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Een belangrijke functie van de nieren is het verwijderen van afvalstoffen en overtollig vocht uit 
het lichaam via de urine. Verschillende ziektebeelden kunnen er voor zorgen dat de nierfunctie 
afneemt. Zodra de nierfunctie zodanig is verminderd dat het vasthouden van afvalproducten 
en overtollig vocht mogelijk fataal kan zijn, is sprake van terminale nierinsufficiëntie. Wanneer 
terminale nierinsufficiëntie optreedt, leidt het snel tot de dood tenzij wordt gestart met een 
behandeling die de nierfunctie overneemt. De twee belangrijkste vormen van 
nierfunctievervangende therapie zijn niertransplantatie en dialyse. Omdat er een groot tekort is 
aan donornieren is de meerderheid van de patiënten met terminale nierinsufficiëntie 
aangewezen op langdurige behandeling met hemodialyse (HD) of peritoneale dialyse (PD). Bij 
HD worden afvalstoffen en overtollig vocht verwijderd uit het bloed in een machine die 
functioneert als kunstnier. Bij PD wordt het bloed gezuiverd in de buikholte van de patiënt, 
waarbij het eigen buikvlies (peritoneum) wordt gebruikt als filter. 
 
Ondanks de toegenomen kennis en verbeterde technieken is de levensverwachting van 
dialysepatiënten nog altijd gering. De sterfte onder dialysepatiënten was 17% in 2005, terwijl 
deze 18% was in 1990. Deze hoge sterftecijfers waren in 1997 de reden om te starten met de 
Nederlandse Coöperatieve Studie naar de Adequaatheid van Dialysebehandeling (NECOSAD), 
een groot prospectief cohortonderzoek onder patiënten met terminale nierinsufficiëntie in 
Nederland. 
 
Vanaf 1998 verschenen er enkele onderzoeken die aantoonden dat verstoringen in de calcium-
fosfaathuishouding, zoals hyperfosfatemie en hypercalciëmie, mogelijk een rol spelen bij de 
hoge sterfte onder patiënten met terminale nierinsufficiëntie. Daarom publiceerde de 
Amerikaanse Kidney Diseases Outcomes Quality Initiative (K/DOQI ) in 2003 een richtlijn voor de 
bot- en mineraalstofwisseling bij chronische nierinsufficiëntie (CNI). In deze richtlijn adviseren 
zij een strikte regulatie van calcium, fosfaat, calcium-fosfaat (Ca x P) product en intact 
bijschildklierhormoon (iPTH) concentraties in het bloed. 
 
De richtlijn van K/DOQI was gebaseerd op enkele grote observationele onderzoeken in de 
Verenigde Staten. De kenmerken van de dialysepatiënten die aan deze onderzoeken deelnamen 
bleken echter aanzienlijk te verschillen van die van dialysepatiënten in Nederland. Het was 
daarom niet zeker of de Amerikaanse richtlijn ook geschikt zou zijn voor implementatie bij 
dialysepatiënten in Nederland. Daarnaast werd alleen beschreven welke invloed verstoringen in 
de calcium-fosfaathuishouding hadden op (cardiovasculaire) mortaliteit en morbiditeit, terwijl 
de invloed op andere uitkomsten onbekend bleef. Deze vragen, en het feit dat deze 
verstoringen potentieel te behandelen zijn, waren het uitgangspunt voor dit proefschrift. 
 
Het doel van het onderzoek in dit proefschrift, dat is gebaseerd op data uit het NECOSAD 
cohort, was het evalueren van de effecten van verstoringen in de calcium-fosfaathuishouding 
op belangrijke klinische uitkomsten bij dialysepatiënten in Nederland. In Hoofdstuk 1 wordt 
een inleiding gegeven op het onderzoek beschreven in het proefschrift. 
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In Hoofdstuk 2 beschrijven we in hoeverre de behandeling van dialysepatiënten in Nederland 
voldoet aan de aanbevelingen in de Amerikaanse K/DOQI richtlijn. Drie maanden na de start 
van de dialysebehandeling bleek de meerderheid van de patiënten te hoge calcium- en 
fosfaatconcentraties in het plasma te hebben. De richtlijn voor het Ca x P product werd 
overschreden bij bijna de helft van de patiënten en ongeveer 55% van de patiënten had lagere 
plasma iPTH-concentraties dan aanbevolen. Slechts bij 5% van de patiënten was voldaan aan 
alle vier de richtlijnen tegelijkertijd. Dit lage percentage observeerden we niet alleen kort na de 
start van de therapie, maar ook gedurende de daaropvolgende vijf jaar van dialysebehandeling. 
Vervolgens bepaalden we de associaties tussen verstoringen in de calcium-fosfaathuishouding 
en sterfte. We vonden dat fosfaatconcentraties hoger dan de K/DOQI aanbeveling 
geassocieerd waren met een anderhalf keer hoger sterfterisico, zowel bij HD als bij PD 
patiënten. Het risico om te overlijden was tevens 50% hoger onder HD en PD patiënten met 
een verhoogd Ca x P product.  
 
In Hoofdstuk 3 beschrijven we een studie waarin we de verbanden tussen de calcium-
fosfaathuishouding en hart- en vaatziekten (HVZ) evalueren. Hoewel de K/DOQI richtlijn 
overwegend gebaseerd is op gegevens van HD patiënten, worden de aanbevelingen in de 
klinische praktijk ook toegepast op PD patiënten. Om de implementatie van de K/DOQI 
richtlijn bij PD patiënten te valideren, bestudeerden we de associaties tussen de calcium-
fosfaathuishouding en het risico van cardiovasculaire sterfte en ziekenhuisopnames bij PD 
patiënten in vergelijking met HD patiënten. Ongeveer 40% van alle ziekenhuisopnames bleek 
gerelateerd te zijn aan HVZ. Bij HD patiënten met hypercalciëmie was de kans op een 
ziekenhuisopname gerelateerd aan HVZ 40% hoger dan bij HD patiënten met een normale 
calciumconcentratie. Daarnaast hadden HD patiënten met plasma fosfaat- en Ca x P 
productconcentraties hoger dan de K/DOQI grenzen, een ongeveer anderhalf keer hogere 
kans om te overlijden aan HVZ dan patiënten die voldeden aan de aanbevelingen. Bij PD 
patiënten was het cardiovasculaire sterfterisico zelfs meer dan twee keer hoger bij patiënten 
met te hoge fosfaat- en Ca x P productconcentraties. Omdat de effecten van te hoge fosfaat- 
en Ca x P productconcentraties vrijwel gelijk waren in beide patiëntengroepen, lijkt de huidige 
richtlijn tevens geschikt om toe te passen bij PD patiënten.  
 
Niet alleen sterfte en ziekenhuisopnames maar ook de lichamelijke klachten die een patiënt 
ervaart vormen een belangrijke uitkomstmaat van de dialysebehandeling. In Hoofdstuk 4 
onderzochten we daarom de effecten van verstoorde calcium-, fosfaat-, Ca x P product- en 
iPTH-concentraties op het risico van spier- en huidklachten. Deze klachten bleken zeer veel 
voor te komen: drie maanden na de aanvang van dialyse gaf ten minste 65% van de patiënten 
aan enige mate van spierpijn, kramp, jeuk en een droge huid te hebben. Onze resultaten 
toonden aan dat verstoringen in de calcium-fosfaathuishouding niet alleen samen gaan met een 
hogere mortaliteit en morbiditeit, maar ook met meer spier- en huidklachten. Zo vonden we 
dat het risico van jeuk toegenomen was bij patiënten met ernstig verhoogde calcium-, fosfaat- 
en Ca x P productconcentraties. Patiënten met hypercalciëmie hadden daarnaast statistisch 
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significant vaker een droge huid. Verder was hyperfosfatemie geassocieerd met meer spierpijn, 
terwijl iPTH-concentraties lager dan de aanbevolen waarden samenging met minder krampen. 
 
Eén van de primaire doelstellingen voor nefrologen is het behouden van de resterende 
nierfunctie van patiënten met CNI. Ook na de start van de dialysebehandeling blijft het 
behouden van de restnierfunctie van groot belang, omdat het aanmerkelijk bijdraagt aan de 
gezondheidstoestand en het welzijn van de dialysepatiënt. Bovendien is verlies van nierfunctie 
bij deze patiënten geassocieerd met een hogere sterfte. In Hoofdstuk 5 bestudeerden we 
daarom de associaties van verstoringen in de calcium-fosfaathuishouding met verlies van 
restnierfunctie bij HD en PD patiënten die drie maanden na de start van dialyse nog resterende 
nierfunctie hadden. We vonden dat zowel HD als PD patiënten met de hoogste fosfaat- en Ca 
x P productconcentraties de laagste glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) hadden. Tijdens het 
onderzoek verloor 15% van de HD en 12% van de PD patiënten hun nierfunctie. We vonden 
geen significante associaties tussen de calcium-fosfaathuishouding en het risico om de 
nierfunctie volledig te verliezen.  
 
Om te kunnen bepalen of stoornissen in de calcium-fosfaathuishouding en hun effecten al 
aanwezig waren voordat gestart werd met dialysebehandeling, hebben we deze effecten 
bestudeerd bij predialyse patiënten. Deze analyse staat beschreven in Hoofdstuk 6. Het doel 
van dit onderzoek, dat gebaseerd is op data van de Pre-dialysis Patients Records (PREPARE) 
studie, was om de associaties tussen plasmafosfaat enerzijds en sterfte en verlies van 
restnierfunctie anderzijds te bepalen bij predialysepatiënten. We vonden dat naarmate de 
fosfaatconcentratie toenam, de restnierfunctie gemiddeld sneller daalde. Daarnaast leidde een 
toename in de fosfaatconcentratie tot een hogere kans om te overlijden. Deze bevindingen 
maken duidelijk dat de effecten van hyperfosfatemie op sterfte gelijk zijn voor predialyse- en 
dialysepatiënten, terwijl de effecten op daling van restnierfunctie verschillend zijn, afhankelijk 
van het stadium van de CNI. 
 
Verscheidene onderzoeken hebben associaties tussen te hoge calcium- en fosfaatconcentraties 
en sterfte gevonden bij dialysepatiënten. In deze onderzoeken zijn echter verschillende 
categorieën en andere referentiewaarden toegepast, waardoor de precieze vorm van deze 
relaties onduidelijk is gebleven. Daarom hebben we in Hoofdstuk 7 de huidige K/DOQI 
richtlijn opnieuw beoordeeld. Met behulp van multivariabele Cox regressie en restricted cubic 
splines regressie bestudeerden we op een flexibele manier de effecten van plasmaconcentraties 
op sterfte. Verhoogde fosfaatconcentraties waren significant geassocieerd met meer sterfte, 
terwijl het verband tussen verhoogde calciumconcentraties en sterfte net niet statistisch 
significant was. Binnen de bestudeerde plasmaconcentraties konden we geen omslagpunt 
vinden waarop een aanzienlijke verandering in het sterfterisico optrad. Wel vonden we dat het 
sterfterisico al begon toe te nemen vanaf een relatief lage van fosfaatconcentratie (4.5 mg/dl; 
1.45 mmol/l). Op basis van onze resultaten concludeerden wij dat een laagnormale 
calciumconcentratie in combinatie met een laagnormale fosfaatconcentratie geassocieerd was 
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met de minste sterfte, en dat een fosfaatconcentratie lager dan de maximale waarde die 
K/DOQI adviseert, aanbeveling verdient. 
 
Er wordt verondersteld dat de associatie van verstoringen in de calcium-fosfaathuishouding 
met (cardiovasculaire) sterfte verklaard kan worden door de vorming van vasculaire 
calcificaties. Deze kalkachtige afzettingen kunnen zich voordoen in het hart, de bloedvaten, in 
en rond gewrichten en organen, en kunnen leiden tot ernstige hartafwijkingen, doordat ze de 
doorbloeding blokkeren. Voorgaande onderzoeken hebben aangetoond dat simpele 
beeldvormende technieken nuttig kunnen zijn bij het opsporen van deze calcificaties bij 
dialysepatiënten. In Hoofdstuk 8 beschrijven we de associaties tussen de calcium-
fosfaathuishouding en toename van vasculaire calcificaties op basis van jaarlijkse thoraxfoto’s. 
Van een subgroep van 384 dialyse patiënten uit het NECOSAD cohort werden thoraxfoto’s 
beoordeeld op de aanwezigheid van calcificaties in de aortaboog. Calcificatie van de aortaboog 
bleek veel voor te komen onder deze patiënten: rond de start van dialyse hadden 96 patiënten 
(25%) ernstige calcificaties en 205 patiënten (53%) hadden matige calcificaties. Van 237 van de 
288 patiënten met geen of matige calcificaties, waren meerdere foto’s beschikbaar. Bij 30% van 
deze patiënten was een toename van de calcificaties zichtbaar tijdens de dialysebehandeling. 
Hypercalciëmie en hyperparathyroïdie waren significant geassocieerd met toename van de 
calcificaties. Bovendien was een toename van de calcificaties geassocieerd met meer algemene 
en cardiovasculaire sterfte. 
 
In Hoofdstuk 9 gaan we in op de belangrijkste bevindingen uit het proefschrift en bespreken 
we enkele methodologische punten. De aanbevelingen die we in dit hoofdstuk geven, kunnen 
worden toegepast in de dagelijkse klinische praktijk om een optimalere behandeling te 
bereiken. Ten eerste is het belangrijk om de calcium-fosfaathuishouding al tijdens het 
predialysestadium te volgen en onder controle te houden. Daarnaast adviseren we om de 
geldende richtlijnen voor calcium, Ca x P product en iPTH toe te passen. De huidige 
bovengrens voor fosfaat van 5.5 mg/dl (1.78 mmol/l) lijkt nog wat aan de hoge kant te zijn 
om een bovenmatig sterfterisico te vermijden. Het is daarom aan te bevelen om te streven naar 
een lagere fosfaatconcentratie, bij voorkeur <4.5 mg/dl (1.45 mmol/l). Om dergelijke lage 
fosfaatconcentratie te bereiken, is een optimaal behandelingsregime, gecombineerd met goede 
voorlichting en maatregelen om de therapietrouw van de patiënt te verbeteren, noodzakelijk. 
Hoewel het onderzoek in dit proefschrift nieuwe informatie heeft opgeleverd, is verdere studie 
nodig om de vele openstaande vragen te beantwoorden. In Hoofdstuk 9 geven wij daarom 
enkele suggesties voor toekomstig onderzoek. 
 
De in 2003 gepubliceerde K/DOQI richtlijn voor de bot- en mineraalstofwisseling bij 
patiënten met CNI adviseert strenge regulatie van de calcium-fosfaathuishouding bij 
dialysepatiënten op basis van onderzoeken bij HD patiënten die gericht zijn op uitkomsten op 
de lange termijn. In dit proefschrift laten wij zien dat verstoringen in de calcium-
fosfaathuishouding tevens geassocieerd zijn met negatieve effecten op de korte termijn, zoals 
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ziekenhuisopnames en spier- en huidklachten. Bovendien leveren we bewijs dat controle van 
de calcium-fosfaathuishouding niet alleen van groot belang is voor HD patiënten, maar ook 
voor PD patiënten. 
 
Het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift laat zien dat verstoringen van de calcium-
fosfaathuishouding veel voorkomen bij dialysepatiënten in Nederland en dat bij slechts een 
klein deel van hen voldaan is aan de aanbevelingen uit de Amerikaanse K/DOQI richtlijn. Wij 
hebben aangetoond dat deze stoornissen vaker leiden tot negatieve klinische uitkomsten. Onze 
resultaten ondersteunen dan ook een strikte controle en regulatie van de calcium-
fosfaathuishouding bij dialysepatiënten. 


