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Anatomie van de nieren

- ongeveer 12 cm groot en 160 gram zwaar

- bloeddebiet 1 – 1,25L/min = 25% cardiale output



1/ filtersysteem: zuivering van het bloed: verwijderen van 
afvalstoffen uit het lichaam

> urine bevat water, minerale zouten (natrium, kalium, calcium,…) en toxische 
afvalstoffen die zo uit het lichaam verwijderd worden

2/ in balans houden van vocht en zout

> hoeveelheid urine:

- ligt niet vast

- hangt af van hoeveel je drinkt, zweet, 

verlies in de stoelgang, ...

Functies van de nieren



3/ controle van de bloeddruk

> via hormoonproductie (renine)

4/ aanmaak van EPO

> stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg

5/ activatie van vitamine D

Functies van de nieren



Nieren: intelligente zuiveringsstations

➢ per dag wordt 170 liter bloed afgefilterd, 99% gereabsorbeerd

➢ elke nier bestaat ongeveer uit 1 miljoen nefronen

➢ nefronen: kleine zuiveringscentrale



glomerulaire filtratiesnelheid (GFR)90-120mL/min 

= de “nierfunctie”





Effecten van hyperglycemie op de nier



- daling van de nierfunctie (GFR) = 
nierinsufficientie

- lekken van albumine in de urine = 
albuminurie

Gevolgen van diabetes mellitus: glomerulaire beschadiging



Gevolgen van diabetes mellitus: glomerulaire overdruk



Normale glomerulus Diabetische nefropathie



Normale glomerulus Diabetische nefropathie



Ontstaan van albumine in de urine    
=   albuminurie

Daling van de nierfunctie of glomerulaire filtratiesnelheid (GFR)
=  nierinsufficientie



Belang van tijdige diagnose: screening!

• Wanneer screenen?

✓ Type 1 DM: 5 jaar na diagnose en jaarlijks nadien

✓ Type 2 DM: bij diagnose en jaarlijks nadien.

• Hoe screenen?

✓ Urine onderzoek: opsporen van albuminurie = hoeksteen!

✓ Bloedonderzoek: gedaalde nierfunctie (GFR)



Albuminurie: meten in 24uurs urinecollectie of schatten obv een urinestaal



Natuurlijke evolutie vd nierfunctie (GFR):

• Gezonde personen: - 0,5- 1mL/min/jaar vanaf lft 40j

• DM goede controle:  - 1-2mL/min/jaar

• DM slechte controle: -5mL/min/jaar

Indeling van nierinsufficientie in 18 stadia



Afkarian et al. JASN

Prognostisch belang van diabetische nefropathie



Type 1 diabetes mellitus

✓ Tijdperk voor intensieve behandeling
• 25-45% → ernstige nefropathie
• 30 jaar na diagnose: 20% in dialyse

✓ Recente data
• 15 jaar na diagnose: 20-30% micro-albuminurie
• 30 jaar na diagnose: 7,8% in dialyse
• Als 20 jaar na diagnose geen albuminurie, dan geen verhoogd risico op nierziekte

Type 2 diabetes mellitus

✓ 7% heeft micro-albuminurie bij diagnose van diabetes

✓ Na 10 jaar: 25% micro-albuminurie, 5% macro-albuminurie, 1% ernstige nierinsufficientie

Epidemiologie van diabetische nefropathie



Diabetische nefropathie als oorzaak van dialyse in Vlaanderen



Diabetische nefropathie: preventie en behandeling

✓ adequate bloeddrukcontrole = de hoeksteen van preventie en behandeling!

✓Adequate glycemiecontrole

✓Behandeling van andere risicofactoren

✓ SGLT2 inhibitoren

✓ Eindstadium nierfalen: dialyse en niertransplantatie



1. Strikte behandeling van de bloeddruk

Diabetes patienten (UKPDS study)       
Type 1: 40%
Type 2: 70%



Gevolgen van hypertensie: “eindorgaanschade”

Cerebrovasculaire aandoeningen
hersentrombose, hersenbloeding

AHT

Vaat aandoeningen
claudicatio intermittens, aorta aneurysma

Nier aandoeningen
chronische nierinsufficientie

Hart aandoeningen
hartinfarct, ventrikelhypertrofie, hartfalen Oogaandoeningen

hypertensieve retinopathie: bloedingen, papiloedeem



OD: organ damage
CKD: chronic kidney disease
RF: risk factor

Arteriele hypertensie en cardiovasculaire mortaliteit



Lewington et al. Lancet, 2002;360:1903-1913,

Cardiovasculaire mortaliteit verdubbelt met elke 20/10mmHg stijging van de BD
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Aanbevelingen voor bloeddrukcontrole bij patiënten met diabetes

• American Diabetes Association (2020):

• < 140/90mmHg

• < 130/80mmHg voor geselecteerde patiënten, als dit kan bekomen worden zonder belangrijke 
neveneffecten van behandeling
• jongere patiënten (type 1)
• patiënten met micro-albuminurie
• 1 of meer andere cardiovasculaire risicofactoren

• 120-160/80-105mmHg bij zwangere vrouwen met diabetes en voorafbestaande AHT



Behandelingsstrategie



Behandelingsstrategie: “Lifestyle changes”

• Zoutbeperking: 5-6g zout per dag 

• Beperking alcoholconsumptie (♂: 20-30g/d=2eenheden; ♀: 10-20g/d=1eenheid)

• Meer fruit/groenten eten en vetarme zuivelproducten

• Vermagering: BMI < 25kg/m2, middelomtrek♂: < 94cm; ♀: <80cm

• Regelmatige lichaamsbeweging: minstens 30min matige fysieke activiteit minstens 2x/week

• rookstop 

Diëtist inschakelen!

Walking the dog
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Bronnen van ingenomen zout 

bewerkte levensmiddelen "tafel zout" medicatie en water

Zoutbeperking: 5-6g zout per dag 



- voeding rijk aan groenten en fruit

- 2 tot 3 porties magere melkproducten per dag

- Kon de bloeddruk binnen twee weken aanzienlijk verlagen

- onderdeel van ADA guidelines

Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)



Behandelingsstrategie



Bloeddrukcontrole, medicamenteuze therapie

RAAS blokkade: angiotensine convertase inhibitoren  en angiotensine receptor blokkers: 

• specifieke nierbeschermende effecten (daling intraglomerulaire druk)
• daling albuminurie -44% vs. -8% met andere antihypertensiva
• 60-70% minder risico op ontwikkeling van diabetische nefropathie

Ann Intern Med 134:370 –379, 2001



UKPDS: glucose control summary

Intensieve glucose controle = Hba1c gemiddeld 0,9% lager gedurende 10 jaar in DM2 patiënten

• Hartinfarct -16%

• Cataract  -24%

• Retinopathie -21%

• Albuminurie -33%

Lancet, 1998;352:837-53

2. Strikte glycemie controle



2. Strikte glycemie controle

Hoe strikt?

• Invloed nierlijden op Hba1c: 

✓ uremie = vals verhoogde waarde (interferentie meting in labo)
✓ belang levensduur RBC: hoge turn-over = vals verlaagde waarde (hemodialyse, EPO behandeling)

• Verhoogd risico op hypoglycemie in patiënten met chronische nierinsufficientie!

✓ Nieren spelen een rol in gluconeogenese
✓ Gedaalde klaring van insuline en bepaalde orale anti-diabetica



2. Strikte glycemie controle

Hoe strikt?

KDIGO guidelines:

✓ We recommend not treating to an HbA1c target of <7.0% in patients at risk of hypoglycemia. (1B) 

✓ We suggest that target HbA1c be extended above 7.0% in individuals with co-morbidities or 
limited life expectancy and risk of hypoglycemia. (2C) 



Dosisaanpassing orale antidiabetica!



Cardiovasculair risico

3. Behandeling van hypercholesterolemie en rookstop



- canagliflozine (Invokana®) en empagliflozine (Jardiance®)

- SGLT2 = sodium/glucose cotransporter in de proximale tubulus van de nier
- 90% van de glucose reabsorptie in de nier

- inhibitie = verminderde glucose reabsorptie in de nieren → glucose verlies in de urine
- verhoging insuline gevoeligheid en remming gluconeogenese
- bloeddrukverlagend effect

- nadeel: verhoogd risico op urineweginfecties

4. SGLT2 inhibitoren in diabetes mellitus type 2



© AstraZeneca 2019

Mechanism of SGLT2 Inhibitors in DKD 
SGLT2 inhibition and RAAS blockade both reduce glomerular 

hyperfiltration by complimentary mechanisms1-3

38

Na = sodium; RAAS = renin-angiotensin-aldosterone; SGLT2 = sodium–glucose co-transporter 2. 

1. Van Bommel EJ et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2017;12:700-710; 2. Seidu S et al. Prim Care Diabetes. 2018;12:265-283; 3. Cherney DZ et al. Circulation. 2014;129:587-597; 4. Heerspink HJL 
et al. Supplemental content. Diabetes Care. 2011;34:S325-S329; 5. Shiraishi M et al. FASEB J. 2003;17:2284-2286.

CLINICAL IMPLICATIONS

Efferent vasodilation1

SGLT2 inhibitors 

RAAS blockade

• Decreased glomerular pressure1,3

• Reduction in albuminuria1,2

• Decreased glomerular pressure1,3

• Reduction in albuminuria4

Afferent constriction1-3

Due to increased Na+ delivery to 
the macula densa1-3

Efferent arteriole

Afferent arteriole

Bowman’s capsule

Glomerular capillaries

Efferent arteriole

Afferent arteriole

Bowman’s capsule
Glomerular capillaries



HbA1c Systolic Blood Pressure

UACRBody Weight

Perkovic V, et al. N Engl J Med. 2019. doi: 10.1056/NEJMoa1811744. 

CREDENCE trial: effecten van SGLT2 inhibitoren



Kang et al. Nature reviews. Nephr.2021-02-01, Vol.17 (2), p.83-84.

Voordelen van SGLT2i voor nefrologische en cardiale outcome



Evolutie naar eindstadium nierfalen: 
… opstarten van nierfunctievervangende therapie = dialyse



Evolutie naar eindstadium nierfalen: 
opstarten van nierfunctievervangende therapie (dialyse)

• Eindstadium nierinsufficientie = GFR < 15mL/min

• Indicatie voor opstarten van dialyse:
• Ondraaglijke uremische klachten: vermoeidheid, anorexie, jeuk, somnolentie, spierkrampen
• Overvulling resistent aan diuretica
• Hyperkalemie ondanks adequaat dieet
• GFR < 8mL/min

• Keuze tussen hemodialyse (kunstnier) en peritoneale dialyse (buikspoelingen)

• Niertransplantatie is mogelijk tot de leeftijd van 75jaar en ifv aanwezigheid van comorbiditeit



Chronische hemodialyse

• behandeling met een “kunstnier”

• 3x/week gedurende 4uur 

• in het ziekenhuis of thuis

• via een arterioveneuze fistel of een getunnelde dialysekatheter

• streng dieet: zoutarm, kaliumarm, fosfaatarm, diabetes, vochtrestrictie…



Chronische peritoneale dialyse

• “buikspoelingen” met dialysevloeistof in de buikholte

• peritoneale katheter

• Behandeling gebeurt thuis door patiënt zelf

• Voordelen: meer zelfstandigheid voor patiënt, goedkoper

• Nadelen: extra glucose belasting, minder frequente medische follow-up, 
enkel voor zelfstandige en therapietrouwe patiënten







Niertransplantatie

• mogelijk tot de leeftijd van 75 jaar

• Afhankelijk van comorbiditeit van de patiënt: pretransplantatie bilan

• Levende donor (<5%)  versus overleden donor (<95%, wachtlijst 2-3jaar gemiddeld)

• Levenslange inname van immuunsupressieve medicatie

• Levenslange opvolging bij de nefroloog

• Transplantnier overleving gemiddeld 77% na 5jaar en 56% na 10 jaar



Zijn er nog vragen?


