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Van de redactie

Als deze Forum in je bus valt, zal je hem misschien niet direct 
herkennen. Inderdaad hij is in een nieuw jasje gestoken. Een 
vrij bloederig jasje, maar we beloven je in de toekomst telkens 
een andere cover, aangepast aan het hoofdartikel. 

De nogal expliciete foto nu verwijst naar het eerste artikel over 
‘EPS’of encapsulating peritoneal sclerosis. Een zeldzame 
maar gevaarlijke complicatie bij PD. Waar het om draait wordt 
in klare taal uit de doeken gedaan door de Nederlandse re-
searcher Meelad Habib. Coauteur en nefroloog Mario Korte 
promoveerde in mei 2011 op dit onderwerp en is een van de 
initiatiefnemers van de Nederlandse EPS registratie. Hun ar-
tikel verscheen eerder dit jaar in ons Nederlands zusterblad 
Dialyse & Nefrologie magazine.

Dichter bij huis houdt Wesley Dehenau het gebruik van dub-
bel lumen katheters tegen het licht. Mag je ze omwisselen bij 
minder goed debiet of doe je dit beter niet? Voor de cijferma-
tige ondersteuning bij deze case studie kreeg de auteur de 
hulp van onderzoeker en hoogleraar Sunny Eloot, doctor in de 
Toegepaste Wetenschappen. De tekst vloeit voort uit  Dehe-
neaus eindwerk voor de opleiding Nefrologische Verpleging. 
Ook Erika Geusens vatte voor ons haar eindwerk samen in 
haar bijdrage over het Alport syndroom. 

Voorts laat Greta Lefebre ons even proeven van de internatio-
nale congresreis naar Frankrijk.
De quiz, een blijver in Forum, is voor een keer gebaseerd op de 
‘examenvragen’ die professor Van Biesen stelde op het suc-
cesrijke ORPADT-symposium van november 2012. Hij legde 
enkele stellingen voor aan de aanwezigen en lichtte meteen de 
antwoorden toe tijdens zijn voordracht. Wij hernemen hier zijn 
vragen én zijn duiding. 

Deugddoende kerstvakantie en gelukkig nieuwjaar!

   

   Johan De Mulder
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ORPADT-info
Als je deze Forum leest, loopt 2012 weer bijna naar zijn einde. Tijd om ook even 
stil te staan. Een korte terugblik.

Wij waren zeer tevreden over jullie talrijke opkomst op al onze evenementen in 2012. 
Zelden zagen we zoveel volk op de nefrologiedag in maart.
Op de meeting van hoofdverpleegkundigen en verantwoordelijken werden de resultaten besproken van 
werklastmeting en zorgzwaarte in de Collectieve Autodialyse Diensten (CAD’s).
Het namiddagsymposium werd in 2 parallelle sessies gegeven: het vaataccess van PD en de katheter-
problematiek in HD. Nogmaals bedankt voor jullie enthousiaste aanwezigheid.
Met meer dan 50 deelnemers gingen we naar het EDTNA-congres in Straatsburg. Hier vonden we de 
inspiratie voor het thema van het najaarssymposium in november.
In oktober startte de posthogeschool opleiding en voor de nieuwkomers in dialyseland boden we begin 
december een 2-daagse basiscursus aan.

Ondertussen werd er tijdens een weekend in oktober hard gewerkt aan de planning van 2013. Ook 
dacht het bestuur na over de toekomst en werking van ORPADT.
Ledenwerving, secretariaatswerk, bestuursvergaderingen, verslagen maken, drukwerken op tijd op de 
post brengen, vergaderen met de Vlaamse Verpleegunie (VVU) en de Algemene Unie van Verpleegkun-
digen van België (AUVB), voorbereiden van de enquête 2013 ...

Je vraagt je misschien af wie dit allemaal doet en waarom?

Een groep van enthousiaste ORPADT-bestuursleden en medewerkers van de werkgroepen werken met 
veel ijver, kennis en kunde doorheen het jaar hier aan mee. Altijd in combinatie met een drukke job in 
het ziekenhuis.
Zelden lopen ze hiermee in de kijker of worden ze daarom in de bloemen gezet. Zij zijn het kloppend 
hart van onze vereniging en verdienen meer dan ooit een aanmoediging en een woord van waardering.
Ondertussen komt 2013 in het vizier, het programma heeft al zijn vorm gekregen en wacht op verdere 
uitwerking. 

De grootste aanmoediging vinden we in de aanwezigheid van ORPADT-leden op onze meetings. 
Daarom hopen wij dat jullie in 2013 opnieuw massaal deel uitmaken van ORPADT. Alleen dan zijn wij 
sterk genoeg om als beroepsvereniging te functioneren. Wij engageren ons als ORPADT-bestuur jullie 
een programma aan te bieden waar ieder zijn gading zal vinden. Vernieuw je lidmaatschap voor 2013 
en breng nieuwe collega’s mee. Iedereen is van harte uitgenodigd voor 2013. 

Maar vooreerst voor ieder van jullie een gelukkig en gezond 2013!

    

Bert Van den Wijngaert
voorzitter ORPADT
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EDTNA/ERCA-nieuws*

Beste ORPADT-leden,

Bij het verschijnen van de vorige Forum was ik nog niet op de hoogte van het aantal ingezonden ab-
stracts voor de EDTNA/ERCA conferentie in Straatsburg. Nu heb ik echter wel al de informatie. 
Op 15 februari laatstleden waren er 4 Belgische abstracts binnengekomen voor het congres in Straats-
burg. Alle 4 werden ze goedgekeurd als poster presentatie. Er waren er 2 uit het Universitair Ziekenhuis 
te Gent (Stefaan Claus en Antoine De Cubber), 1 uit het Universitaire Ziekenhuis van Antwerpen (Linda 
Rottiers) en 1 uit het Universitaire Ziekenhuis te Brussel (Nico Van Paesschen). Proficiat aan alle auteurs.

P 022 - Urokinase for treatment of thrombosis-related dysfunction of tunneled hemodialysis catheters
N. Van Paesschen1, M. Roden1, S. Goossens1, C. Tielemans1, K.M. Wissing1

1VUB UZ Brussel, Haemodialysis, Brussels, Belgium

P 065 - eGFR is not associated with uremic toxin concentrations 
S. Eloot1, S. Claus1, E. Schepers1, D. Barreto2, F. Barreto2, S. Liaboeuf2, W. Van Biesen1, 
G. Glorieux1, Z. Massy2, R. Vanholder1

1Ghent University Hospital, Nephrology, Gent, Belgium
2Amiens University Hospital, Clinical Research Center, Amiens, France

P 112 - Kt/V is a poor predictor of concentration of different uremic toxins
S. Eloot1, A. De Cubber1, G. Glorieux1, N. Neirynck1, R. Vanholder1

1Ghent University Hospital, Nephrology, Gent, Belgium

P 121 - Effect on hemoglobin of the switch from methoxy-polyethylene-glycol-epoetin (Mircera®) 
to darbepoetin (Aranesp®) in hemodialysis.
L. Rottiers1, P. Wuyts1, P. Coppens1, B. Segers1, G.A. Verpooten1, K. Van den Ende1

1Antwerp University Hospital, Nephrology-Hypertension, Edegem, Belgium

De Belgische Bellco-Nipro Award ging dit jaar naar het abstract van Nico Van Paesschen en zijn team. 
De poster P 022 - “Urokinase for treatment of thrombosis-related dysfunction of tunneled hemodialysis 
catheters” kreeg ook een “Certificate of Merit” van het EDTNA/ERCA Scientific Programme Commit-
tee. De SPC Voorzitster, Dr. Paula Ormandy, gaf deze prijs aan het Belgische KM tijdens de afsluitende 
ceremonie op dinsdagmiddag. De poster was de 3de beste op 133 geaccepteerde posters dit jaar. We 
waren dit jaar maar de 6de grootste vertegenwoordiging. De meeste landen hadden, waarschijnlijk om 
economische redenen, hun delegaties sterk verkleind tot zelfs meer dan gehalveerd in vergelijking met 
vorig jaar. Van de ongeveer 160 Belgische EDTNA/ERCA-leden waren er 59 aanwezig op het congres 
in Straatsburg. Hoofdzakelijk Nederlandstalige ORPADT-leden die via de organisatie van de ORPADT- 
VL reis naar de conferentie afzakten. Aan de Franstalige kant werd er spijtig genoeg om één of andere 
reden geen reis ingericht dit jaar. Zes Franstalige leden kwamen op vraag van de industrie wel met de 
ORPADT-VL bus mee. 
Voordrachten en abstracts van deze en de vorige conferenties (tot en met Madrid 2006) worden ook 
via de website: www.edtnaerca.org ter beschikking gesteld van de leden. Je vindt ze samen met een 
update over DOPPS, de 133 verschillende posters, een pdf-file van de Nederlandstalige vertaling van 
het boek “Elderly Renal Patients”, de foto’s van de 41ste EDTNA/ERCA Internationale Conferentie en de 
pdf-files van de nieuwe publicaties, in de members-sectie. Om in deze member-sectie te geraken heb 
je een member-ID nodig (lidmaatschapnummer dat op uw lidkaart staat) en een paswoord (familienaam 
in kleine letters zonder accenten of andere tekens). Eenmaal in de members-sectie kan u alle kanten uit 
om de verschillende onderdelen te bekijken. Maak er gerust gebruik van. De web-manager van EDTNA/
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ERCA telt stelselmatig alle “Hits” van de verschillende consulteerbare onderdelen op om na te gaan 
welke delen in de gratie van de leden liggen en welke niet. Gebruik regelmatig de gegevens om ze nog 
lang ter beschikking te houden.

Sommigen onder u kregen in Straatsburg reeds een update van het EDTNA/ERCA-congres in Malmö 
(Zweden) in september 2013. Ik herhaal hier nog even de belangrijkste punten:

• Waar:   Malmö Zweden
• Wanneer:   31 augustus - 3 september 2013
• Deadline abstracts:  15 februari 2013

Abstracts kunnen nu reeds binnengestuurd worden. Uw collega’s over heel Europa wachten op uw er-
varingen, studies of gerealiseerde projecten. Schrijf een abstract en deel ze, na eventuele aanvaarding, 
mee in een voordracht of in postervorm.

Ter afsluiting wou ik nog graag deze kans benutten om u en al uw naasten een goed en gezond jaar-
einde toe te wensen en een schitterende start voor het nieuwe jaar.

* EDTNA/ERCA is de naam van onze overkoepelende Europese beroepsvereniging

   

   

   
   

Michel Roden
EDTNA/ERCA Keymember
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Nefroquiz

Deze vragen werden gesteld aan iedere deelnemer tijdens het ORPADT- symposium van 23 november 
2012 met als titel ‘De helaasheid der streefgewichten’.

JUIST OF FOUT?

1. Hypertensie duidt altijd op overvulling en dus moet het streefgewicht omlaag.

2. Als een patiënt teveel gewicht bijkomt tussen twee dialyses, moeten we aanraden minder te drinken.

3. Een patiënt zonder oedeem is niet overvuld.

4. Een PD patient laten we best wat overvuld om de restnierfunctie te bewaren. 

5. Natriumprofiling is een goede manier om patiënten op hun streefgewicht te houden. 

6. De beste manier om het streefgewicht te bepalen, is ultrafiltreren tot er krampen optreden.

7. Ultrafiltratie kan bij een patiënt met te lage bloeddruk resulteren in een stijging van de bloeddruk.

ANTWOORDEN

1.Fout. Hypertensie veroorzaakt door vaatstijfheid gaat niet noodzakelijk gepaard met overvulling (96%).

2.Juist maar niet enkel vocht beperken, vooral ook advies tot beperking van zoutinname (89%).

3.Fout. Oedeem wordt pas perifeer merkbaar bij vochtoverload van meer dan 3 liter (96%).

4.Juist. Omwille van de kans dat de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) zo hoog mogelijk kan blijven (71%).

5.Discutabel. Door natriumprofiling worden tijdens dialyse hypotensie en krampen mogelijk voorkomen. 
Maar nà dialyse vergroot de kans op dorstgevoel met overmatige interdialytische vochttoename tot 
gevolg. Er wordt aangeraden voorzichtig te ultrafiltreren, verspreid over de week of de dialysetijd te verlen-
gen (50% ging voor ‘juist’ en 50% dacht dat ‘fout’ het goede antwoord was).

6.Fout. Meting volumestatus met bio-impedantiemeting (vb. BCM) is te verkiezen (95%).

7.Juist. Bij bepaalde vormen van hartfalen kan de ‘uitgerekte’ hartspier het bloed onvoldoende rondpom-
pen om de druk op peil te houden (wet van Starling: hoe meer de hartspiervezels worden gerekt tijdens 
de diastole, hoe krachtiger de volgende contractie. Maar de spiervezels kunnen maar tot een bepaald 
punt uitgerekt worden. Daarna verliezen ze hun elasticiteit en weerstand wat een daling van de cardiac 
output veroorzaakt. Dit doet de bloeddruk zakken). Door ultrafiltratie vermindert het circulerend vochtvo-
lume en wordt de pompfunctie hersteld omdat de hartspier zijn veerkracht terug krijgt. De betere pomp-
functie doet de bloeddruk weer stijgen. Bij congestief hartfalen kan ook vasoconstrictie ontstaan onder 
invloed van het renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAS of RAAS) indien te hoog ingestelde UF. 
Maar uiteindelijk zal toch plotse hypotensie optreden indien die hoge UF wordt aangehouden omdat dit 
regelmechanisme niet tot in het oneindige kan compenseren voor het te snelle verlies aan circulerend 
vochtvolume (65% koos voor ‘juist’).

Naast een korte verklaring wordt tussen haakjes procentueel weergegeven hoeveel 
deelnemers het goede antwoord gaven.

Forum jaargang 12 • nr. 2 • december 2012



9

Encapsulating peritoneal sclerosis (EPS): 
een ingekapselde diagnose

Sinds de ontdekking van de continue ambulante 
peritoneale dialyse door Popovich en Moncrief in 
1976 wordt een groot deel van de terminaal nier-
insufficiënte patiënten succesvol met peritoneale 
dialyse (PD) behandeld. PD is een effectieve vorm 
van dialyse met als grootste voordeel dat het door 
de patiënt thuis kan worden uitgevoerd. PD heeft 
uiteraard ook mogelijke nadelen. De belangrijkste 

complicatie is buikvliesontsteking (peritonitis). Een gevaarlijke complicatie die zeldzaam is, maar kan 
optreden is Encapsulating Peritoneal Sclerosis (EPS). Aanspreekpunt in Belgie voor de Europese EPS 
Registry is Eric Goffin. Gegevens te vinden via www.epsregistry.eu

Meelad Habib
researcher, Erasmus MC, Rotterdam

Mario Korte
nefroloog, Albert Schweitzer zkh, Dordrecht

1. Wat is EPS?

Encapsulating peritoneal sclerosis (EPS) is een vrij zeldza-
me,  maar ernstige complicatie van langdurige peritoneale 
dialyse (PD). EPS wordt gekenmerkt door inkapseling van 
de darmen ten gevolge van een fibreus membraan dat zich 
over de darmwand heeft gevormd. Daarnaast zijn de dar-
men overdekt met een verdikt peritoneum met bindweefsel. 
Tevens zijn de darmlissen met elkaar vergroeid.1 Hierdoor 
raakt de peristaltiek van de darmen verstoord en kunnen 
ernstige klachten van darmobstructie ontstaan. Het is een 
gevaarlijk ziektebeeld dat door de geleidelijke ontstaans-
wijze en het atypische klachtenpatroon vaak pas in een laat 
stadium wordt gediagnosticeerd. Het ziektebeeld tast de 
kwaliteit van leven van de patiënt in sterke mate aan. Een 
groot deel van de patiënten overlijdt binnen een jaar na de 
diagnose door ondervoeding en infecties.

2. Epidemiologie en risicofactoren

Schema:
Belangrijke factoren die in combinatie met een lange peritoneale dialyseduur 
kunnen leiden tot het ontstaan van EPS. Het vraagteken omvat onbekende 
factoren die tot op heden nog niet zijn opgehelderd.

De meeste studies naar EPS zijn afkomstig uit landen zoals 
Japan, waar PD een veel toegepaste vorm van dialysebe-
handeling is. In de afgelopen jaren zijn er echter ook studies 
verschenen vanuit westerse landen zoals Nederland en 
Engeland, waardoor er meer aandacht werd gegenereerd 
voor deze zeldzame ziekte. De Nederlandse EPS-studie 
heeft het aantal EPS-gevallen onderzocht in Nederland in 
de periode 1996-2007. Op basis van deze studie is de pre-
valentie van EPS onder de PD-patiënten in Nederland ge-
schat op 2,7%.2

De duur van de PD-behandeling is de grootste risicofactor 
voor het ontwikkelen van EPS (schema). Dit weerspiegelt 
mogelijk de cumulatieve periode waarin het peritoneum 
blootgesteld is aan de dialysevloeistoffen. De kans op EPS 
gedurende de eerste drie jaren van PD is laag (<1%). Het 
percentage van de patiënten dat EPS zal ontwikkelen, stijgt 
echter na drie jaren PD (>3%) en is meer dan 17% na 15 
jaar PD.3,4

Andere mogelijke risicofactoren die een rol spelen bij het 
ontstaan van EPS zijn jonge leeftijd bij de aanvang van PD 
en het aantal doorgemaakte peritonitisepisodes. Tevens lij-
ken niertransplantaties en het stoppen met PD sterk geas-
socieerd te zijn met het ontstaan van EPS. Studies tonen 
zelfs aan dat het merendeel van de EPS-patiënten (>50%) 
wordt gediagnosticeerd na het stoppen met PD. Post-
transplantatie EPS is in dit kader recent beschreven als een 
nieuw fenomeen en lijkt zich kort na een succesvolle nier-
transplantatie te manifesteren in 3% van de patiënten die in 
het verleden zijn behandeld met PD.5

Om de ontwikkeling van het voorkomen van EPS in de laatste 
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jaren beter te bestuderen is er een Nederlandse EPS-regis-
tratie gestart (www.epsregistry.eu). 
Deze registratie zal hopelijk ook meer duidelijkheid geven 
over bepaalde risicofactoren of eigenschappen van patiën-
ten die meer kans maken op EPS. Recent is de registratie 
uitgebreid naar een Europese samenwerking.

3. Pathofysiologie

Het peritoneum dat tijdens de PD-behandeling fungeert als 
een natuurlijke filter bestaat uit een bedekkende laag van me-
sotheliale cellen, met daaronder een laag bindweefsel waarin 
veel elastische vezels, bloedvaten en zenuwen voorkomen. 
Het exacte pathofysiologische mechanisme van EPS is nog-

niet ontrafeld, maar lijkt verband te houden met een chroni-
sche ontsteking van het peritoneum dat onvoldoende herstelt 
als gevolg van de continue blootstelling aan PD-vloeistoffen. 
De meest geaccepteerde theorie achter het ontstaan van 
EPS is de zogenaamde ‘two-hit-theorie’. Deze theorie ver-
onderstelt dat er minimaal twee gebeurtenissen (hits) van 
belang zijn bij het ontstaan van EPS.6

De eerste ‘hit’ omvat beschadiging van het peritoneum als 
gevolg van een langdurige expositie van het peritoneum aan 
niet-fysiologische (‘bio-incompatibele’) dialysevloeistoffen. 
Deze vloeistoffen bevatten hoge concentraties aan gluco-
se als osmotisch agens, glucoseafbraakproducten en een 
lactaat-buffer. Langdurige blootstelling aan deze vloeistoffen 
leidt tot een ontsteking en tast de normale mesotheliale laag 
en de vasculatuur van het peritoneum aan. De glucose de-
gradatie producten (GDP’s) die tijdens de afbraak van gluco-
se ontstaan, kunnen de pro-fibrotische transforming growth 
factor (TGF-β) activeren en zorgen voor fibrose. Op den duur 
kunnen onherstelbare veranderingen van het peritoneum 
ontstaan zoals vaatnieuwvorming, fibrose en sclerose. 
De tweede ‘hit’ die het ontstaan van EPS triggert kan een 

infectie, niertransplantatie of het stoppen van de PD 
zijn. Momenteel is het mechanisme achter het ontstaan van 
EPS na het stoppen met PD of een succesvolle niertransplan-
tatie onduidelijk. Er wordt echter gesuggereerd dat een rol is 
weggelegd voor inflammatoire en fibrotische moleculen die 
door het staken van de PD niet meer worden weggespoeld. 
Dit kan dan leiden tot adhesie- en membraanvorming.

Forum jaargang 12 • nr. 2 • december 2012



11

4. Diagnose

Het symptomencomplex van EPS is zeer aspecifiek. De eer-
ste verschijnselen zijn vage recidiverende buikklachten, ver-
minderde eetlust, braken en misselijkheid. Als gevolg van 
de veranderingen aan de peritoneale vaten kan op den duur 
structureel te weinig worden gefiltreerd en kan ultrafiltratiefa-
len op de voorgrond treden. In een later stadium kan ern-
stige intestinale obstructie ontstaan, die leidt tot herhaaldelijke 
buikpijn, passagestoornissen en gewichtsverlies.7,8

De definitieve diagnose van EPS behoeft bevestiging door 
middel van radiologische beeldvorming. De CT-scan is de 
meest geschikte techniek en toont het beeld van peritoneale 
membraanverdikking en peritoneale verkalkingen aan. Daar-
naast kunnen tekenen van obstructie in de darmen, adhesies 
van de darmlissen, uitgezette darmlissen en vrij vocht in de 
buik worden waargenomen.9

Soms is de diagnose niet bewezen op basis van het klinische 
beeld en CT-beeldvorming. Dit kan het geval zijn bij de vroege 
vormen van EPS waarbij het fibreuze proces een gedeelte 
van het peritoneum of de darmen heeft aangedaan. Hierdoor 
is het proces niet zichtbaar op een CT-scan. Bij twijfel over 
de diagnose kan een diagnostische operatie (laparoscopie 
of laparotomie) zekerheid bieden. Meestal wordt tijdens deze 
operatie ook een peritoneumbiopt genomen en onderzocht. 

5. Behandeling

Na het stellen van de diagnose zal PD gestaakt moeten wor
den om het peritoneum rust te geven en dient er een be-
handeling te worden ingesteld. Vaak zijn de patiënten niet 

in staat tot inname van enterale voeding als gevolg van een 
obstructie in de darmen. Totaal parenterale voeding dient ge-
start te worden om malnutritie te voorkomen en kan bij deze 
patiënten levensreddend optreden. Tot op heden zijn er geen 
gerandomiseerde studies verricht naar de behandeling van 
EPS. Eind 2011 zijn er door de Nederlandse EPS-werkgroep 
aanbevelingen voor de behandeling gedaan.10 Deze aanbe-
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velingen zijn gebaseerd op de resultaten van gepubliceerde 
artikelen en meningen van experts. In de adviezen lijken im-
munosuppressieve medicatie, tamoxifen en chirurgie een be-
langrijke plaats te hebben in de behandeling van EPS.

    5.1 Corticosteroïden

zoals ‘prednison’ zijn de meest gerapporteerde vorm van 
medicamenteuze therapie voor EPS. Het effect van deze 
middelen is nog niet volledig opgehelderd, maar lijkt te 
berusten op de afweeronderdrukkende eigenschappen. 
Prednison kan effectief optreden in het verminderen van 
het ontstekingsproces van het peritoneum, dat in gang is 
gezet door de chronische expositie aan dialysevloeistoffen. 
Het kan resulteren in vermindering van weefselschade, fi-
brosevorming en reductie van de symptomen. Het is nog 
niet duidelijk op grond van welke criteria behandeld dient te 
worden met prednison. Meestal wordt er gestart met hoge 
doseringen bij patiënten, die zich presenteren met een acuut 
inflammatoire status (koorts, hoge meetwaarden van acute 
fase eiwitten, zoals het C-reactieve proteïne). 

    5.2 Tamoxifen

is een tweede middel, dat is beschreven voor de behan-
deling van EPS. Tamoxifen is een anti-oestrogeen en wordt 
veelal toegepast in de behandeling van borstkanker. De 
afgelopen jaren is er ook meer aandacht geweest voor de 
werking van dit middel bij fibrotische aandoeningen zoals 
EPS. Het effect van tamoxifen bij EPS kan mogelijk verklaard 
worden, omdat het de activiteit van fibrotische groeifactoren 
zoals TGF-β kan beïnvloeden. In een Nederlandse studie 
werd een verband aangetoond tussen het gebruik van tam-
oxifen en een betere overleving van EPS-patiënten. De pa-
tiënten die behandeld waren met tamoxifen vertoonden een 
lagere sterfte ten opzichte van de EPS-patiënten die geen 
tamoxifen toegediend kregen.11

    

 5.3 Chirurgie

In de ernstige gevallen van EPS waarbij medicamenteuze 
behandeling onvoldoende respons biedt, kan een opera-
tieve behandeling overwogen worden. De chirurgische be-
handeling van EPS (enterolyse) omvat het afpellen van het 
fibrotische kapsel en het verwijderen van de adhesies tussen 
de darmen (foto 1 en 2). Deze operatie is echter technisch 
moeilijk, tijdrovend (gemiddeld 6-9 uur) en kan gepaard 
gaan met een hoge kans op recidief (25%). Daarbij kunnen 
complicaties ontstaan omdat het fibrotische kapsel zo sterk 
met de darmen is verkleefd, dat bij het verwijderen ervan 
perforaties van de darmwand kunnen ontstaan. De operatie 
dient daarom bij voorkeur uitgevoerd te worden door een 
ervaren chirurg, in een gespecialiseerd centrum. 

6. Conclusie

Aangezien de duur van de PD-behandeling de belangrijkste 
risicofactor is, zou een beperking hiervan theoretisch kun-
nen leiden tot een vermindering van de EPS-gevallen. Het 
klinische beeld van EPS is indrukwekkend met een hoge 
mortaliteit. Daarom is er nu een discussie gaande of een 
patiënt niet beter na een aantal jaren PD over zou kunnen 
gaan op hemodialyse om op die manier EPS te voorkomen. 
Op dit moment is er echter onvoldoende wetenschappelijk 
bewijs voor het invoeren van een maximale PD-duur om 
EPS te voorkomen. Noch is er een effectief diagnostisch 
middel om het ontstaan van EPS vroegtijdig op te sporen. 
Peritoneale dialyse is en blijft een effectieve en goede vorm 
van nierfunctievervangende therapie. Een belangrijk argu-
ment tegen een te vroege switch naar hemodialyse is de 
mogelijkheid dat het stoppen van de PD per se een uitlok-
kende factor voor het ontstaan van EPS kan zijn. 
Het is tevens belangrijk om te realiseren dat EPS ontstaat 
door een samenspel van meerdere factoren bij een zeer 
klein percentage van de (voormalige) PD-patiënten. Een in-
dividuele benadering van de hoogrisico patiënt (PD op jonge 
leeftijd, langdurige PD-duur, herhaalde peritonitisepisodes, 
ultrafiltratiefalen, stoppen PD, getransplanteerd) is nodig 
om het ziektebeeld in een vroeg stadium op te sporen en 
te behandelen. Zowel de verpleegkundige als de nefroloog 
zullen in de benadering van deze patiënten alert moeten zijn 
op de sluipende symptomen. Een multidisciplinair behan-
delteam dat bestaat uit een nefroloog, verpleegkundige, di-
etist en chirurg is nodig om effectieve behandeling en extra 
ondersteuning te bieden.
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1. Inleiding 

Het gebruik van centraal veneuze katheters wordt sterk afge-
raden bij chronische hemodialysepatiënten [1]. Toch blijft de 
katheter een belangrijke optie in de groeiende groep van dialy-
sepatiënten waarbij een fistel of greffe niet meer mogelijk is door 
een slecht vaatbed. De belangrijkste redenen om katheters te 
vermijden zijn het risico op infecties, trombose en lage bloedde-
bieten. Aan dit laatste kan soms verholpen worden door de ka-
theterconnecties om te draaien door de arteriële lijn aan te slui-
ten op het veneuze katheterbeen (A=V). Deze methode wordt 
echter bekritiseerd omdat hierdoor recirculatie ontstaat en dit 
een negatieve impact zou kunnen hebben op de dialyse-effici-
ëntie [2-5]. Door echter het bloeddebiet opnieuw te verhogen 
na het wisselen van de katheterconnecties verbetert de klaring 
in de kunstnier en kan dit misschien het verlies aan efficiëntie 
door het optreden van recirculatie gaan compenseren [2-4].

2. Doelstelling/ studiehypothese

Tot voor kort was er weinig tot geen data beschikbaar over 
de invloed van het wisselen van de katheterconnecties op 
de dialyse-efficiëntie, meer bepaald op het verwijderen van 
uremische toxines. Het uitgangspunt van onze studie was 
een in vivo cross-over studie van Van Biesen et al. [6] waar-
in bij 22 patiënten de totale hoeveelheid verwijderde stof 
(Total Solute Removal of kortweg TSR) alsook de reductie 
ratio (RR) voor ureum, creatinine, fosfaat en β2M  werden 
bepaald in het geval van juist (A=A) en omgekeerd (A=V) 
aangesloten katheters. Geen significante verschillen wer-
den gevonden voor zowel de RR als de TSR van de vier 
stoffen.

Wesley Dehenau, verpleegkundige hemodialyse, UZ Gent
Sunny Eloot, post-doctoraal onderzoeker, ingenieur, UGent & KU Leuven

Het chronisch gebruik van een dialysekatheter kan leiden tot verschillende 
complicaties. Indien zich een te laag bloeddebiet manifesteert als gevolg van 
trombusvorming in de katheter of fibrinevorming rond de kathetertip, kan dit 
vaak succesvol verholpen worden door het wisselen van de aansluitingen 
van het arteriële en veneuze lumen van de katheter. Door dit omwisselen kan 
men terug hogere bloeddebieten hanteren, maar dit leidt ook tot verhoogde 
recirculatie. Of omwisselen een goed idee is werd uitgetest in het UZ Gent 
op basis van objectieve metingen.

Heeft het omgekeerd aansluiten van chronische dubbel lu-
men dialysekatheters een invloed op de dialyse-efficiëntie?

Dubbellumen katheter A=A connectie.
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Op basis van bovengenoemde studie [6] is de hypothese 
dat het wisselen van de katheterconnectie geen significant 
verschil zal opleveren ten aanzien van de dialyse-efficiëntie. 
Deze studie was opgezet met het doel deze hypothese te 
testen in de hemodialysepatiënten populatie van het UZ 
Gent. De patiënten werden opgedeeld al naargelang zij een 
normale of omgekeerde katheteraansluiting hadden. Ver-
volgens werd tijdens een midweek dialysesessie gekeken 
of er verschillen op traden tussen de 2 groepen voor wat 
betreft de dialyse-efficiëntie die op basis van 3 verschillende 
parameters werd bepaald.

Het gearceerde deel geeft de recirculatie weer wanneer men het katheterlumen omgekeerd aansluit, een gevolg van de positio-
nering van het arteriële lumen ten opzichte van het veneuze lumen.

Connectie A=A Omgekeerde connectie A=V
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3. Onderzoeksmethode

3.1 Patiënten en dialyse

De studie includeerde 19 chronische stabiele hemodialysepati-
enten, 12 mannen en 7 vrouwen, gemiddeld 71±11 jaar oud, 
en met een dubbel lumen verblijfskatheter type Bard Hemoglide 
(n=18) of Ash splitkatheter (n=1). 
De patiënten ondergingen hemodiafiltratie (n=16) of hemodia-
lyse (n=3) tijdens 248min met een gemiddeld bloeddebiet van 
324mL/min. De hemodialyse bij 3 patiënten gebeurde omwille 
van het gebruik van een low flux kunstnier of omwille van een 
intraveneuze antibioticatherapie tijdens de dialyse. De gebruikte 
dialysetoestellen waren Fresenius 4008 (n=3), Fresenius 5008 
(n=10), Bellco Formula (n=3) en Gambro AK200 (n=3). En de 
kunstnieren waren Nipro Sureflux (n=3), FX800 (n=8), Xenium 
210 (n=5), Evodial (n=1) en Polyflux170H (n=1). 
Elf patiënten werden gedialyseerd met een normale kathete-
raansluiting (A=A) en 8 met een gewisselde katheteraansluiting 
(A=V) omdat deze malfunctionerende katheters een onvoldoen-
de bloeddebiet leverden tijdens voorgaande dialysesessies.

3.2 Staalnames en bepalingen

Tijdens een midweek dialysesessie werden bloedstalen geno-
men pre en post dialyse en werd het vuil dialysaat partieel op-
gevangen met behulp van een druppelpomp (99 druppels/min). 
De bloedafname predialyse gebeurde als volgt: 
 - Na het verwijderen van het katheterlock werd 5 ml   
    bloed uit de katheter geaspireerd en weggegooid. 
 - Daarna werd een bloedstaal afgenomen met een   
    vacuümsysteem.
De bloedafname postdialyse gebeurde als volgt:
 - Dialysaatflow werd gestopt.
 - UF werd gestopt.
 - Bloedflow werd teruggebracht tot 100 ml/min.
 - Afname via arteriële bloedlijn na een wachttijd van   
   15 seconden.
 - Daarna werd de dialysesessie afgerond. 
(cfr. NfN richtlijn Dialysestrategie en dialyse-efficiëntie, 2010).
De bloed- en dialysaatstalen werden geanalyseerd voor ureum, 
welke beschouwd wordt als merker voor de efficiëntie van he-
modialyse.

3.3 Berekeningen van dialyse efficiëntie

De ureum reductie ratio (URR) kwantificeert de relatieve pro-
centuele concentratievermindering van ureum in het bloed 
gedurende de dialysesessie, en kan berekend worden als:

met Upre en Upost de ureum bloedconcentratie pre en post-
dialyse.

De efficiëntieparameter Kt/V werd berekend volgens de sin-
gle pool Daugirdas formule [7]:

waarbij LN de functie ‘natuurlijke logaritme’ voorstelt met 
Dt de dialyseduur, UF het ultrafiltratievolume (L) en BW het 
lichaamsgewicht postdialyse (kg).
Een derde belangrijke parameter is de hoeveelheid verwij-
derd ureum (Total Solute Removal of kortweg TSR). Dit kan 
men berekenen door het postdialyse volume aan vuil dia-
lysaat (VD_post) te vermenigvuldigen met de ureum concen-
tratie in het partieel gecollecteerde staal van vuil dialysaat 
(CD_post):

Omdat de patiënten onderling verschilden in dialyseduur 
alsook in bloeddebiet, kan men de parameters niet zomaar 
vergelijken tussen de patiënten onderling. Daardoor werden 
de verschillende efficiëntieparameters eerst genormeerd 
voor een vaste hoeveelheid aan verzet bloedvolume (dit is 
het bloeddebiet vermenigvuldigd met de dialyseduur). Er 
werd genormeerd voor een bloeddebiet van 300mL/min en 
dialyseduur van 240min, welke overeenkomt met een ver-
zet bloedvolume van 72L.

Significante verschillen tussen de verschillende groepen 
werd nagegaan met een ongepaarde t-test waarbij P<0.05 
beschouwd werd als significantielimiet.

4. Bespreking van de resultaten 

Figuur 1 toont de verschillen qua bloeddebiet, dialyseduur 
en verzet bloedvolume tussen de 2 groepen patiënten: de 
groep met correcte katheteraansluiting (A=A) en deze met 
omgekeerde katheteraansluiting (A=V). De groepen waren 
goed vergelijkbaar daar er geen significante verschillen aan-
wezig zijn.
Bij de omgekeerde katheteraansluiting (A=V) was het dus 
zonder probleem mogelijk om een even hoog bloeddebiet 
(325±20mL/min) te halen als in de situatie van de normale 
katheteraansluiting (319±17mL/min). Hierbij kan men alvast 
besluiten dat het doel van het wisselen van de kathetercon-
necties bij de slecht werkende katheters, namelijk het beha-
len van een hoger bloeddebiet (>300 mL/min), bereikt was.

Figuur 1: Bloeddebiet, dialyseduur en bloedvolume voor de 
2 groepen patiënten.

Forum jaargang 12 • nr. 2 • december 2012

16



Deze studie bevestigde dus de eerder gevonden bevin-
dingen van Van Biesen et al. [6], namelijk dat het goed is 
om bij slecht functionerende katheters te opteren voor het 
wisselen van de katheterconnecties en het verhogen van 
het bloeddebiet. Het verlies aan dialyse-efficiëntie door het 
optreden van recirculatie wordt immers teniet gedaan door 
het instellen van een hoger bloeddebiet.

Tijdens het afgelopen jaar werden nog twee studies uitge-
voerd omtrent dit onderwerp. Van Canneyt et al. ontwik-
kelde een wiskundig model waarbij het stoftransport in het 
lichaam van de patiënt gekoppeld werd met de stofverwij-
dering in de kunstnier [8;9]. Vier verschillende stoffen wer-
den onderzocht: ureum (kleine wateroplosbare stof), me-
thylguanidine (kleine wateroplosbare stof die gekenmerkt 
is door een groot distributievolume in de patiënt, en dus 
een vertraagd transport in de patiënt), fosfaat (kleine water-
oplosbare stof met een complexe distributie in de patiënt) 
en β2M (middelgrote molecule). Men berekende wiskundig 
de TSR voor de verschillende stoffen bij het gebruik van 
een lager debiet met slecht functionerende dubbel lumen 
katheter versus een hoger debiet met een omgekeerd aan-
gesloten katheter versus een single lumen katheter [9]. Ook 
hier kwam men tot de conclusie dat men in het geval van 
een slecht functionerende katheter tijdens een 4u durende 
dialyse beter opteert voor het wisselen van de kathete-
raansluiting dan voor het verminderen van het bloeddebiet 
bij correcte aansluiting. De single lumen katheters werden 
bovendien beschouwd als een suboptimale optie bij chro-
nische dialysepatiënten. Deze resultaten toonden ook aan 
dat het stoftransport in de patiënt een heel belangrijke rol 
speelt in de klaring en verwijdering van stoffen, waardoor de 

aanwezigheid van recirculatie relatief minder impact heeft.
Van Canneyt, Eloot et al. gebruikten hetzelfde wiskundig model 
om te kijken welke optie het best geschikt is bij lange dialyse 
zoals bij nachtelijke thuisdialyse [8]. Ze kwamen tot het besluit 
dat, voor de vier onderzochte stoffen, het gebruik van hoge 
bloeddebieten bij lange hemodialyse maar een beperkte winst 
aan efficiëntie opleverde in vergelijking met trage lange dialyse, 
vooral voor stoffen die moeilijk getransporteerd worden in de 
patiënt zelf (vb. β2M). 

Het gebruik, bij dubbel lumen katheters, van lage bloed-
debieten (en lage dialysaatdebieten) heeft het voordeel bij 
thuisdialyse dat men minder verbruik heeft van water en 
elektriciteit en men ook minder moet opstaan voor het ver-
vangen van concentraatzakken. Bovendien bleek dat het 
gebruik van een single lumen katheter of single needle een 
goede optie is voor een efficiënte nachtelijke thuisdialyse, 
zodat ook het probleem van zelfstandig aanprikken hier-
door vermindert.

Besluit

Algemeen valt uit onze studie te besluiten dat voor geen en-
kele van de berekende parameters (Kt/V, RR en TSR) er een 
significant verschil is tussen de groep patiënten met een 
normale katheteraansluiting en deze met een omgekeerde 
katheteraansluiting.

Deze bevindingen liggen dus volledig in de lijn van andere in 
vivo en mathematische studies waarin men het omdraaien 
van de katheteraansluiting en het gebruik van een hoger 
bloeddebiet prefereert boven het verlagen van het bloed-
debiet bij een slecht functionerende katheter.

Dankwoord

De auteurs danken de verpleegkundigen, artsen, technisch 
personeel en patiënten van de afdeling hemodialyse van het 
UZ Gent.

Figuur 2: Total Solute Removal (TSR), Kt/V en Reductie Ratio 
(RR) voor de 2 groepen patiënten.
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Ongeveer 10 kamers waren niet onmiddellijk te betrekken, 
waardoor de gezamenlijke tocht naar het congresgebouw 
onder de deskundige leiding van Stefaan Maddens en San-
dra Vervynckt werd uitgesteld tot 16 uur… nog net op tijd 
om de EDTNA/ERCA openingsceremonie mee te maken. 
Het hoogtepunt van deze ceremonie vond ik het indrukwek-
kend verslag met beeldmateriaal van Jean Louis Clemendot, 
een Franse solozeiler die als CAPD-patiënt zijn droom waar-
maakte om een tocht rond de wereld te maken. Inderdaad, 
pushing the edge of autonomy, pushing the edge of the 
world… Met vallen en opstaan (een mislukte transplantatie 
met 6 maand ‘ pauze’ en terug opknappen van de boot…) 
wist hij deze tocht tot een succesvol einde te brengen. Inmid-
dels had hij een geslaagde transplantatie achter de rug.

De openingsreceptie was heel verzorgd en bood ons de 
gelegenheid om een eerste maal kennis te maken met de 
stands van de firma’s- sponsors.

Zondag 16 september

Helaas kregen we dit jaar enkel een USB stick in plaats van 
een papieren versie van het ‘Abstract book’ zodat het iets 
moeilijker was om de meest interessante voordracht te kie-
zen uit het aanbod van de 3 parallelle sessies. We kozen 
voor de aanpak van complicaties bij centraal veneuze kathe-
ters. Hier werd veel aandacht besteed aan de preventieve rol 
van de verpleegkundige met de nadruk op de noodzakelijke 
goede observatie en zorgvuldige verzorging. 

Na de pauze switchten we naar een kleinere zaal waar Dr. 
Kröning een heel interessante uiteenzetting gaf rond de aan-
leg van fistels. Volgende onderwerpen werden hierbij bespro-
ken: een vergelijking van de verschillende aanprikmethodes, 
de bewezen voordelen van  boven de anastomose prikken 
bij areatechniek (in geval van aneurysmavorming) en opge-
past met Bulldogklemmen bij afsluit (diastolische toon moet 
hoorbaar zijn!). 

In de namiddag was er een schitterende voordracht van 
Prof. Van Biesen over preventie van hypervolemie bij PD, met 
vervolgens een eerder technische uiteenzetting van AV fistel 
remodelling, wat misschien eerder voor chirurgen bestemd 
was …
Naast de ‘voordrachten’ was er ook een ruim aanbod aan 
interessante posterpresentaties. Een greep uit het aanbod:

•

•

•

•

‘s Avonds hadden de reisleiders voorzien in een gezamenlijke 
diner, wat opnieuw de mogelijkheid bood om ervaringen uit 
te wisselen met andere centra. Contacten die zeker ook later 
hun nut kunnen hebben om een bepaalde probleemsituatie 
te bespreken! 

Greta Lefebre
verpleegkundige dialyse, AZ Groeninge, Kortrijk

Na een vlotte busreis rond 14 u aangekomen aan het Novotel in de Quai Kléber, 
waar een mooie hotelkamer ons opwachtte, althans voor een aantal onder ons …

Congresreis naar Straatsburg

het toenemend gebruik van de bio-impendantie in de eva-
luatie van de vullingtoestand van de patiënt kwam herhaal-
delijk aan bod, en het feit dat meer overvulling optreedt bij 
peritoneale dialyse. Daarnaast blijkt dat overvulling even-
eens een risicofactor is bij transplantatie.

root cause analysis bij peritonitis loont, alsook het hertrai-
nen van de patiënten.

de complicaties van centraal veneuze katheters konden 
niet ontbreken in de presentaties: infecties met de moge-
lijke voordelen van een (preventief ) zilvercoated verband 
naast een analyse van procedures voor het gebruik van 
Urokinase (Actosolv®) bij trombose.

volgens een Franse studie kan katheterdisfunctie ook het 
gevolg zijn van het toepassen van intradialytische paren-
terale voeding. De neiging tot hypercoagulatie kan ook de 
aanleiding zijn tot fisteltrombose.
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Maandag 17 september

Een heel interessante voordracht was die van Dr. Phil Kalra 
(UK) over de recente ontwikkelingen bij het vroegtijdig de-
tecteren van acuut nierfalen in een intensive care setting. 
Stijging van het creatinine is een eerder laattijdig bewijs van 
een ernstige daling van GFR. De nieuwe markers kunnen 
de risicopatiënten tijdig detecteren zodat alles in het werk 
wordt gesteld om acute nierinsufficiëntie te vermijden: een 
aangepast vochtbeleid, een correcte aanpak bij medische 
beeldvorming, optimalisatie van de voeding, decubitus- en 
infectiepreventie in het algemeen.

Mijn volgende selectie was een voordracht van alweer Prof. 
Van Biesen rond peritonitispreventie, het risico op relaps bij 
cultuurnegatieve peritonitis, de differentiële diagnose van 
‘cloudy dialysate ‘, het belang van bio-compatiebele oplos-
singen om de peritonitisrate te verlagen…

Na de middagpauze kwam de voeding van de dialysepati-
ent aan bod (althans dat was mijn keuze) met het moeilijke 
evenwicht tussen teveel eten met schadelijke toxines die niet 
kunnen verwerkt worden en een te beperkte inname die leidt 
tot malnutritie of beter ‘protein energy wasting‘. Ook de vast-
stelling dat bij elke complicatie die de patiënt meemaakt er 
verder verlies is aan body weight moet een indicatie zijn om 
actief te gaan voeden (gewichts-, feitelijk spierverlies in het 
hospitaalmidden bedraagt 1 kg per week!!).

Onze reisleiders hadden ‘s avonds een ‘ORPADT‘-diner ge-
organiseerd, weer met de bedoeling uitwisselingen tussen 
de verschillende centra te bevorderen, alleen de locatie viel 
wat tegen: de kelderverdieping van het restaurant had hele-
maal geen goede akoestiek …

Dinsdag 18 september

De eerste (nogal moeilijke) voordracht handelde over de toe-
passing van bio- impedantie om een betere inschatting te 
maken van het droog gewicht van de patiënt om vervolgens 
het vochtbeleid hierop af te stellen .
Vervolgens was er een interessante uiteenzetting rond de 
evolutie van de wearable kidney, maar de voordracht over de 
behandeling van calciphylaxis met Natriumthiosulfaat werd 
geannuleerd, spijtig.

Rond 13 uur werd de terugtocht met de bus aangevangen 
en precies op tijd hadden we aansluiting met de trein naar 
het thuisfront.

Dit waren wat impressies van een hoogstaand congres, voor 
de tweede maal prima begeleid door Stefaan Maddens en 
Sandra Vervynckt, waarvoor dank!

Nog even bijpraten na een drukke congresdag.
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Syndroom van AlportNefrologiedag 2012



1. Achtergrond

Het Alport syndroom is genoemd naar de Britse dokter Ce-
cil Arthur Alport, die in 1927 drie generaties van een familie 
beschreef met een bijzondere nierziekte. Hij merkte op dat 
verschillende leden van deze familie, bloed in hun urine ver-
toonden, dat meerdere leden halfzijdig doof waren, en een 
aantal van hen nierfalen had. Bijzonder was dat de man-
nelijke familieleden een ernstigere vorm van de nierziekte 
vertoonden in vergelijking met de vrouwen. De ziekte bleef 
een raadsel tot in de jaren zeventig de karakteristieke afwij-
kingen van het basale membraan van de nierfilter (glome-
rulus) werden ontdekt dankzij elektronenmicroscopisch on-
derzoek. Sindsdien kan de diagnose “syndroom van Alport” 
worden gesteld.

2. Wat is het syndroom van Alport ?

Het syndroom van Alport (hereditaire nefritis), is een zeldza-
me erfelijke aandoening van voornamelijk de nieren die vaak 
gepaard gaat met perceptief gehoorverlies en oogafwijkin-
gen. De prevalentie van de ziekte wordt geschat op on-
geveer 1 op 50.000 pasgeborenen. De aandoening wordt 
veroorzaakt door een afwijking in de aanmaak van een be-
paald type bindweefsel, nl. type IV collageen, die aanwezig 
is in de wand van de kleine bloedvaten in de glomerulus. 
Door dit afwijkende collageen kunnen deze bloedvaatjes 
niet meer goed filteren. Dit type bindweefsel zit ook in de 
oren en ogen en kan dus daar ook tot problemen leiden.

De afwijking wordt veroorzaakt door mutaties in de genen. 
Deze mutaties veroorzaken een afwijkende aanmaak van 
alfaketens van collageen. Deze genen zijn gelegen op chro-
mosoom 2 of op het X- chromosoom.

    2.1 Klinische kenmerken

• Hematurie. 
• De nierfunctie vermindert progressief naar een stadium      
   van terminale nierinsufficiëntie.
• Gehoorproblemen, welke gedurende het leven kunnen 
   toenemen.
• Oogproblemen.
• Leiomyomen (goedaardige tumoren van het gladde 
   spierweefsel).

Niet alle symptomen hoeven zich voor te doen. Sommige 
patiënten vertonen slechts een lichte nieraandoening (he-
maturie, soms proteïnurie en hypertensie) zonder achteruit-
gang van de nierfunctie.

    2.2 Afwijkingen van het basaal membraan

De glomerulaire basaalmembraan (GBM) is een geleiach-
tige structuur die samengesteld is uit verschillende eiwit-
ten en gelegen is tussen de capillaire endotheelcellen en de 
viscerale epitheelcellen (de podocyten). Type IV collageen 
is één van de belangrijkste eiwitten. Deze type IV collageen 
moleculen bestaan uit 3 alfa-ketens: alfa-3, alfa-4 en alfa-5, 
die samen een netwerk vormen, dat noodzakelijk is voor de 
normale functie  van het glomerulair basaalmembraan. Een 
erfelijke fout in één van deze collageen-ketens veroorzaakt 
onder andere veranderingen van de dikte van deze mem-
braan. Deze afwijking heeft tot gevolg dat de filterfunctie 
van de nier verstoord is. Hierdoor komt er bloed en eiwit in 
de urine terecht. Deze situatie is de oorzaak van een pro-
gressieve verandering van de glomeruli, waardoor de nier-
functie achteruitgaat. Deze ontwikkeling leidt uiteindelijk tot 
nierinsufficiëntie, waardoor de patiënt een nierfunctiever-
vangende therapie nodig heeft. De alfaketens van het type 
IV collageen zijn ook aanwezig in het binnenoor en in het 
oog. Dit verklaart waarom veel mensen met het syndroom 
van Alport naast de nierproblemen ook gehoor- en/of oog-
problemen hebben.

Erika Geusens
verpleegkundige dialyse, ZOL, Genk

Het syndroom van Alport is een erfelijke ziekte waarbij chronische progres-
sieve nefritis op de voorgrond treedt. De nieraantasting is vaak gecombineerd 
met doofheid en sporadisch met typische oogafwijkingen. Het nierfalen en de 
doofheid komen zowel bij mannen als vrouwen voor maar vooral jongens op 
jonge leeftijd worden er door getroffen. Op dit ogenblik is er geen specifieke 
behandeling om de progressie van het nierfalen te voorkomen.

Syndroom van Alport
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    2.3 Erfelijkheidsprincipe

Het syndroom van Alport wordt veroorzaakt door defecten 
in de genen die coderen voor alfa-3, alfa-4 of alfa-5 ke-
tens van het type IV collageen van de basaalmembranen. 
De alfa-3 (IV) en alfa-4 (IV) ketens worden gecodeerd door 
COL4A3 en COL4A4 en zijn gelegen op chromosoom 2. De 
alfa-5 (IV) wordt gecodeerd door gen COL4A5 en is gele-
gen op het X-chromosoom.

Het syndroom van Alport is een genetisch heterogene aan-
doening die overerfbaar is op 3 verschillende manieren:
 • Dominant X-chromosomaal
 • Autosomaal recessief
 • Autosomaal dominant

 2.3.1 Dominant X-chromosomale vorm

Dit is de meest voorkomende vorm en wordt bij 85% van 
de families gezien. Deze vorm wordt veroorzaakt door mu-
taties in het COL4A5 gen, gelegen op het X-chromosoom. 
Er wordt dus overgedragen volgens de geslachtsgebonden 
(= X- gebonden) dominante vorm. Bij deze vorm hoeft één 
van de ouders maar drager te zijn van het gemuteerde gen 
op het X-chromosoom, om de ziekte over te dragen.

Er zijn 2 combinaties mogelijk:

Een zieke vader en een gezonde moeder
De vader draagt het gemuteerde gen op zijn X-chromo-
soom. Hierdoor krijgen de dochters hun X-chromosoom al-
lemaal van de vader en zijn dus ziek. De zonen ontvangen 
hun Y-chromosoom van hun vader en zijn dan ook allemaal 
gezond.

Een zieke moeder en een gezonde vader (zie figuur 4)
Hier draagt de moeder op één van haar X-chromosomen 
het gemuteerde gen, het andere X-chromosoom is nor-
maal. De helft van de dochters en de helft van de zonen 
erven het normale X-chromosoom en zijn dus gezond. De 
andere helft van de dochters en zonen erven het X-chromo-
soom met het gemuteerde gen en zijn dus ziek.

Korte samenvatting
Geslachtsgebonden betekent dat de aanleg op een ge-
slachts- chromosoom ligt, nl. het X-chromosoom. Domi-
nant houdt in dat het afwijkende gen sterker is dan het nor-
male gen. Deze vorm van de ziekte treft zowel jongens als 
meisjes. Mannen lijden aan een ernstiger nierziekte, omdat 
zij slechts één X-chromosoom hebben. Vrouwen hebben  
slechts  weinig   ziekteverschijnselen,  maar  een ernstige 
vorm is bij hen ook mogelijk door de inactivering van één 
van de twee X-chromosomen. Zieke vaders dragen de mu-
tatie enkel over op al hun dochters, en nooit op hun zonen, 
want zij ontvangen nl. zijn Y-chromosoom . Vrouwen  met  
deze vorm van het syndroom van Alport, dragen voor 50% 
de ziekte over aan hun kinderen, ongeacht het geslacht.

Figuur 1: Afwijking in de basale membraan.

Figuur 2: Proteïnurie en hematurie.

Figuur 4: Schematische voorstelling van de kans op het 
ontwikkelen van het syndroom van Alport bij kinderen bij 
de geslachtsgebonden vorm (dominant X-chromosomaal). 

Figuur 3: Genetische afwijkingen op chromosoom 2 en het 
X-chromosoom.
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 2.3.2 Autosomale recessieve vorm

Deze vorm is verantwoordelijk voor 10-15% van de geval-
len en wordt veroorzaakt   door  mutaties in het COL4A3 
of COL4A4  gen  op chromosoom 2. Het wordt dus over-
geërfd volgens een niet-geslachtsgebonden (autosomaal) 
recessieve vorm.

Hier krijgt het kind het syndroom van Alport wanneer beide 
ouders drager zijn van het gemuteerde gen en dit beiden 
doorgeven. Zelf zijn ze niet ziek. 
De overerving is onafhankelijk van het geslacht. Bij elke ge-
boorte is er 25% kans dat het kind ziek zal zijn, 25% kans 
op een gezond kind en 50% kans op een kind dat het ge-
muteerde gen erft, maar dat geen of weinig ziekteverschijn-
selen zal vertonen (dragerschap).

Korte samenvatting
Autosomaal wil zeggen dat zowel jongens als meisjes de aan-
doening kunnen krijgen. Recessief houdt in dat het afwijkende 
gen ondergeschikt  is  aan  het  normale gen. Pas zodra een 
kind het afwijkende gen van zowel de vader als de moeder heeft 
gekregen, komt de aandoening tot uiting. De ziekte is bij beide 
groepen even ernstig van aard. De ouders zijn niet ziek, maar 
dragers van de ziekte. Bij elke zwangerschap is er 25% kans op 
een kind met het syndroom  van Alport.

 2.3.3 Autosomaal dominante vorm

Deze vorm is zeer zeldzaam en slechts bij enkele families 
beschreven. Het wordt veroorzaakt door mutaties in het 
COL4A3 of COL4A4 gen op chromosoom 2.

In dit geval is één van de ouders ziek.  Het kind dat het ge-
muteerde gen van de zieke ouder erft, zal ziek zijn. Elk kind 
erft de helft van de genen van de vader en de helft van de 
genen van de moeder. Er is dus 50% kans dat het gemu-
teerde gen wordt doorgegeven en het kind ziek zal zijn, en 
50% kans op een gezond kind.

Korte samenvatting
Autosomaal wil zeggen dat zowel jongens als meisjes deze 
aandoening kunnen krijgen. Dominant houdt in dat het af-
wijkende gen sterker is dan het normale gen. Eenmaal dat 
men het afwijkende gen heeft overgeërfd, is dit voldoende 
om de aandoening tot uiting te laten komen. De ontwikke-
ling van de ziekte is wisselend en over het algemeen minder 
ernstig dan bij de andere vormen. De kinderen die ziek zijn, 
hebben dit geërfd van één van hun zieke ouders. De zieke 
ouder draagt het gemuteerde gen over op 50% van haar 
kinderen.

3. Ziekteverschijnselen volgens wijze van 
overerving

    3.1 De dominante X-chromosomale   
          vorm bij jongens

 3.1.1 Hematurie

Het voorkomen van bloed in de urine is vaak het eerste teken 
van de ziekte. Dit wordt meestal vastgesteld rond het tiende 
levensjaar, maar soms al veel eerder. Er kunnen zich perioden 
voordoen dat de hematurie duidelijk zichtbaar is (macroscopi-
sche hematurie). De rode bloedcellen kunnen de kleur van de 
urine veranderen tot (donker) rood of bruin. Dit kan spontaan 
optreden, maar ook na een verkoudheid, een infectie van de 
keel of luchtwegen of na zware lichamelijke inspanning. Deze 
duidelijk zichtbare aanwezigheid van hematurie is zelden blij-
vend, dus meestal is onderzoek via urine teststrip of met een 
microscoop nodig (microscopische hematurie).

 3.1.2 Proteïnurie

Eiwit in de urine komt vaak voor, maar is niet bij alle patiën-
ten aanwezig. De aanwezigheid van duidelijke hoeveelhe-
den albumine in de urine wijst op een verstoorde glomeru-
lusfiltratie. In het begin is de proteïnurie vaak minimaal maar 
deze kan verergeren. Dit betekent dat de glomeruli verder 
aangetast raken. Een nauwlettende controle van de nier-
functie is noodzakelijk. Wanneer de proteïnurie heel ernstig 
is, kan dit gepaard gaan met het nefrotisch syndroom*, een 
mogelijke oorzaak van oedeem.

* is een klinische manifestatie van nierlijden bestaande uit: proteïnurie (groot ei-
witverlies in de urine > 3,5 gr per 24 uur), hyperlipidemie (een te hoog vetgehalte 
in het bloed), oedemen (met name in de benen) en hypo-albuminemie (een te 

laag albuminegehalte in het bloed).

 3.1.3 Oedemen

Oedeem betekent dat er vocht en natrium in het lichaam 
wordt vastgehouden. Het kan een gevolg zijn van een laag 
eiwitgehalte in het bloed. Oedeem wordt vooraf gegaan 
door gewichtstoename en wordt daarna zichtbaar in de 
onderste ledematen. Het oedeem is zelden ernstig.

 3.1.4 Hypertensie

Hypertensie kan veroorzaakt worden door een overmatige 
afgifte van renine* door de zieke nieren.
Het wordt versterkt door een overmatig zoutconsumptie en 
door overgewicht. De bloeddruk zal bij patiënten met het 
syndroom van Alport vaak moeten worden gecontroleerd 
want net als bij alle andere patiënten kan onbehandelde 
hoge bloeddruk leiden tot ernstige complicaties met be-
trekking tot het hart, de hersenen, het netvlies en de nie-
ren. Een hoge bloeddruk kan de afname van de nierfunctie 
versnellen.

* renine: hormoon dat door de nieren gemaakt wordt en van invloed is op de 

bloeddruk.
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 3.1.5 Nierinsufficiëntie

Nierinsufficiëntie betekent dat de nieren hun filtratiefunctie 
niet meer naar behoren vervullen. Terminale nierinsufficiën-
tie wijst op het bijna volledig verloren gaan van de filtra-
tiefunctie. De afvalstoffen worden niet meer verwijderd en 
stapelen zich op. Dit is een zeer ernstige complicatie die uit-
eindelijk leidt tot de dood als niet met dialyse gestart wordt. 
Bij ongeveer 75% van de patiënten treedt deze terminale 
fase op voor de leeftijd van 30 jaar. De snelheid waarmee 
de ziekte zich ontwikkelt, varieert per familie.

    3.2 De dominante X-chromosomale vorm     
    bij meisjes

De ziekteverschijnselen zijn over het algemeen minder ern-
stig.

 3.2.1 Hematurie

De hematurie wordt over het algemeen later ontdekt, is bij 
de meeste vrouwen alleen microscopisch aantoonbaar en 
kan intermitterend zijn (d.w.z. de ene keer wel en de andere 
keer niet aanwezig zijn).

 3.2.2 Proteïnurie

Eiwit in de urine komt bij meisjes minder vaak voor dan bij 
jongens en is zelden ernstig.

 3.2.3 Hypertensie

Hoge bloeddruk komt minder vaak voor, begint laat en 
is gematigd van aard. Maar het ziekteverloop kan ook bij 
vrouwen ernstig zijn.

 3.2.4 Nierinsufficiëntie

Nierinsufficiëntie treedt bij 20% van de vrouwen op, bij een 
gemiddelde leeftijd van ongeveer 40 jaar.

    3.3 De autosomaal recessieve vorm

Bij deze vorm is de ernst van de ziekteverschijnselen zowel 
bij jongens als bij meisjes van dezelfde aard.

 3.3.1 Hematurie

De patiënten hebben al in hun jeugd microscopische hema-
turie, met perioden van met het oog zichtbare hematurie.

 3.3.2 Proteïnurie

De proteïnurie is in het begin afwezig maar ontwikkelt zich 
uiteindelijk zowel bij mannen als bij vrouwen en kan gepaard 
gaan met het nefrotisch syndroom.

 3.3.3 Nierinsufficiëntie

De symptomen veroorzaakt door nierinsufficiëntie zijn het-
zelfde als bij de X-chromosomale vorm, maar treden veel 
eerder op en zijn ernstiger. De terminale nierinsufficiëntie 
begint over het algemeen al rond de leeftijd van 15 jaar, 
ongeacht het geslacht, maar kan ook later beginnen tot de 
leeftijd van 30-35 jaar.

    3.4 De autosomaal dominante vorm

Deze vorm van het syndroom van Alport is zeldzaam. Van-
wege het geringe aantal patiënten zijn de klinische gege-
vens beperkt en is de hoeveelheid kennis nog niet zo groot. 
De ontwikkeling van de ziekte is bij de jongens en meisjes 
gelijk.
De voortgang is minder ernstig dan bij de autosomaal re-
cessieve vorm.
De voortgang naar terminale nierinsufficiëntie is niet con-
stant en treedt meestal pas op na de leeftijd van 50 jaar.

    3.5 Behandeling

Net als bij andere nierziekten worden eiwitverlies in de urine 
en hoge bloeddruk behandeld met bepaalde bloeddrukver-
lagende medicatie, de zogenaamde ACE-remmers ( angio-
tensine converting enzyme- remmers).

Wanneer de nierfunctie minder dan 10% bedraagt, is een 
nierfunctievervangende behandeling noodzakelijk. Dit 
houdt in: hemodialyse, peritoneale dialyse of een niertrans-
plantatie, samen met dieetmaatregelen, vochtbeperking en 
aangepaste medicatie.

4. Andere aandoeningen en behandelingen

Buiten de nier zijn oor- en oogproblemen de meest voorko-
mende. In sommige families gaat het syndroom van Alport 
ook gepaard met goedaardige tumoren, de zogenaamde 
leiomyomen.

    4.1 Gehoorproblemen

 4.1.1 Doofheid

Bilaterale perceptiedoofheid is een vaak waargenomen ka-
rakteristiek kenmerk bij patiënten met het syndroom van 
Alport, maar niet bij iedereen. Sommige gezinnen met het 
syndroom van Alport hebben een ernstige nefropathie maar 
een normaal gehoor. Gehoorverlies is nooit aanwezig bij de 
geboorte maar wordt meestal duidelijk in de late kindertijd 
of in de vroege adolescentie, in het algemeen voor het be-
gin van nierfalen.

Gehoorverlies begint met het verlies van hoge frequenties 
en evolueert in de loop van de tijd tot de lagere frequenties. 
Dit heeft belangrijke gevolgen voor het verstaan en kunnen 
volgen van een gesprek.
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 4.1.2 Oorzaak van de doofheid

De oorzaak van gehoorverlies is te wijten aan een vermin-
derde hechting van het orgaan van corti*. Deze verminder-
de hechting is waarschijnlijk te wijten aan het ontbreken van 
de alfa-3-4-5 ketens van het type IV collageen netwerk van 
de basale membraan in het orgaan van corti. 
(* het eigenlijke receptorgaan van het binnenoor die als een epitheellaag 
over de hele lengte van het basilair membraan ligt, waarop zintuigcellen 
met haartjes zitten).

 4.1.3 Gehoorsverlies en erfelijkheid

•

•

•

Wanneer het syndroom van Alport wordt vermoed is het 
aan te raden een audiologisch screeningsonderzoek te 
doen. Wanneer bij kinderen het gehoorverlies vroegtijdig 
wordt opgespoord, kan dit leerproblemen voorkomen. Als 
gehoorverlies is aangetoond, is een regelmatige controle 
noodzakelijk.

 4.1.4 Behandeling van gehoorproblemen

Wanneer de patiënt niet langer in staat is om een gesprek te 
volgen, dan is een hoorapparaat noodzakelijk. Als de doof-
heid ernstig is en de hoorapparaten te kort schieten, dan is 
een cochleair implantaat te overwegen.

    4.2 Oogproblemen

Bij het syndroom van Alport kunnen problemen in de ver-
schillende onderdelen van het oog ontstaan.

 4.2.1 Lenticonus anterior

Dit is een afwijking waarbij er sprake is van een kegelvormi-
ge uitstulping aan de voorzijde van de lens, waardoor deze 
de vorm van een druppel krijgt. Dit is het gevolg van een 
dunne en fragiele basaal membraan van het lenskapsel. Het 
beïnvloedt het vermogen om verre objecten helder te zien 
(bijziendheid) of in bepaalde richtingen (astigmatisme).
Lenticonus anterior is een kenmerk van het syndroom van 
Alport. Wanneer deze aandoening eerst wordt ontdekt, kan 
dit leiden tot de diagnose “syndroom van Alport”. Deze 
aandoening is niet bij de geboorte aanwezig, maar kan ver-
ergeren gedurende de levensjaren.

•

•

•

Behandeling van lenticonus anterior

De eerste behandeling bestaat uit het aanmeten van een 
aangepaste bril. Als een bril niet helpt, kan men een chirur-
gische ingreep overwegen, waarbij de lens wordt vervan-
gen door een kunstlens.

 4.2.2 Cataract

Cataract of staar is een vertroebeling van de ooglens. Het 
veroorzaakt vermindering van het gezichtsvermogen, dub-
bel of wazig zicht, gevoeligheid voor licht en moeilijkheden 
met het onderscheiden van kleuren. Deze aandoening 
komt minder vaak voor bij het syndroom van Alport dan de 
oogaandoening lenticonus anterior.

Bij de X-chromosomale vorm ontwikkelt de gehoorstoor-
nis zich bij ongeveer 80% van de mannen en dit voor de 
leeftijd van 10 jaar, en bij 10% van de vrouwen voor de 
leeftijd van 40 jaar.
Bij de autosomaal recessieve vorm ontwikkelt zich bij twee 
derde van de patiënten een gehoorprobleem, en dit voor 
de leeftijd van 40 jaar.
Bij de autosomaal dominante vorm doet de gehoorstoor-
nis zich niet altijd voor. Wanneer deze zich ontwikkelt is dat 
meestal in een latere fase van de ziekte.

Bij de X-chromosomale vorm wordt deze oogafwijking ge-
constateerd bij ongeveer 25% van de patiënten, 10% bij 
de mannen en 4% bij de vrouwen.
Bij de autosomaal recessieve vorm komt deze oogafwij-
king bij ongeveer 30% van de patiënten voor.
Bij de autosomaal dominante vorm is lenticonus anterior 
niet vastgesteld.

Figuur 5: Lenticonus anterior in het rechteroog bij een 
patient met het syndroom van Alport.

Figuur 6: Cataract is het troebel worden van de ooglens 
(normaal is deze doorzichtig).

25
Forum jaargang 12 • nr. 2 • december 2012



Behandeling van cataract

Als de gezichtsscherpte erg is afgenomen, is vervanging 
van de lens door een kunstlens een mogelijke vorm van 
behandeling.

 4.2.3 Stippeling op het netvlies

Bij deze aandoening ziet men bij een oogonderzoek de 
aanwezigheid van kleine, witte of geelachtige stippen op 
het netvlies. Deze aandoening wordt zelden waargenomen 
in de kindertijd en ontstaat meestal bij het begin van nierfa-
len. Het heeft geen gevolgen voor het gezichtsvermogen en 
is niet kenmerkend voor het syndroom van Alport.

 4.2.4 Cornea Erosie

In zeldzame gevallen kan beschadiging (erosie) in het epi-
theel, de oppervlakkige laag van het hoornvlies (cornea), 
voorkomen. Dit veroorzaakt ernstige pijn in de ogen vooral 
bij het knipperen en gaat gepaard met tranenvloed en licht-
schuwheid.

Behandeling van cornea erosie

Een cornea erosie wordt behandeld met antibiotische oog-
zalf en afgedekt met een oogverband. Op deze manier 
wordt het oog rust gegeven waardoor het in het algemeen 
snel geneest.

    4.3 Leiomyomen

Leiomyomen zijn goedaardige tumoren van glad spier-
weefsel. Deze worden het meest frequent gevonden in de 
slokdarm, maag, luchtwegen, en bij vrouwen ook in de 
baarmoeder. De symptomen verschijnen meestal in de late 
kindertijd en zijn afhankelijk van de lokalisatie van de tumor:
•
•

•

•

Leiomyomen worden bevestigd door een CT of NMR. Ze 
vormen een zeldzame complicatie bij ongeveer 5% van de 
patiënten bij de X-chromosomale vorm van het syndroom 
van Alport.

Behandeling van leiomyomen

Goedaardige tumoren van de slokdarm zijn zeldzaam en 
meestal zijn ze eerder hinderlijk dan schadelijk. De meeste 
leiomyomen zijn klein en hoeven niet te worden behandeld. 
Een klein aantal leiomyomen wordt zo groot dat ze een 
gedeeltelijke afsluiting van de slokdarm veroorzaken, wat 
tot slikproblemen (dysfagie) en pijn of ongemak kan leiden. 
Pijnstillers kunnen tijdelijk voor verlichting zorgen, maar voor 
permanente verlichting is operatieve verwijdering noodzakelijk.

Goedaardige tumoren van de maag veroorzaken doorgaans 
geen symptomen of medische problemen, zodat ze vaak 
niet worden gediagnosticeerd en daardoor onbehandeld 
blijven. Sommige tumoren kunnen echter gaan bloeden en 
deze worden dan endoscopisch of operatief verwijderd.

5. Diagnose

Een zekerheidsdiagnose van het syndroom van Alport kan 
moeilijk te stellen zijn omdat de symptomen erg veel lijken 
op symptomen van andere nierafwijkingen, die soms hele-
maal niet tot nierinsufficiëntie hoeven te leiden. De diagnose 
wordt meestal gesteld met behulp van volgende onderzoeken:

•
•
•

•

•
•

•
 ->

dysfagie (slokdarm)
braken na het eten, substernale of epigastrische pijn 
(maag)
recidiverende bronchitis, kortademigheid, hoesten en stridor 
(luchtwegen)
anemie t.g.v. hevige bloedingen (baarmoeder)

Medische voorgeschiedenis
Gedetailleerde familiegeschiedenis
Urine onderzoek: aanwezigheid van o.a. hematurie en 
proteïnurie
Bloedonderzoek: geeft een beeld over de functie van de 
nieren
Evalueren van het gehoor- en gezichtsvermogen
Echo van de nieren: geeft een beeld over de structuur en 
het functioneren van de nieren.
Nierbiopsie: 

Bij een nierbiopsie wordt onder lokale verdo-
ving kleine stukjes nierweefsel weggehaald via 
een naald. De biopten worden dan microsco-
pisch onderzocht op specifieke afwijkingen. Er 
zijn typische veranderingen in de wanden van 
de bloedvaatjes waaruit de glomeruli zijn opge-
bouwd die alleen bij Alport patiënten voorkomen.

Figuur 7: Stippeling op het netvlies (dot-and-flecks).

Figuur 8: Beschadiging van het hoornvlies.
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6. Behandeling

Op dit ogenblik is er geen specifieke behandeling die de 
ontwikkeling van het nierfalen bij patiënten met het sydroom 
van Alport kan voorkomen.
•

•

•

•

Nefrologen onderzoeken methoden om de nierfunctie zo-
lang mogelijk te behouden bij patiënten met een chronische 
nierziekte. Dieet, vochtbeperking en een goede beheersing 
van de bloeddruk met bloeddrukverlagende medicatie, zor-
gen in iedere geval voor uitstel van dialyse of transplantatie 
bij mensen met het syndroom van Alport.

7. Wat brengt de toekomst ?

Onderzoekers hebben het gen dat verantwoordelijk is voor 
het syndroom van Alport nog niet zo lang geleden ontdekt. 
Er werden drie verschillende  mutaties gevonden. Door 
deze ontdekking wordt het stellen van de diagnose sterk 
vereenvoudigd. Bovendien opent het in de toekomst de 
weg naar gentherapie voor deze afwijking.

Ook op gebied van stamceltherapie maakt men vorderin-
gen en zit men in de dierexperimentele fase. Hoewel de 
resultaten bij muizen veelbelovend zijn, kan daadwerkelijke 
effectiviteit uiteraard alleen worden getest in klinische stu-
dies bij mensen. 

8. Besluit

Het syndroom van Alport is een zeldzame erfelijke aandoe-
ning gekenmerkt door hematurie, nierinsufficiëntie, doofheid 
en oogproblemen. Het wordt veroorzaakt  door afwijkingen 
in de aanmaak van het type IV collageen bindweefsel dat 
deel uitmaakt van de nierfilters (glomeruli). De aandoening 
is overerfbaar op 3 verschillende manieren, waarbij de do-
minant X-chromosomale vorm de meest voorkomende is 
en bij 85% van de families wordt gezien. De ernst van de 
symptomen is afhankelijk van de vorm van overerven en 
van het geslacht. Aan de hand van een urine onderzoek 
en het nemen van een nierbiopsie kan meestal de diag-
nose worden gesteld. Op dit ogenblik is er geen specifieke 
behandeling om de progressie van het nierfalen te voorko-
men. Maar studies bij laboratoriummuizen suggereren dat 
er in de toekomst vooruitzichten zijn in gen- en stamcelthe-
rapie bij het syndroom van Alport.

Een nierbiopt kan ook getest worden op de aan- 
of afwezigheid van het type IV collageen.
Deze informatie is nuttig bij de bevestiging van 
een vermoedelijke diagnose van het syndroom 
van Alport en kan meestal bepalend zijn voor de 
genetische vorm van de ziekte.

Als de diagnose twijfelachtig blijft na een nier-
biopsie, kan een screening voor genetische mu-
taties overwogen worden. Maar deze screening 
voor COL4A3, COL4A4 en COL4A5 is duur, tijd-
rovend, buitengewoon moeilijk en niet overal be-
schikbaar. Dus genetische analyse moet worden 
beperkt tot prenatale diagnostiek of wanneer er 
onzekerheid bestaat over de diagnose of wijze 
van overerving van het syndroom van Alport.

Genetische testen

Het is heel belangrijk dat deze patiënten systematisch 
worden onderzocht door de nefroloog, zodat de gevolgen 
van een nierziekte, zoals hypertensie vroegtijdig kunnen 
worden opgespoord en behandeld met bloeddrukverla-
gende medicatie: ACE-remmers.
Ook een regelmatige evaluatie van het gehoor- en ge-
zichtsvermogen is belangrijk.
Wanneer de nierfunctie minder dan 10% bedraagt, is een 
nierfunctievervangende therapie levensnoodzakelijk. In 
afwachting van een eventuele niertransplantatie wordt de 
patiënt behandeld met de klassieke hemo- of peritoneale 
dialyse.
Niertransplantatie heeft een zeer hoge slaagkans bij deze 
patiënten. Omdat het syndroom van Alport een erfelijke 
aandoening is, moeten gerelateerde nierdonoren zorgvul-
dig worden beoordeeld op deze ziekte. In de meeste ge-
vallen komt het syndroom van Alport niet terug in het ge-
transplanteerde orgaan en lost dit de nierproblemen goed 
op. Het nadeel is dat men levenslange medicatie moet in-
nemen om afstoting van de nier te voorkomen.
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Een naaldloze toegang met split septum 
verlaagt het risico op CRBSI’s met 64 tot 70%.1,2
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BD heeft goed begrepen dat de kenmerken 
van het split septum, zoals doorschijnende 
behuizing, de afwezigheid van elk intern 
mechanisme en gemakkelijke grondige 
ontsmetting, van cruciaal belang zijn om 
het aantal kathetergerelateerde bacteriële 
bloedbaaninfecties (CRBSI, Catheter Related 
Bloodstream Infections) te verlagen.

Vandaag, met BD Q-Syte™, de luertoegang 
met split septum, combineert BD Medical de 
voordelen van het split septum met het 
comfort van de luertoegang.

Naast de voordelen van de split septum 
technologie biedt BD Q-Syte de hoogste 
prestaties in luertoegang. Dankzij de rechte en 
onbelemmerde vloeistofdoorgang waarborgt 
BD Q-Syte:

• Spectaculair hogere fl owrates3

• De fl exibiliteit van verenigbaarheid met ISO 
standaard Luer-Lok™ en luer aansluitingen
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