eindstadium nierfalen en sterfte. Deze associaties 

waren echter volledig afhankelijk van en verklaard door de nierfunctie aan het begin van de studie. 

Deze bevindingen spreken de bevindingen van eerdere studies tegen die wel een onafhankelijke 

associatie van serum bicarbonaat met eindstadium nierfalen en sterfte vonden.5-9 Het belangrijkste 

verschil tussen die studies en onze studie was dat alle patiënten in onze studies type 2 diabetes 

hadden terwijl de andere studies voornamelijk patiënten zonder diabetes hebben geïncludeerd. 
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Sterker nog, toen in meer detail werd gekeken naar de bevindingen van de andere studies, vonden 

we inderdaad dat na stratificatie voor diabetes status de andere studies ook lieten zien dat lage 

serum bicarbonaat spiegels geen onafhankelijke associatie hebben met eindstadium nierfalen 

in deze subgroepen.6,8,9 Het ontbreken van een nierfunctie-onafhankelijke associatie tussen laag 

serum bicarbonaat en eindstadium nierfalen, sterfte en cardiovasculaire eindpunten in onze studie, 

suggereert dat correctie van metabole acidose bij patiënten met diabetes en CKD de uitkomsten 

voor hen niet verbetert, of gestart zou moeten worden bij een andere drempel dan de 22 mEq/L 

die wordt geadviseerd door de KDIGO richtlijn.1 Toekomstig onderzoek zou daarom moeten 

onderzoeken of en wanneer bicarbonaat suppletie gestart zou moeten worden bij patiënten met 

CKD en diabetes. Op dit moment worden er 4 gerandomiseerde, gecontroleerde studies uitgevoerd 

om te onderzoeken wat de voordelen en risico’s van bicarbonaat suppletie zijn bij patiënten met CKD, 

en twee studies richten zich specifiek op patiënten met diabetes.10-13 Hopelijk zullen de resultaten 

van die studies leiden tot het ontwikkelen van evidence-based richtlijnen voor de correctie van 

metabole acidose in patiënten met diabetes en CKD. 

Advanced glycation end products en huid autofluorescentie
Advanced glycation endproducts (AGEs) zijn irreversibel versuikerde eiwitten, en stapeling van AGEs 

veroorzaakt ontsteking en weefselschade. 14-24 AGEs die opgeslagen liggen in de huid weerkaatsen 

ultraviolet licht van bepaalde golflengtes, en die zogenoemde huid autofluorescentie kan worden 

gemeten met een AGE-reader en gebruikt om te berekenen hoeveel AGEs er aanwezig zijn in de huid. 

Huid autofluorescentie is daarmee een gevalideerde proxy voor stapeling van AGEs in het lichaam. 

Er is al aangetoond dat verhoogde huid autofluorescentie geassocieerd is met de aanwezigheid 

van CKD en diabetes,22,25 en met progressie van CKD in patiënten met diverse stadia van CKD.26 Het 

is nog niet bekend of huid autofluorescentie ook geassocieerd is met CKD progressie in patiënten 

met diabetes mellitus en intacte nierfunctie. In Hoofdstuk 2 hebben we daarom de associaties 

van huid autofluorescentie met diabetes en nierfunctieachteruitgang onderzocht in patiënten met 

perifeer vaatlijden en intacte nierfunctie. We vonden geen associatie tussen huid autofluorescentie 

en nierfunctie achteruitgang , en deze associatie was ook niet verschillend voor mensen met en 

zonder diabetes. Deze resultaten spreken de resultaten van de enige eerder uitgevoerde studie die 

de associatie tussen huid autofluorescentie en nierfunctieachteruitgang onderzocht tegen.26 Die 

andere studie is uitgevoerd in Japans CKD cohort, waarin gevonden werd dat huid autofluorescentie 

geassocieerd is met nierfunctieachteruitgang in patiënten met stadium 1-5 CKD. We hebben twee 

mogelijke verklaringen voor deze tegenstrijdige resultaten. Ten eerste, de Japanse studie gaf geen 

informatie over cardiovasculaire comorbiditeit aan het begin van de studie, en het is bekend dat 

patiënten met cardiovasculair lijden (inclusief perifeer vaatlijden) hogere huid autofluorescentie 

waardes hebben. De gemiddelde huid autofluorescentie waarde was in onze studie inderdaad 

beduidend hoger dan in het Japanse cohort, wat suggereert dat ons cohort een hogere prevalentie 

van cardiovasculaire comorbiditeit had. Het is daarom mogelijk dat huid autofluorescentie 

nierfunctieachteruitgang niet voorspelt bij patiënten die al hoge huid autofluorescentie waardes 

hebben door cardiovasculair lijden. Daarnaast worden AGEs uitgescheiden door de nier, en daarmee 

zijn AGE waardes afhankelijk van de nierfunctie.18 Het is mogelijk dat AGE accumulatie ten gevolge 



510504-L-bw-Schutte510504-L-bw-Schutte510504-L-bw-Schutte510504-L-bw-Schutte
Processed on: 23-5-2017Processed on: 23-5-2017Processed on: 23-5-2017Processed on: 23-5-2017 PDF page: 159PDF page: 159PDF page: 159PDF page: 159

Samenvatting

159

10

van een slechte nierfunctie pas ontstaat als de nierfunctie is gedaald tot onder een bepaalde 

waarde. Aangezien onze patiënten een intacte nierfunctie hadden aan het begin van de studie, 

zou dit een reden kunnen zijn voor het ontbreken van een associatie tussen huid autofluorescentie 

en nierfunctieachteruitgang. De conclusie die uit die uit dit hoofdstuk wordt getrokken is dat huid 

autofluorescentie geen goede voorspeller van nierfunctieachteruitgang is in patiënten met intacte 

nierfunctie en perifeer vaatlijden. 

Biomarker panels om progressie van nierziekte te voorspellen
Hoofdstukken 2 en 3 zijn voorbeelden van traditioneel biomarker onderzoek in CKD. De associaties 

van één marker met klinische eindpunten zoals eindstadium nierfalen worden onderzocht om 

te bepalen of de marker-uitkomst associatie onafhankelijk is van andere risicofactoren voor CKD 

progressie. Albuminurie en nierfunctie zijn op dit moment de belangrijkste markers voor het 

voorspellen van CKD progressie. Veel andere markers zijn onderzocht in studies met vergelijkbare 

methodes als hoofdstuk 2 en 3, maar tot nu toe heeft geen van die markers albuminurie en 

nierfunctie overtroffen met betrekking tot het voorspellen van nier gerelateerde eindpunten. 

CKD is een ziekte die bestaat uit veel factoren, en waarbij progressie wordt bepaald door diverse 

pathofysiologische routes. Het zou daarom nodig kunnen zijn om meerdere markers te gebruiken 

om zo de informatie over al deze routes te kunnen combineren om een optimale formule voor 

risicovoorspelling te verkrijgen. In Hoofdstuk 4 hebben we daarom een review uitgevoerd van de 

literatuur over biomarker panels voor het voorspellen van CKD progressie, specifiek voor patiënten 

met type 2 diabetes. We hebben de methodologie van negen studies geanalyseerd die biomarker 

panels voor het voorspellen van progressie van diabetische nierziekte hebben onderzocht,27-35 

gebaseerd op de criteria zoals gepresenteerd in Box 1. We vonden dat alle studies zich in de 

vroege stadia van het biomarker ontwikkelingsproces bevonden en dat geen van hen de stappen 

onderzochten die noodzakelijk zijn voor het implementeren van een biomarker panel in de klinische 

praktijk: het bestuderen van het biomarker panel in diverse patiënten cohorten (klinisch nut, vroege 

of late fase van de ziekte), en het bestuderen van het effect dat een biomarker panel kan hebben 

op behandeling voor het verbeteren van klinische uitkomsten. Derhalve is de conclusie van dit 

hoofdstuk dat biomarker panels veelbelovende resultaten boeken voor verbeterde voorspelling 

van CKD progressie, maar dat de nodige studies om die biomarker panels te controleren op hun 

juistheid (validatie) voor gebruik in de klinische praktijk ontbreken. Om deze kloof in onze kennis 

de dichten presenteerden we belangrijke punten om studie ontwerp en methodologie voor het 

ontwikkelen van biomarker panels bij chronische nierziekte te verbeteren. 
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Box 1 Essentiële punten voor het beoordelen of uitvoeren van biomarker studies

Ontwikkelingsfase

 – Aantonen dat een marker nuttig kan zijn voor de praktijk

 – Associatie met harde eindpunten (zoals eindstadium nierfalen)

 – Beoordelen van toegevoegde waarde

 – Klinisch nut

 – Klinische toepasbaarheid

Populatie

 – Vroege of late fase van de ziekte

Eindpunten

 – Surrogaat eindpunten

 – Harde eindpunten

Het meten van biomarkers

 – Selectie van de matrix (bloed, urine)

 – Behandeling, invriezen en opslag van monsters voorafgaand aan analyse

 – Assay karakteristieken

 – Afkapwaarden van de biomarker

Statistische analyse

 – Grootte van de studie en aantal events

 – Corrigeren voor covariabelen (etiologisch of voorspellend)

 – Discriminatie (AUC, NRI, IDI)

 – Calibratie van het model (observed en expected event rates)

Deel 2. Biomarkers voor het monitoren van nierfunctie 
daling

Kreatinine assays
In epidemiologische studies en klinische onderzoeken wordt nierfunctie meestal geschat met behulp 

van de hoeveelheid kreatinine in het bloed, leeftijd en geslacht. Kreatinine is een afbraakproduct 

van skeletspieren en wordt daardoor continue geproduceerd. Het is een eiwit dat klein genoeg is 

om uitgescheiden kan worden door de nieren, en daarmee kan de hoeveel het kreatinine in het 

bloed worden gebruikt als maat voor de nierfunctie. Door regelmatig het kreatinine te meten kan de 

snelheid van nierfunctieachteruitgang (de nierfunctie slope) in kaart worden gebracht. Kreatinine 

wordt meestal gemeten tijdens ieder patiëntenbezoek en de nierfunctie wordt dan geschat met die 

kreatinine waarde. Een andere optie is om alle monsters die verzameld zijn tijdens het onderzoek op 

te slaan en dan aan het einde een alle monsters per individu tegelijk te onderzoeken onder dezelfde 

analytische omstandigheden (single run analyse). Hierdoor wordt het effect van dag tot dag 

variabiliteit geëlimineerd. Aan de andere kant kan het gebruik van langdurig opgeslagen monsters 

ook variabiliteit veroorzaken. Het is op dit moment nog niet duidelijk of single run analyse van de 
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verzamelde monsters per patiënt betrouwbaarder nierfunctie slopes genereert dan routine metingen 

uit verse samples. Het is ook nog niet bekend welk kreatinine assay de meest betrouwbare nierfunctie 

slopes oplevert. Er zijn twee assays beschikbaar om kreatinine te meten: de Jaffe en de enzymatische 

methode. Hoewel Jaffe assays goedkoper zijn, worden enzymatische assays beschouwd als meer 

betrouwbaar doordat er minder chemische interferentie door andere stoffen is.36,37 In Hoofdstuk 

5, gebruik makend van data van de SUN-MACRO studie, onderzochten we daarom welke methode 

de meest betrouwbare nierfunctie slope op basis van kreatinine zou opleveren: het gebruik van 

een Jaffe of een enzymatisch assay, en routine of single-run meting. De originele studie maakte 

gebruik van routine Jaffe metingen, en in deze studie werden alle monsters opnieuw gemeten 

middels een single run meting met zowel een Jaffe als enzymatische methode. Zo ontstonden voor 

iedere patiënt 3 nierfunctie slopes die we met elkaar hebben vergeleken. De meest betrouwbare 

nierfunctie slope, en dus de meest betrouwbare methode, werd gedefinieerd als de slope met de 

laagste intra- en inter-individuele variabiliteit en de hoogste biologische geloofwaardigheid. Intra-

individuele variabiliteit is gedefinieerd als de nierfunctie variabiliteit over de tijd binnen een patiënt, 

inter-individuele variabiliteit is gedefinieerd als nierfunctie variabiliteit over de tijd op groepsniveau. 

Biologische geloofwaardigheid van nierfunctie slopes is gedefinieerd als de waarschijnlijkheid dat 

een nierfunctie slope het gevolg is van daadwerkelijke verandering in nierfunctie, en niet van andere 

factoren (zoals bijvoorbeeld laboratoriumvariatie of opslag van bloedmonsters voorafgaand aan de 

meting). Aangezien patiënten met een snelle nierfunctieachteruitgang een verhoogd risico hebben 

op het ontwikkelen van eindstadium nierfalen, is het biologisch geloofwaardig dat nierfunctie 

slopes geassocieerd zijn met gevestigde risicofactoren voor CKD progressie, zoals albuminurie, 

en ziekten die geassocieerd zijn met eindstadium nierfalen, zoals hart- en vaatziekten en sterfte. 

We vonden dat de originele, op Jaffe gebaseerde nierfunctie slopes, de single run methodes 

overtroffen wat betreft de intra- en inter-individuele variabiliteit en biologische geloofwaardigheid. 

We vonden geen verschil in intra- en inter-individuele variabiliteit of biologische geloofwaardigheid 

tussen de nierfunctie slopes verkregen met een single run methode met ofwel een Jaffe dan wel 

een enzymatisch assay. Dit zijn verrassende resultaten aangezien we verwachtten dat kreatinine 

op basis van single run met een enzymatisch assay de meest betrouwbare nierfunctie slopes zou 

opleveren. Van enzymatische assays is al aangetoond dat ze superieur zijn ten opzichte van Jaffe 

assays, en single run analyse voorkomt variabiliteit ten gevolge van dag-tot-dag variabiliteit van de 

assays. We hebben twee mogelijke verklaringen voor deze onverwachte resultaten. Ten eerste is 

het mogelijk dat het langdurig invriezen van de monsters gedurende ongeveer 10 jaar, samen met 

vries-dooi cycli de kwaliteit van de monsters negatief heeft beïnvloed. Ten tweede wordt de Jaffe 

methode inferieur beschouwd ten opzichte van enzymatische methodes om kreatinine te meten 

omdat er sprake is van chemische interferentie met diverse stoffen, zoals albumine en glucose.36 

Aangezien deze stoffen min of meer constante spiegels neigen te hebben binnen patiënten, zou 

het best zo kunnen zijn dat dit geen invloed heeft op nierfunctie slopes die zijn gecalculeerd met 

een middels Jaffe methode verkregen kreatinine meting. Uit dit hoofdstuk concluderen we dat het 

single run meten van kreatinine het gebruik van verse monsters niet overtreft voor het monitoren 

van nierfunctieachteruitgang, onafhankelijk van het kreatinine assay dat wordt gebruikt. 
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Kreatinine versus cystatine C in een op de algemene bevolking gebaseerde 
cohort studie
Kreatinine, de meest gebruikte biomarker voor het schatten van nierfunctie, is niet accuraat 

bij patiënten met relatief extreem grote of kleine spiermassa in verhouding tot hun leeftijd en 

geslacht.36 Daarom is cystatine C geïntroduceerd als alternatieve nierfunctiemarker. In tegenstelling 

tot kreatinine wordt cystatine C niet allen door spiercellen, maar door alle cellen in het menselijk 

lichaam gemaakt. Cystatine C is daardoor minder afhankelijk van spiermassa. Het CKD-EPI 

consortium heeft formules ontwikkeld waarmee de nierfunctie kan worden geschat met behulp 

van kreatinine, cystatine C en een combinatie van kreatinine en cystatine C.38,39 Studies om nieuwe 

nierfunctiemarkers te valideren worden traditioneel alleen uitgevoerd met eenmalige schattingen 

van nierfunctie, maar de nierfunctiemarker die een eenmalige nierfunctie meting het beste schat is 

mogelijk niet de beste marker voor het monitoren van nierfunctieverandering. Daarom hebben we 

in Hoofdstuk 6 onderzocht of kreatinine of cystatine C de beste nierfunctiemarker is voor monitoren 

van nierfunctie verandering in een groot Nederlands, op de algemene bevolking gebaseerde 

cohort studie. Gebruik makend van dezelfde statistische methoden als in hoofdstuk 5 vonden we 

dat de intra- en inter-individuele variabiliteit het laagst was voor op kreatinine gebaseerde slopes. 

Daarentegen hadden op cystatine C gebaseerde slopes een significant sterkere associatie met 

risicofactoren voor CKD progressie dan op kreatinine gebaseerde slopes. We hebben het onderzoek 

naar de biologische geloofwaardigheid uitgebreid met Cox regressieanalyses om de marker die 

nierfunctie slopes opleverde met de sterkste associatie met het optreden van cardiovasculair lijden 

en sterfte te achterhalen. We vonden dat de associaties met sterfte gelijkwaardig waren voor alle 

markers, maar dat alleen op kreatinine gebaseerde slopes geassocieerd waren met cardiovasculair 

lijden. Twee andere studies hebben ook de associatie van nierfunctie slopes op basis kreatinine en 

cystatine C met cardiovasculaire events en sterfte onderzocht.40,41 Zij vonden ook dat de associaties 

van nierfunctie slopes met sterfte (door alle oorzaken) voor elke marker gelijkwaardig waren, maar 

dat de op kreatinine gebaseerde slopes een sterkere associatie hadden met cardiovasculair lijden. 

We concluderen daarom dat voor het monitoren van nierfunctie achteruitgang in de algemene 

populatie cystatine C niet consequent beter is dan kreatinine, alleen noch in combinatie met 

kreatinine.

Kreatinine, cystatine C, Beta-2-Microglobuline, en Beta-Trace protein in een 
cohort met diabetische nierziekte
Naast kreatinine en cystatine C zijn er recentelijk twee nieuwe nierfunctiemarkers geïntroduceerd: 

Beta-2-Microglobulin (B2M) en Beta-Trace protein (BTP). Beide markers worden continu 

geproduceerd, volledig uitgescheiden door de nier en niet opnieuw opgenomen in bloedbaan 

na uitscheiding, wat het veelbelovende kandidaten als nierfunctiemarker maakt. Het CKD-EPI 

consortium heeft drie nieuwe formules ontwikkeld om nierfunctie te schatten met B2M, BTP en 

B2M plus BTP.42 Daarom hebben we in Hoofdstuk 7 herhaalde metingen van 4 markers voor het 

schatten van nierfunctie geanalyseerd: kreatinine, cystatine C, B2M en BTP. Net als in hoofdstuk 5 

gebruikten we data van de SUN-MACRO studie. Ons doel was om de beste marker of combinatie van 

markers te vinden om nierfunctieachteruitgang te monitoren, wederom met dezelfde statistische 
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methoden als in hoofdstuk 5. We vonden dat de intra- en inter-individuele variabiliteit het laagst was 

voor nierfunctie slopes die geschat zijn met gebruik van BTP, wat suggereert dat nierfunctie slopes 

preciezer kunnen worden geschat met op BTP. Op cystatine C gebaseerde slopes hadden de sterkste 

associatie met risicofactoren voor CKD progressie en dus de hoogste biologische geloofwaardigheid. 

Het verschil tussen in biologische geloofwaardigheid tussen op cystatine C gebaseerde en op 

kreatinine gebaseerde nierfunctie schattingen was echter niet significant. Daarom concluderen we 

dat geen van de nieuwe nierfunctiemarkers, alleen of gecombineerd, consequent beter presteerde 

dan kreatinine voor het monitoren van nierfunctieachteruitgang. Als de resultaten van hoofdstuk 

6 en 7 worden gecombineerd kunnen we concluderen dat er nog geen reden is om kreatinine te 

vervangen door (combinaties van) nieuwe nierfunctiemarkers. 

Gemeten nierfunctie versus nierfunctie en hun associatie met klinische 
eindpunten
De studies die beschreven worden in hoofdstukken 5, 6 en 7 hebben allemaal de beperking dat 

de nierfunctie niet nauwkeurig gemeten maar geschat was met behulp van de bloed kreatinine 

waarde. Een nauwkeurige meting van de nierfunctie was niet beschikbaar door de kosten die 

verbonden zijn aan het verkrijgen van herhaalde nierfunctie metingen in een grote studie. De ware 

nierfunctie, de gouden standaard, is de klaring van inuline door de nieren gedurende 24 uur. Het 

is echter onmogelijk om zo’n dure en onhandige procedure in de klinische praktijk in te voeren. 

Als alternatief kan de nierfunctie ook worden geschat middels 3 methodes: nierfunctie berekenen 

met de plasma of urineklaring van een stof die niet door het lichaam zelf geproduceerd wordt (een 

exogene marker), zoals iohexol of iothalamaat (hierna beschreven als gemeten nierfunctie), het 

meten van de 24-uurs urineklaring van een stof die door het lichaam zelf geproduceerd wordt zoals 

kreatinine of ureum (een endogene marker) en het schatten van de nierfunctie met een formule die 

serum kreatinine, leeftijd, geslacht en ras combineert, zoals de CKD-EPI formule (hierna beschreven 

als geschatte nierfunctie).43 Hoewel wordt aangenomen dat het meten van de nierfunctie op basis 

van de klaring van een exogene marker de gouden standard is, is het nog onduidelijk welke van 

deze drie methodes de nierfunctie oplevert met de sterkste associatie met harde eindpunten 

zoals eindstadium nierfalen en sterfte. In Hoofdstuk 8 hebben we daarom de huidige literatuur 

over de drie nierfunctie schattingsmethodes geanalyseerd, en specifiek gemeten nierfunctie en 

geschatte nierfunctie vergeleken met betrekking tot het voorspellen van klinische eindpunten. 

We vonden dat zes studies de associatie van gemeten nierfunctie en geschatte nierfunctie met 

sterfte hebben onderzocht.40,44-48 De studies hadden uiteenlopende resultaten. Sommige studies 

vonden dat geschatte nierfunctie, en anderen juist dat gemeten nierfunctie sterkere associaties had 

met eindstadium nierfalen en sterfte, terwijl anderen geen verschil tussen geschatte en gemeten 

nierfunctie vonden. Over het algemeen laten deze data zien dat gemeten nierfunctie de geschatte 

nierfunctie niet consequent overtreft met betrekking tot de associatie met eindstadium nierfalen 

en sterfte. Een mogelijke verklaring voor deze tegenstrijdigheid is een gebrek aan standaardisatie 

van de procedure om een gemeten nierfunctie te verkrijgen. Formules om nierfunctie te schatten 

worden beoordeeld door ze te vergelijken met gemeten nierfunctie. Maar aangezien gemeten 

nierfunctie verkregen kan worden met diverse exogene nierfunctiemarkers, en omdat er geen 
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standaardisatie is van de protocollen en assays die worden gebruikt om gemeten nierfunctie te 

verkrijgen, is er altijd bias en onnauwkeurigheid binnen de diverse gemeten nierfunctie markers. 

Deze bias is ook aanwezig als gemeten nierfunctie wordt vergeleken met geschatte nierfunctie, 

en dus kan een verschil tussen geschatte en gemeten nierfunctie (als beiden bepaald worden 

in dezelfde patiënten) niet alleen maar het gevolg zijn van onnauwkeurigheid van de geschatte 

nierfunctie. Aan de andere kant is geschatte nierfunctie verkregen met kreatinine over de hele 

wereld gestandaardiseerd, zowel wat betreft het assay als de formule om nierfunctie te schatten.1,49 

Als deze resultaten en overwegingen worden gecombineerd met het feit dat geschatte nierfunctie 

ook nog eens verkregen kan worden voor een fractie van de kosten van een gemeten nierfunctie, 

concluderen we dat geschatte nierfunctie mogelijk helemaal niet inferieur is aan gemeten 

nierfunctie. 
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Toekomstperspectieven

Box 2 Implicaties van dit proefschrift voor de praktijk:

 – Serum bicarbonaat spiegels kunnen het verhoogde risico op eindstadium nierfalen en sterfte 

bij patiënten met type 2 diabetes niet verklaren.

 – Huid autofluorescentie kan niet gebruikt worden voor het voorspellen van nierfunctieachter-

uitgang in patiënten met perifeer vaatlijden.

 – Biomarker panels kunnen nog niet worden geïmplementeerd in de nefrologiepraktijk door 

een gebrek aan validatiestudies. 

 – Ieder kreatinine assay kan worden gebruikt voor het monitoren van nierfunctieachteruitgang 

zo lang het maar gekalibreerd is volgens internationale standaarden.

 – Er is nog geen reden om kreatinine te vervangen door nieuwe markers voor het monitoren 

van nierfunctieachteruitgang.

 – Procedures om de gemeten nierfunctie te verkrijgen moeten worden gestandaardiseerd 

zodat studies ter validatie van alternatieve nierfunctiemarkers kunnen worden verbeterd.

Van individuele markers naar biomarkerpanels voor het voorspellen van 
CKD progressie
De implicaties voor de praktijk van dit proefschrift worden samengevat in Box 2. Er kunnen twee 

hoofdconclusies getrokken worden uit deel 1 van dit proefschrift. Ten eerste, albuminurie en 

nierfunctie worden op dit moment gebruikt om CKD de diagnosticeren en stadiëren, en beiden zijn 

sterke voorspellers van het ontwikkelen van eindstadium nierfalen en sterfte. Een nieuwe biomarker 

moet toegevoegde voorspellende waarde hebben bovenop deze bekende markers om klinisch 

zinvol te zijn. Gezien de sterke voorspellende waarde van albumine en nierfunctie zal het lastig 

worden om afzonderlijke biomarkers te vinden die een significante en relevante verbetering bieden 

ten opzichte van bestaande markers. Ten tweede, biomarkerpanels hebben wel de potentie om 

voorspelling van CKD progressie te verbeteren ten opzichte van albuminurie en nierfunctie, maar 

de studies die tot nu toe zijn uitgevoerd om zulke biomarkerpanels te ontwikkelen voor de klinische 

praktijk zijn van onvoldoende kwaliteit. In het bijzonder worden er zelden studies uitgevoerd die 

een biomarkerpanel onderzoeken in diverse patiënten cohorten, of onderzoeken wat het effect van 

een biomarkerpanel is op de behandeling om zo de klinische uitkomsten mogelijk te verbeteren. 

Deze studies zijn van essentieel belang voor het implementeren van een nieuw biomarkerpanel in 

de klinische praktijk. Als deze studies niet worden uitgevoerd zullen we nooit weten of behandeling 

geleid door een biomarkerpanel daadwerkelijk de klinische uitkomsten zal beïnvloeden. 

 Op dit moment is er nog geen consensus over de criteria die gebruikt moeten worden om de 

waarde van biomarkers binnen de nefrologie te bepalen. Daarom is er een richtlijn nodig voor het 

valideren van biomarkers en biomarkerpanels. Bestaande kaders die worden gebruikt binnen andere 

takken van de geneeskunde kunnen hiervoor worden gebruikt. Het kader voor het evalueren van 

biomarkers binnen de cardiologie, voorgesteld door Hlatky et al., kan bijvoorbeeld worden gebruikt 

voor biomarkerpanel studies binnen de nefrologie.50 Het gebruik van zo’n richtlijn of kader kan 
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helpen om de focus van onderzoekers te verleggen van ontdekking van nieuwe biomarkers richting 

validatie van bestaande biomarkerpanels, bepalen van hun klinische toepasbaarheid, en uiteindelijk 

implementatie in de klinische praktijk. 

 Biomarkerpanels kunnen niet alleen gebruikt worden om de predictie van CKD progressie te 

verbeteren, maar ook om de behandelrespons te evalueren, wat ze ook interessant maakt voor het 

verbeteren van ontwerpen van toekomstige studies. Als de kans op een gunstige behandelrespons 

kan worden voorspeld met een biomarkerpanel, zou zo’n panel gebruikt kunnen worden om de 

optimale studiepopulatie te selecteren: voorspellen van ongunstige reacties om de mate van uitval 

te beperken, en voorspellen van gunstige reacties om de optimale populatie te selecteren voor een 

behandeling in de klinische praktijk. Twee voorbeelden van klinische trials die biomarker panels om 

een doelpopulatie te selecteren voor (onderzoeks-) medicatie zijn de PRIORITY (NCT 02040441) en 

SONAR studie (NCT 01858532). PRIORITY heeft als doel om het effect van spironolacton versus placebo 

te bepalen wat betreft het vertragen van het optreden van microalbuminurie (de aanwezigheid van 

kleine hoeveelheden albumine in de urine) bij patiënten met type 2 diabetes zonder albuminurie. De 

studie selecteert patiënten gebaseerd op een urine proteomics score. Proteomics is het grootschalig 

bestuderen van alle eiwitten die aanwezig kunnen zijn in de urine. De eiwitsamenstelling van urine 

wordt momenteel onderzocht om te zien of dit kan worden gebruikt om het risico op nierziekten 

te voorspellen. Patiënten met een positieve proteomics score worden geselecteerd aangezien zij 

een grotere kans hebben op het ontwikkelen van microalbuminurie en zij zullen willekeurig worden 

ingedeeld om spironolacton (een bloeddrukverlager die tevens de uitscheiding van albumine in de 

urine vermindert) of placebo te ontvangen. Patiënten met een negatieve proteomics score worden 

gevraagd om deel te nemen aan een prospectieve cohortstudie.51 Het andere voorbeeld is de SONAR 

studie. Hoewel SONAR niet het effect van een specifieke biomarker score onderzoekt, gebruikt het 

wel diverse biomarkers om vast te stellen wie voordeel zou kunnen hebben van behandeling met 

atrasentan, een nieuw medicijn dat is ontwikkeld om progressie van nierziekte te vertragen. SONAR 

gebruikt een open-label verrijkingsfase, waarin iedere patiënt atrasentan ontvangt. Patiënten 

kunnen alleen deelnemen aan de daaropvolgende dubbelblinde behandelfase als ze een gunstige 

respons hebben van een gecombineerd veiligheids- en effectiviteitspanel, waaronder albuminurie, 

lichaamsgewicht, kreatinine en brain natriuretic peptide (een maat voor de vochtbelasting van 

het hart en het lichaam). Tezamen zullen deze studies hopelijk aantonen dat biomarkerpanels 

inderdaad patiënten kunnen identificeren die de grootste kans hebben op een gunstige respons 

op onderzoeksmedicatie. Bovendien zou dit kunnen leiden tot een nieuwe standaard voor studie 

ontwerp, waarbij biomarkerpanels bestaande uit zowel veiligheids- als effectiviteitsmarkers zullen 

worden gebruikt om de doelpopulatie voor nieuwe medicijnen voor de behandeling van CKD te 

bepalen. Dit zou niet alleen kunnen leiden tot studies met minder uitval of lagere incidentie van 

nadelige bijwerkingen, het zou ook kunnen helpen bij het registeren van nieuwe medicatie voor 

specifieke indicaties. Daarmee helpt het artsen om het juiste medicijn voor te schrijven aan de juiste 

patiënt. In een era waarin personalized medicine in opkomst is, zijn dit belangrijke ontwikkelingen. 
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Het monitoren van nierfunctie over de tijd
Deel 2 van dit proefschrift concentreerde zich op welke marker en welk assay het beste is voor 

het monitoren van nierfunctie over de tijd. Wat betreft kreatinine assays concludeerden we dat 

voor het monitoren van nierfunctie achteruitgang het in een single run meten van kreatinine uit 

plasma monsters die bevroren bewaard zijn niet superieur is aan het gebruik van verse monsters, 

onafhankelijk van het gebruikte kreatinine assay. Deze resultaten suggereren dat het gunstige effect 

van minder variabiliteit door assay-geïnduceerde drift en dag-tot-dag variabiliteit op de kreatinine 

metingen niet opweegt tegen de ongunstige effecten van langdurige opslag van serum monsters 

en vries-dooi cycli. Onze resultaten suggereren dat het niet noodzakelijk is om de huidige gewoonte 

van tijdens klinische studies kreatinine te meten uit verse monsters te veranderen naar een single 

run meting aan het einde van de studie. Daarentegen kan onze bevinding dat nierfunctie slopes 

niet beïnvloed worden door het gebruikte kreatinine assay wel toekomstige studies beïnvloeden. 

De Jaffe methode wordt nog altijd gebruikt omdat het goedkoper is dan enzymatische assays. Met 

de kennis dat het voor herhaalde nierfunctie metingen niet uitmaakt welk kreatinine assay gebruikt 

wordt, betekent deze vinding dat robuust nefrologie onderzoek ook uitgevoerd kan worden in 

gebieden met beperkte onderzoeksgelden. 

 Hoofdstuk 6 en 7 lieten zien dat geen van de nieuwe markers kreatinine overtroffen voor het 

monitoren van nierfunctie over de tijd. Bovendien presteerden zelfs combinaties van biomarkers niet 

beter dan kreatinine. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat dit alleen geldt voor 

herhaalde metingen van nierfunctie. Voor enkele metingen van nierfunctie leidt het combineren van 

kreatinine en cystatine C wel degelijk tot een meer accurate schatting van de gemeten nierfunctie.42 

Het is mogelijk dat net als bij de vergelijking van Jaffe en enzymatische assays voor het meten van 

kreatinine, de mogelijke (systematische) onnauwkeurigheid voor een puntschatting van nierfunctie 

geen invloed heeft op de nierfunctie slopes. 

 Vier stappen moeten worden genomen om een definitieve keuze van een marker voor 

nierfunctie monitoring in de toekomst te kunnen maken. Als eerste moeten de geschatte nierfunctie 

slopes van elke marker worden vergeleken met de bijbehorende gemeten nierfunctie slopes. 

Ten tweede moeten toekomstige studies onderzoeken welke marker of combinatie van markers 

leidt tot nierfunctie slopes met de sterkste associatie met harde eindpunten zoals eindstadium 

nierfalen en sterfte. Ten derde, behandeleffecten op nierfunctie slopes gebaseerd op de diverse 

nierfunctiemarkers moeten worden beoordeeld en vergeleken. Ten vierde, in aanvulling op onze 

eerdere oproep voor de ontwikkeling van biomarkerpanels, is het noodzakelijk om formules te 

ontwikkelen om de nierfunctie te schatten waarbij B2M en/of BTP wordt toegevoegd aan kreatinine 

en cystatine C, en dat deze uitgebreid worden getest in diverse populaties. De marker of combinatie 

van markers die een nierfunctie slope opleveren die het dichtst in de buurt komt van de ware 

nierfunctie en die de minste variabiliteit heeft door invloeden buiten de nier om (bijvoorbeeld 

assay variabiliteit of biologische variabiliteit) moet worden gekozen. Onze resultaten uit Hoofdstuk 

7 suggereren dat het gebruik van een multi-marker formule de schatting van nierfunctie daling 

niet lijkt te verbeteren. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat onze studie een relatief 

korte follow-up duur had en dat harde eindpunten zoals eindstadium nierfalen niet beschikbaar 

waren. Daarom is het nog altijd nodig om deze markers te onderzoeken in diverse populaties en 
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cohorten met lange follow-up duur om een definitief antwoord te kunnen geven op de vraag welke 

marker het beste is voor het monitoren van nierfunctie. In de praktijk zou de keuze voor een marker 

kunnen afhangen van specifieke patiënteigenschappen. Kreatinine is bijvoorbeeld niet geschikt 

als nierfunctiemarker in studies met een behandeling die een direct effect heeft op de kreatinine 

productie of excretie, zoals een dieet met een laag eiwitgehalte. In die gevallen zou cystatine C of 

een van de andere markers een betere keuze kunnen zijn. Het gebruik van een combinatie van 

markers zou ook kunnen helpen om de beperking van individuele markers te ondervangen. 

 Inuline wordt beschouwd als de gouden standaard voor het meten van de nierfunctie, waartegen 

iedere marker en formule voor het schatten van de nierfunctie wordt gevalideerd. We hebben 

echter in Hoofdstuk 8 laten zien dat er aanzienlijke analytische variatie is van gemeten nierfunctie, 

mogelijk veroorzaakt door een gebrek aan standaardisatie. Alle endogene nierfunctiemarkers die 

worden gebruikt om de nierfunctie te schatten worden gevalideerd ten opzichte van de gemeten 

nierfunctie. Het is belangrijk om daarbij op te merken dat zolang de gemeten nierfunctie niet 

wordt verkregen middels een betrouwbare en gestandaardiseerde methode, er altijd bias en 

onnauwkeurigheid zal ontstaan voor de geschatte nierfunctie die niet alleen toegeschreven kan 

worden aan de endogene nierfunctiemarker. Daarom moeten de gemeten nierfunctie worden 

gestandaardiseerd op drie niveaus: standaardisatie van de gebruikte marker, het meten van de 

markers in het plasma, en standaardisatie van de procedure omtrent het meten van de nierfunctie. 

Net als bij de keuze van een nierfunctiemarker om de nierfunctie te schatten, zou het kunnen dat de 

meest geschikte procedure voor het meten van de nierfunctie afhangt van de context en indicatie. 

Delenaye et al. hebben recent een pragmatische aanpak voorgesteld voor het gebruik van gemeten 

nierfunctie in onderzoek en de klinische praktijk.52 Zij stellen voor dat meerdere monsters moeten 

worden verzameld met diverse intervallen in situaties waarbij gemeten nierfunctie wordt gebruikt 

als referentiemethode tijdens de ontwikkeling van nieuwe formules om nierfunctie te schatten. 

Daarentegen is een minder gecompliceerd protocol met een laat verzameld monster of een enkel 

verzameld monster nodig voor epidemiologische studies of in situaties waarbij nierfunctie een 

secundair eindpunt is. 

Conclusie

In deel 1 van dit proefschrift hebben we laten zien dat een aantal enkele biomarkers CKD progressie 

niet beter voorspellen dan gevestigde risicomarkers voor CKD progressie, zoals nierfunctie en 

albuminurie. We adviseren om toekomstig onderzoek te richten op combinaties van biomarkers 

(biomarkerpanels) om zo nauwkeuriger de kans op CKD progressie te kunnen voorspellen. In deel 

2 van dit proefschrift hebben we laten zien dat nieuwe nierfunctiemarkers en zelfs nierfunctie 

gemeten met exogene markers niet consequent nierfunctie gebaseerd op kreatinine overtreffen 

voor het monitoren van nierfunctie verandering over de tijd. Daarom is er vooralsnog geen reden 

om kreatinine, dat op dit moment de klinisch meest gebruikte en goedkoopste marker is om 

nierfunctie verandering te monitoren, te vervangen door andere biomarkers.
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