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Selectie en evaluatie van levende nierdonoren

Niertransplantatie met een nier van een levende donor is momenteel de best mogelijke 

behandeling voor patiënten met eindstadium nierfalen, leidend tot betere uitkomsten dan 

dialyse of transplantatie met een nier van een overleden donor. Transplantatie met een nier 

van een levende donor is een belangrijk onderdeel geworden van zowel Nederlandse als 

wereldwijde transplantatieprogramma’s. Terwijl de voordelen voor de ontvanger van een nier 

duidelijk zijn, geeft levende nierdonatie een ethisch dilemma, omdat een gezond persoon, 

namelijk de donor, schade kan worden aangedaan. Dit gaat in tegen het principe van ‘goed 

doen en niet schaden’ (‘Primum non nocere’, Eed van Hippocrates en ‘Nil prodest quod 

non laedere possit idem’, Ovidius). De veiligheid van levende nierdonatie is een belangrijk 

thema in ieder levende nierdonatieprogrammma en heeft impact op screening en follow-up. 

De eerste studies naar de uitkomsten van levende nierdonoren laten zien dat het absolute 

risico van nierdonoren om zelf nierschade te krijgen of te overlijden lager is dan dat van de 

algemene populatie. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de strenge selectie en controle van 

levende nierdonoren. Op dit moment is er een tekort aan donor organen, wat ervoor heeft 

gezorgd dat de selectiecriteria voor levende nierdonoren steeds soepeler zijn geworden. 

Om meer donoren veilig te kunnen accepteren, is het belangrijk om meer inzicht te hebben 

in de korte- en langetermijngevolgen van nierdonatie. Het doel van dit proefschrift is om 

meer van dit inzicht te geven en om op deze manier de screening voor levende nierdonatie 

te verbeteren.

Een belangrijk onderdeel van de screening van potentiële nierdonoren is het meten van de 

nierfunctie. In de praktijk gebeurt dit door het meten van de glomerulaire filtratie snelheid 

(glomerular filtration rate, GFR). De gouden standaard om de GFR te meten (measured 

GFR, mGFR) is het gebruik van een exogene filtratiemarker, zoals iohexol, inuline of 

iothalamaat. Deze markers worden volledig gefiltreerd door de glomerulus en (bijna) niet 

uitgescheden, gereabsorbeerd of gemetaboliseerd in de rest van de nier, waardoor ze 

een precieze meting kunnen geven. Deze meetmethode is echter bewerkelijk en duur, en 

niet in alle transplantatiecentra beschikbaar. Een simpeler manier om de GFR te bepalen 

is door middel van een  schatting (estimated GFR: eGFR), op basis van in het bloed 

gemeten creatinine, een afbraakproduct van creatinefosfaat. Er bestaan hiervoor een 

aantal formules die het serum creatinine combineren met andere parameters, zoals leeftijd, 

geslacht en ras. Beperkingen van deze formules zijn echter dat de creatinineconcentratie 

in het bloed afhankelijk is van spiermassa, lichaamssamenstelling en tubulaire uitscheiding 

van creatinine. Omdat deze formules ontwikkeld zijn in mensen met nierschade, werken 

deze minder goed in ‘gezonde’ populaties, hetgeen erg relevant is voor nierdonoren. De 
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nierfunctie kan ook berekend worden door het meten van de creatinineklaring uit 24-uurs 

urine, maar deze methode is erg afhankelijk van de kwaliteit van de verzameling van urine. 

De huidige KDIGO richtlijn adviseert om eGFR als een eerste stap te gebruiken bij het 

screenen van een levende nierdonor en om zo nodig een mGFR onderzoek uit te voeren 

als de eGFR niet hoog genoeg is. Het is op dit moment echter niet bekend welke eGFR 

waarde “hoog genoeg” is voor een nierdonor, omdat er geen data zijn over pre-donatie 

eGFR in combinatie met post-donatie mGFR. Dit zorgt voor veel variatie in centra tussen 

hun methode van donorselectie, wat voor zowel risico’s als voor onnodige afwijzingen kan 

zorgen. 

Deel één van dit proefschrift richt zich op de validiteit van bekende schattingsmethoden 

voor de GFR. We hebben onderzocht hoe goed de eGFR is in het voorspellen van mGFR 

voor en na donatie. In hoofdstuk 2 hebben we gekeken of pre-donatie eGFR in staat is om 

post-donatie mGFR te voorspellen in 873 nierdonoren. We laten zien dat de pre-donatie 

eGFR gebruikt kan worden voor het voorspellen van post-donatie mGFR en geven voor 

verscheidene afkapwaarden van eGFR een voorspelde post-donatie mGFR. Donoren met 

een eGFR onder deze afkapwaarden hebben een extra onderzoek van hun nierfunctie 

nodig middels mGFR voordat ze geaccepteerd kunnen worden. Eerdere studies hebben 

reeds gekeken naar het gebruik van eGFR in de screening van nierdonoren, maar dit is de 

eerste studie die het effect van de donatie meeneemt in haar voorspelling.

In hoofdstuk 3 hebben we gekeken of post-donatie eGFR kan worden gebruikt om 

nierfunctieverlies na donatie te kunnen schatten. We hebben veranderingen in eGFR en 

mGFR, beide na donatie, vergeleken in 349 donoren. In deze studie laten we zien dat post-

donatie eGFR niet goed in staat is om donoren te detecteren die een achteruitgang in mGFR 

hebben na donatie. Deze data betekenen dat veranderingen in eGFR na donatie voorzichtig 

moeten worden geïnterpreteerd en dat donoren met een achteruitgaande nierfunctie na 

donatie gemist kunnen worden als alleen de eGFR wordt gebruikt. Deze studie onderschrijft 

het belang van mGFR bij donatie.

In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar een andere manier om de overgebleven nierfunctie 

na donatie te voorspellen: het meten van de renale functionele reserve (RFR) door het 

toedienen van dopamine. In dit hoofdstuk hebben we gevonden dat vrouwelijke nierdonoren 

met overgewicht hun RFR verliezen na nierdonatie, terwijl vrouwen zonder overgewicht 

deze niet verliezen. Hierdoor zijn ze mogelijk minder goed in staat om hun reserve te 

benutten, bijvoorbeeld als ze zwanger worden.
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In hoofdstuk 5 hebben we verder gekeken naar de voorspellende capaciteit van de RFR. We 

hebben onderzocht of de pre-donatie gemeten RFR in staat is om de post-donatie mGFR 

te voorspellen. In dit hoofdstuk laten we zien dat de RFR een voorspeller is van de korte-

termijn nierfunctie na nierdonatie, maar niet van de lange-termijn nierfunctie. Daardoor is 

deze meting niet bijdragend voor de screening van nierdonoren.

De in deel één onderzochte parameters betreffen de GFR, maar de functie van de nieren 

gaat verder dan alleen het filtreren van het bloed. Deel twee van dit proefschrift richt zich 

op andere renale parameters dan de GFR. Studies verricht eind vorige eeuw lieten zien 

dat tubulo-interstitiële schade een onafhankelijke en belangrijke voorspeller is voor eind-

stadium nierfalen. Markers gerelateerd aan elektrolythomeostase, een belangrijke functie 

van de niertubulus, zoals fosfaathuishouding, zijn daarop voorgesteld als mogelijke markers 

van de functie van de niertubulus. De fosfaathuishouding wordt in de nier gereguleerd in 

de proximale tubulus door de natrium-fosfaat co-transporters NaPi-IIa, NaPi-IIc en PiT-2. 

De tubulaire maximale reabsorptie capaciteit van fosfaat per eenheid GFR (TmP-GFR), 

eenvoudig te berekenen uit 24-uurs urine, zou een marker kunnen zijn van tubulusfunctie 

en daarom mogelijk zinvol kunnen zijn in donorscreening. In hoofdstuk 6 hebben we 

onderzocht of de donor pre-donatie TmP-GFR van een voorspeller kan zijn van uitkomsten 

bij ontvangers-na niertransplantatie. We vonden dat de TmP-GFR van de donor een 

onafhankelijke voorspeller was van de nierfunctie van ontvangers. 

In hoofdstuk 7 hebben we verder gekeken naar de effecten van fosfaatmetabolisme in de 

getransplanteerde nier, door te kijken naar de fosfaathuishouding bij de ontvanger. Ontvangers 

hebben vaak een (ernstige) hypofosfatemie op de korte termijn na niertransplantatie. In dit 

hoofstuk laten we zien dat deze hypofosfatemie onafhankelijk geassocieerd is met betere 

transplantaat- en cardiovasculaire overleving van een transplanatiepatiënt. 

Omdat nierdonoren in principe gezonde mensen zijn die een veelomvattende medische 

ingreep ondergaan, is de nierfunctie niet de enige belangrijke uitkomst in deze groep. De 

evaluaties van risico op cardiovasculaire ziekten en ziekte/mortaliteitsrisico zijn belangrijke 

uitkomsten. Ook een belangrijke uitkomst is de kwaliteit van leven voor een nierdonor. Over 

het algemeen is de kwaliteit van leven bij donoren goed, maar deze wordt negatief beïnvloed 

door de aanwezigheid van post-operatieve pijn. In hoofdstuk 8 hebben we daarom met 

een gevalideerde vragenlijst gekeken naar de hoeveelheid donoren met (pijn)klachten na 

nierdonatie. We laten zien dat ongeveer 20% enige vorm van chronische pijn of ongemak 

ervaart na donatie, waarvan 6% daar ook een pijnstiller voor gebruikt. Deze kennis kan 

worden gebruikt voor betere donor-counseling en voor later onderzoek naar de preventie 

van pijnklachten ten gevolge van donatie.



Nederlandse samenvatting / Dutch summary

197

 10

Uit bovenstaande hoofstukken wordt het duidelijk dat, om meer donoren veilig te kunnen 

accepteren, het belangrijk is om meer inzicht te hebben in de korte- en langetermijngevolgen 

van nierdonatie. In hoofdstuk 9 doen we een onderzoeksvoorstel voor het gestructureerd 

verzamelen van biomateriaal en klinische data bij nierdonoren en hun transplantatiepatiënten: 

het design van TransplantLines. TransplantLines is een biobankstudie die alle aspecten van 

orgaantransplantatie behelst. TransplantLines kan de basis zijn voor nieuwe en hypothese-

genererende studies over de effecten van nierdonatie bij donoren en ontvangers. Dit heeft 

uiteindelijk tot doel om donor screening en donor follow-up verder te verbeteren. 

Samengevat; ook al is levende nierdonatie de beste behandeling voor transplantatiepatiënten 

en kan het ook voor donoren voordeel geven, doneren is niet zonder potentiele, lange-

termijns risico’s (‘Nil prodest quod non laedere possit idem’, Ovidius). We laten zien dat 

een goede inschatting van de GFR, door eGFR, de kreatineklaring of mGFR, deze risico’s 

inzichtelijk kan maken en zo de selectie van donoren kan verbeteren. We stellen voor om 

ook andere onderdelen van nierfunctie, zoals tubulaire fosfaathuishouding (TmP-GFR), te 

bestuderen en laten zien dat pijn een relevante uitkomst na donatie is. Om meer inzicht te 

krijgen in levende nierdonatie, stellen we voor om een biobankstudie te verrichten die alle 

aspecten van transplantatie en levende nierdonatie behelst. Met deze thesis wordt getracht 

om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van levende nierdonatie en aan de kwaliteit 

van screening- en follow-up van levende nierdonoren.
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Thesis abstract / Thesis samenvatting

To be able to safely accept potential living kidney donors, more insight is needed in the 

effect of nephrectomy on a living donor. In this thesis, we aimed to investigate the role of 

both established and novel glomerular, tubular, and other donor outcome predictors in donor 

screening and follow-up. We performed renal function measurements in living kidney donor 

candidates both before and after living kidney donation. We found that estimated Glomerular 

Filtration Rate (eGFR) can be used in living kidney donation, but that a proportion of living 

donors will still require measured GFR (mGFR), both in donor screening and in follow-up, to 

minimize failure of detection of declining renal function. We also demonstrated that the renal 

functional reserve capacity is a predictor of short-term renal hemodynamics after donation, 

but not of long-term GFR. Furthermore, we demonstrated that living donor tubular phosphate 

handling is a predictor of recipient renal function and that post-transplant hypophosphatemia 

is associated with beneficial outcomes. Finally, we found that pain after nephrectomy is an 

important donor outcome parameter. These results show that more insight into living kidney 

donation may lead to better donor outcomes. Therefore, we call for a study involving all 

aspects of organ donation and transplantation. 

Om levende nierdonoren veilig te kunnen accepteren, is het belangrijk om meer inzicht te 

krijgen in het effect van levende nierdonatie. In dit proefschrift hebben we geprobeerd om 

de rol van zowel bekende als nieuwe glomerulaire en tubulaire functiemarkers en andere 

voorspellers van uitkomsten bij screening en follow-up van donoren te onderzoeken. We 

hebben voor en na donatie gedetailleerde nierfunctiemetingen verricht in donorkandidaten. 

Wij vinden dat de geschatte nierfunctie (eGFR) gebruikt kan worden in de screening 

en follow-up van donoren, maar dat een deel van de donoren wel gemeten nierfunctie 

(mGFR) nodig heeft voor goed beeld van de nierfunctie na donatie. We laten ook zien dat 

de renale functionele reservecapaciteit een voorspeller is van korte-termijn hemodynamiek 

na donatie, maar niet van de lange-termijns nierfunctie. Verder laten we zien dat tubulaire 

fosfaathuishouding van de donor een voorspeller is van de uitkomst van de ontvanger en dat 

hypofosfatemie na transplantatie in de ontvanger geassocieerd is met betere uitkomsten. 

Tevens laten we zien dat pijn een belangrijke uitkomst is na nierdonatie. Deze resultaten 

tonen dat het verkrijgen van meer inzicht in nierdonatie kan leiden tot betere uitkomsten. 

Daarom stellen we een studie voor die alle aspecten van orgaan donatie en transplantatie 

behelst. 
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