
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Challenging frontiers in renal transplantation

Peters-Sengers, H.

Publication date
2018
Document Version
Other version
License
Other

Link to publication

Citation for published version (APA):
Peters-Sengers, H. (2018). Challenging frontiers in renal transplantation. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/challenging-frontiers-in-renal-transplantation(620dbe4d-9286-4af4-aabc-ec691af706b9).html


Nederlandse samenvatting 

                    213 

 

    

    

    

CHAPTER 11CHAPTER 11CHAPTER 11CHAPTER 11    

NEDERLANDSE SAMENVATTING 

PHD PORTFOLIO 

ABOUT THE AUTHOR 



Chapter 11 

214 

NEDERLANDSE SAMENVATNEDERLANDSE SAMENVATNEDERLANDSE SAMENVATNEDERLANDSE SAMENVATTINGTINGTINGTING    

Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1 vormt de inleiding van dit proefschrift. Hierin worden verschillende 

ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van transplantatie uiteengezet vanuit het 

perspectief van public health. Chronische nierinsufficiëntie in stadium 5, ook wel het 

eindstadium van nierfalen genoemd, is een stadium waarbij de nieren nauwelijks tot niet meer 

functioneren. Meer dan 17.000 patiënten hadden in 2016 in Nederland nierfunctie vervangende 

therapie nodig.1 In Nederland wordt de populatie steeds ouder en hierdoor stijgt de incidentie 

van het eindstadium van nierfalen. Deze ontwikkeling beïnvloedt ook de vraag naar 

niertransplantatie. Dit is de meest optimale vorm van nierfunctie vervangende therapie. De 

niertransplantaties van een levende donor geven de beste uitkomsten, maar de meeste patiënten 

komen op de wachtlijst voor een niertransplantatie van een overleden donor. In de wachttijd 

voor een niertransplantatie zal gebruik moeten worden gemaakt van hemodialyse of peritoneale 

dialyse. Dit heeft als gevolg dat de daadwerkelijke effectuering van een transplantatie, in het 

bijzonder in de oudere 65+ groep, niet voor iedereen is weggelegd. Het vraagstuk van het tekort 

aan donornieren en de uitdagingen bij de selectie van de beste ontvanger voor een specifiek 

orgaan vormt de basis van deze proefschrift. Dit proefschrift beoogt richting te geven aan 

nefrologen, andere zorgverleners en daarnaast aan patiënten. Het moet hen helpen om goed 

geïnformeerde beslissingen te maken over de juiste behandelingswijze in het eindstadium van 

nierfalen en de patiënten een behandeling op maat aan te bieden. 

Om een zo hoog mogelijk rendement te krijgen van het donororgaan wordt getracht de 

levensduur van de nier te matchen aan de levensverwachting van de ontvanger. In Nederland 

ontvangen steeds meer oudere (65+) patiënten een transplantatie van oudere (65+) hersendode 

nieren (DBD) en oudere hartdode nieren (DCD). Deze nieren worden toegewezen binnen het 

Eurotransplan Senior Program (ESP), dat in 1999 is geïmplementeerd in de 

Eurotransplantregio.2 In het ESP wordt de ontvanger niet op basis van weefselmatch (human 

leukocyte antigen, HLA) geselecteerd. Dit bespaart tijd op de weefseltypering, met als doel de 

nier snel te kunnen toewijzen aan de kandidaat. Hierdoor is de overplantingsschade ontstaan 

door ischemie zo gering mogelijk. In Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2 zijn de transplantatie uitkomsten van het ESP 

geanalyseerd en vergeleken met de uitkomsten van oudere ontvangers van jongere (<65 jaar) 

nieren. De oudere ontvangers van oudere DCD-nieren hadden een verhoogd risico op 

mortaliteit vergeleken met oudere ontvangers van jonge nieren. Oudere ontvangers van oudere 

nieren (zowel van DBD als DCD) hebben geen overlevingswinst vergeleken met dialysepatiënten 

die nog steeds wachten op een eerste nieraanbod. Binnen de ESP-groep was verder de 

nierfunctie significant lager dan bij oudere ontvangers van jongere nieren, waarbij voornamelijk 

het verschil groot was ten nadele van de oudere DCD-nieren. In deze laatste groep is daarnaast 

de kans op een rejectiebehandeling na de transplantatie het grootst. Het ESP heeft als speerpunt 

om de koude ischemie tijd (KIT) te verlagen. De KIT was significant lager bij de DBD-nieren in 
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het ESP vergeleken met de KIT binnen het reguliere allocatiesysteem van Eurotransplant 

(ETKAS),3 maar dit was niet het geval bij de DCD-nieren. Een mogelijke oorzaak zou de 

terughoudendheid van transplantatiecentra kunnen zijn om een oude DCD-nier te accepteren, 

waardoor extra tijd verloren gaat bij het alloceren. De langere KIT en het grotere aantal HLA-

verschillen tussen donor en ontvanger kunnen hebben bijgedragen aan de grotere kans op 

primaire non-functie (PNF), delayed graft function (DGF), acute rejectie, en transplantaatfalen 

bij de oudere DCD-nieren. De wachttijd voor het ESP was korter vergeleken dan die van de 

wachttijd voor ontvangers beneden 65 jaar in het reguliere programma. De wachttijd voor 

oudere ontvangers van jonge nieren was ook verlaagd. Dat komt doordat de meeste oudere 

ontvangers voor beide programma’s (ESP en ETKAS) op de wachtlijst staan. Concluderend kan 

gesteld worden dat de overleving na niertransplantatie in het ESP gelijk is aan de overleving van 

het continueren van dialyse. 

In de periode 2010 tot 2015 werden in Nederland per jaar ongeveer tien tot twintig 

niertransplantaties van overleden donoren verricht bij ontvangers van 75 jaar en ouder.1 In 2016 

waren echter meer dan 2000 patiënten van 75 jaar en ouder op dialyse.1,4 Dit geeft aan dat de 

toegang tot transplantatie in deze oudere groep beperkt is, wat ook blijkt uit een Europese 

analyse5, maar in de toekomst zou dit kunnen veranderen. In Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3, zijn de 

transplantatie-uitkomsten geanalyseerd van patiënten van 75 jaar en ouder. Het grootste 

gedeelte van de 75+ ontvangers onderging een transplantatie van een oudere (65+) donornier en 

de transplantatie-uitkomsten zijn vergelijkbaar met die van een jongere ontvangersgroep tussen 

de 65 en 74 jaar. Zoals we hadden verwacht, was het percentage van overleden 75+ ontvangers 

met een werkend transplantaat groter dan bij ontvangers tussen de 65 en 74 jaar. We schatten 

een driejarige patiëntoverleving van 70% (en 62% met een werkend transplantaat), en dit was 

40% na vijf jaar (en 32% met een werkend transplantaat). De top drie van oorzaken van 

overlijden zijn: infectie, hartfalen en onbekend. Om te bepalen of het overlevingspercentage 

acceptabel is, zal een vergelijking moeten worden gemaakt met patiënten op de wachtlijst. 

Hoofdstuk 2 beschrijft deze analyse en laat zien dat er overlevingswinst is bij oudere ontvangers 

van nieren van jong overleden donoren, maar niet in het ESP-programma.6 We hebben 

geprobeerd eenzelfde vergelijking te maken bij 75+ op dialyse, maar de aantallen waren te klein 

om een valide vergelijking te maken. Transplantaatfalen, gecensureerd voor overlijden, was laag 

bij 75+ ontvangers met 16% na vijf jaar, waarbij het grootste verlies plaatsvond gedurende het 

eerste jaar (10%). Ook bleken 75+ ontvangers die transplantaatfalen hadden in het eerste jaar een 

hogere kans te hebben op mortaliteit vergeleken met patiënten die geen falen hadden. De top 

drie oorzaken van transplantaatfalen waren gerelateerd aan PNF, rejectie, en infectie.  

Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4 vergelijkt de uitkomsten van uncontrolled DCD (uDCD) nieren met de 

uitkomsten van controlled DCD (cDCD). We laten zien dat de transplantaatoverleving en 

mortaliteit van uDCD-niertransplantaties acceptabel zijn, waarbij de incidentie van PNF een 

belangrijk probleem is. Een werkende uDCD-transplantaatnier liet een goede nierfunctie zien bij 
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één en vijf jaar na transplantatie, en was vergelijkbaar met cDCD. Indien de 

transplantaatoverleving wordt gecensureerd voor PNF, dan is de vijfjarige 

transplantaatoverleving gelijk aan cDCD. Het grootste verschil tussen de twee donortypen is de 

bijna twee keer zo hoge kans op PNF bij uDCD. In een etiologische analyse kwamen drie 

factoren naar voren die het verschil tussen uDCD en cDCD op PNF verklaarden: eerste-warme-

ischemie tijd (1e WIT), KIT en donorleeftijd. Om de kans op PNF te verkleinen in uDCD is het 

zaak om de 1e WIT en KIT zo klein mogelijk te houden en donoren te selecteren die onder de 55 

jaar zijn. De 1e WIT was langer in uDCD, inherent aan de procedure van uDCD die ongepland 

van aard is. De KIT was waarschijnlijk langer in uDCD dan cDCD door latere HLA-typering en 

matching van de ontvanger. Wellicht speelde ook terughoudendheid van transplantatiecentra in 

het accepteren een rol, waardoor extra tijd verloren gaat aan het alloceren. De gemiddelde 

donorleeftijd was al veel lager in uDCD, wat de kans op PNF aanzienlijk heeft verkleind. Ook al 

is de kans op PNF hoog bij uDCD, eenmaal werkend laten de nieren goede 

transplantaatuitkomsten zien. Daarnaast spelen andere factoren die de warme ischemie bepalen, 

zoals het hemodynamisch profiel van de donor tijdens de agonale fase (fase tussen hartstilstand 

en reanimatie), mogelijk een rol die niet in deze studie kon worden onderzocht. 

De agonale fase en het hemodynamisch profiel tijdens de agonale fase komen aan bod 

in Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5. Van de 409 cDCD-niertransplantaties hadden slechts 8 nieren een agonale fase 

die langer duurde dan 90 minuten en binnen de gehanteerde limiet van twee uur vielen. Een 

langere agonale fase houdt verband met een verhoogd risico op DGF, en er was een trend naar 

significantie van een verhoogde kans op PNF. De duur van de agonale fase hing niet samen met 

transplantaatoverleving gecensureerd voor overlijden. In het hypothetische geval dat de grens 

van twee uur opgeschoven zou worden naar drie of vier uur, dan zou het effect op het aantal 

extra DCD-nieren gering lijken. In 2016 werden 159 DCD gestart, waarvan 109 DCD werden 

geëffectueerd. Van de 50 procedures die niet werden geëffectueerd, voldeden 31 DCD-donoren 

niet aan de limiet van twee uur. We hebben berekend dat, wanneer de limiet op vier uur gezet 

wordt, slechts twee tot drie extra DCD-donoren binnen de criteria vallen. Dat komt doordat de 

agonale fase lastig is om te voorspellen7, en een groot aantal procedures veel langer duurde dan 

vier uur. De kosten van het verhogen van de limiet lijken niet op te wegen tegen de baten.8 

Tijdens de agonale fase hebben we twee veel gebruikte parameters onderzocht: minuten dat de 

zuurstofsaturatie (SpO2) onder of boven de 60% was, en de minuten dat de systolische 

bloeddruk (SBP) onder of boven de 80 mmHg was. Uit de resultaten komt naar voren dat een 

langere SBP<80mmHg samenhangt met DGF. Als de DCD-donor ouder was dan 60 jaar, dan 

bleek de duur van de agonale fase en functionele WIT (periode vanaf SBP<80mmHg tot start 

van koude perfusie) van minder belang voor de uitkomst DGF dan bij jongere DCD-donoren. 

SpO2<60% hing niet samen met DGF, maar dat was SpO2>60% dat wel. Zowel SBP als SpO2 

hielden geen significant verband met PNF, nierfunctie op 3 maanden, en de 

transplantaatoverleving na 3 jaar. We denken daarom dat het samenspel van donorfactoren 
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(warme ischemische schade en inflammatie) en ontvangersfactoren (schade door reperfusie en 

immuunsysteem, aangeboren en adaptief) complexer in elkaar steekt dan valt te meten met 

tijden. Concluderend kan gesteld worden dat de parameters van de agonale fase verder 

onderzoek vereisen om de DCD-donoren voor transplantatie te selecteren. 

In Hoofdstuk 6Hoofdstuk 6Hoofdstuk 6Hoofdstuk 6 komt de samenhang tussen KIT en transplantaatfalen aan bod, en of 

deze samenhang verschillend is voor DBD- en cDCD-nieren. KIT hangt samen met 

transplantaatfalen, bij zowel DBD- als DCD-nieren. Alleen bij DCD-nieren hing KIT ook 

significant samen met mortaliteit. We vonden ook dat bij ontvangers van DCD-nieren het risico 

op transplantaat-falen relatief meer toenam dan bij DBD met een langere KIT. Met een 

referentiewaarde van 10 uur KIT nam het risico op transplantaatfalen vanaf 14 uur significant 

toe bij DCD. Bij DBD met een referentie van 10 uur KIT nam het risico op transplantaatfalen 

pas vanaf 17 uur significant toe. Deze uitkomsten kunnen de chirurgische planning 

optimaliseren. Na 22 uur KIT zagen we een significant verschil tussen DBD en DCD op 

transplantaatfalen (overlijden, ofwel transplantaatfalen werd daarbij als één uitkomst genomen). 

We zagen hetzelfde risicoverschil op de uitkomst van transplantaatfalen die was gecensureerd 

voor overlijden, maar niet voor de uitkomst patiëntoverleving. Bij oudere (>60 jaar) donoren 

zagen we op transplantaatoverleving al een significant verschil tussen DBD en DCD vanaf een 

KIT van 19 uur. Dezelfde conclusie valt te trekken voor de transplantaties binnen het ESP-

programma. Bij jongere donoren (van 30 jaar), zien we geen verschil tussen DBD en DCD bij 

een oplopende KIT. Samenvattend, bij een DCD-donor lijkt elk uur extra KIT invloed te hebben 

op de transplantaatoverleving. 

Hoofdstuk 7Hoofdstuk 7Hoofdstuk 7Hoofdstuk 7 toont een Joint Model (JM), bestaande uit een transplantaat 

(gecensureerd voor overlijden) overlevingsmodel en een model voor meerdere metingen over de 

tijd van serum creatinine (SCr) en eiwit:creatinine-ratio (PCR) uit urine. Voor deze studie 

hebben we 238 niertransplantatiepatiënten opgenomen met 13.062 SCr-metingen en 9616 PCR-

metingen. Op basis hiervan hebben we de JM gebruikt om een persoonlijke poli-visitestrategie te 

ontwikkelen en deze vergeleken met de standaard monitoringstrategie die voor iedereen 

hetzelfde is. De resultaten van de JM’s lieten zien dat SCr een even hoge potentie had om 

onderscheid te maken tussen patiënten met transplantaatfalen als SCr en PCR samen in het JM. 

De donor- en transplantatiefactoren hadden significant invloed op het verloop van SCr, maar als 

het verloop van SCr werd opgenomen in het JM om transplantaatfalen te voorspellen dan deden 

de donor- en transplantatiefactoren gemeten op de dag van transplantatie er niet meer toe. In de 

dagelijkse praktijk controleren nefrologen zowel de SCr als de PCR, en de eventuele stijging 

ervan. De resultaten bevestigden dit; niet alleen de huidige waarde van SCr voorspelde 

transplantaatfalen maar ook de stijging ervan. Via het JM konden we berekenen dat sommige 

patiënten, als het risico op transplantaatfalen groot genoeg was, vaker op de poli terug moesten 

komen, terwijl patiënten met weinig risico minder vaak hoefden te komen. Voor de vergelijking 

van de persoonlijke poli-visitestrategie met de standaard monitoringstrategie, bestaande uit 20 
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visites in het eerste jaar en daarna elke 3 maanden, hebben we een simulatie verricht. Bij het 

gebruik van het JM dat specifiek voor de patiënt was, hadden we op basis van de simulatie 

berekend dat de persoonlijke poli-visitestrategie resulteerde in een daling van ongeveer 50% van 

het aantal visites, terwijl dit niet ten koste ging van de tijd om nog te interveniëren en op tijd te 

zijn voor transplantaatfalen. Een doorberekening van deze resultaten op landelijke schaal, 

uitgaande van het aantal visites in het vaststaande protocol, en een gemiddelde prijs van €400,- 

vanuit maatschappelijk perspectief met de gegeven prevalentie en incidentie van 

niertransplantatie1, resulteert in de schatting dat een jaarlijkse kostenbesparing van >€11.500.000 

mogelijk is op basis van de persoonlijke poli-visitestrategie. 

Hoofdstuk 8Hoofdstuk 8Hoofdstuk 8Hoofdstuk 8 en Hoofdstuk 9Hoofdstuk 9Hoofdstuk 9Hoofdstuk 9 beschrijven de externe validatie van bestaande 

predictiemodellen voor transplantatie-uitkomsten in Nederland. Hoofdstuk 8 behandelt de 

uitkomst van DGF, gedefinieerd als dialysebehandeling in de eerste week na transplantatie. Er 

zijn meerdere onderliggende oorzaken van DGF, waaronder tubulaire necrose, door T-cel en 

antilichaam gemedieerde rejectie, en nefrotoxiciteit van calcineurine inhiberende medicatie. Er 

zijn verschillende predictiemodellen gepubliceerd om patiënten met een verhoogd risico op 

DGF te identificeren. Het doel van het huidige onderzoek was om deze modellen te testen op 

externe validiteit, namelijk of deze modellen ook bruikbaar zijn in Nederland. Dit is onderzocht 

aan de hand van een nieuw kader voor externe validatie.9 Uit de literatuur kwamen vier 

verschillende predictiemodellen voor DGF naar voren: Irish10 (VS), Jeldres11 (Canada), Chapal12 

(Frankrijk) en Zaza13 (Italië). We hebben voor de externe validatie gebruikgemaakt van de 

landelijke transplantatiedatabase (NOTR) waarbij 3333 transplantatiepatiënten zijn opgenomen 

van alle acht transplantatiecentra. Deze patiënten hadden tussen 2002 en 2012 een transplantatie 

ondergaan met de nier van een overleden donor. De vier predictiemodellen zijn voor iedere 

patiënt gereconstrueerd in onze dataset. Vervolgens zijn deze modellen gevalideerd aan de hand 

van discriminatie, accuraatheid en besluitmodellen. De prevalentie van DGF was 37% in ons 

cohort. Hoewel we een significant verschil vonden in de casemix, was het model van Irish uit de 

VS het best reproduceerbaar met een c-statistiek van 0.761 (0.756-0.762) en een goede 

accuraatheid over de gehele linie van voorspelde kansen op DGF. Het model van Irish 

resulteerde in een netbenefit van 0.242 bij een limiet van 25%, en is hoger dan 0.089 in de 

originele studie. Een netbenefit van 0.24 wil zeggen dat het model 24 van de 100 gevallen correct 

identificeert zonder een stijging in het aantal fout-positieven. Samenvattend, het model van Irish 

was reproduceerbaar in de Nederlandse populatie. Of het model ook bruikbaar is om 

transplantaatfalen te voorkomen, via het voorkomen van DGF, is nog onduidelijk. Uit de data 

bleek dat DGF alleen bij oudere (65+) ontvangers van oudere (65+) overleden donornieren een 

verslechterde transplantaatoverleving tot gevolg had.  

Hoofdstuk 9Hoofdstuk 9Hoofdstuk 9Hoofdstuk 9 beschrijft een validatie in de Nederlandse populatie van de Kidney Donor 

Risk Index (KDRI) uit de VS. De KDRI is een continue index, bestaande uit tien donor- en vier 

transplantatiefactoren.14 Voor de externe validatie golden de volgende drie onderzoeksvragen: 1) 
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wat is het voorspellingsvermogen van de KDRI? 2) Hoe accuraat is de KDRI in de Nederlandse 

populatie? 3) Zijn de onderlinge KDRI-factoren correct gespecificeerd, en zijn andere factoren 

van toegevoegde waarde? Het voorspellingsvermogen van de KDRI was vergelijkbaar met de 

resultaten uit de VS, met een c-statistiek van 0.63 voor de KDRIvolledig en 0.62 voor de KDRIalleen-

donor-factoren. De accuraatheid van de KDRI kwam redelijk overeen. Deze is grafisch weergegeven 

aan de hand van de kalibratieplot van geobserveerde en voorspelde 

transplantaatoverlevingskansen. We vonden drie donorfactoren die significant niet goed 

gespecificeerd waren in de KDRI: donorleeftijd, gewicht, en KIT. Door deze coëfficiënten aan te 

passen in een nieuwe accuratere KDRI voor Nederland, bleef het voorspellingsvermogen 

ongeveer gelijk. Tussen 2002 en 2012 vond een geleidelijke toename plaats van 0.02 KDRI per 

jaar (Betrouwbaarheidsinterval (BI), 95% 0.013 – 0.022, p<.001). De KDRI lijkt het beste 

bruikbaar, gezien het relatief lage voorspellingsvermogen, om de allocatie te assisteren binnen 

grote cohorten van donoren en ontvangers. 
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Een relevante vraag na het inzien van de resultaten van het ESP is: moeten we het programma 

stoppen of herzien? Dat is echter niet het geval: het alternatief van op dialyse blijven laat geen 

betere patiëntoverleving zien. Het ESP heeft duidelijke voordelen. Het heeft de wachttijd verkort 

voor alle oudere patiënten, en door het ESP zijn relatief meer jongere nieren beschikbaar voor 

jonge ontvangers. De centrale vraag luidt of het beter is om langer te wachten voor een betere 

nier, en dus langer op de dialyse te blijven. De dynamiek van de wachtlijst is vrij complex. De 

ontvangers van transplantaties in het ESP hadden wel een kortere wachttijd, maar vergeleken 

met oudere ontvangers van jonge nieren was dit 4 maanden korter. Het kleine verschil komt 

doordat veel oudere patiënten zowel aan het reguliere programma deelnemen als via het ESP op 

de wachtlijst staan. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de wachtlijst voor alle 

ouderen. Als ouderen zouden kiezen voor enkel het reguliere transplantatieprogramma, zou de 

wachttijd waarschijnlijk aanzienlijk langer zijn met ongeveer 12 maanden. We denken daarom 

dat het ESP afschaffen niet de juiste oplossing is, maar dat het in plaats daarvan zaak is om de 

oudere nieren beter te selecteren en andere mogelijkheden te zoeken om de 

transplantatieresultaten te verbeteren. Het gaat er ten eerste om de KIT verder te verlagen, in het 

bijzonder bij de oude DCD-nieren. De resultaten uit Hoofdstuk 2 komen uit het verleden. Deze 

zijn namelijk gebaseerd op transplantaties die zijn uitgevoerd tussen 2002 en 2012. In deze 

periode vond al een daling van de KIT plaats, en de KIT daalde recentelijk nog meer (zie Figuur 

1). In 2016 was de mediane KIT slechts 11.2 uur (interkwartiel bereik 8.8-13.2). We denken dat 

met name groetere bewustwording van de noodzaak van snel implanteren een van de redenen 
11 
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voor de daling is. Ook heeft een verbetering in transplantaatoverleving plaatsgevonden. Zo was 

de incidentie van PNF voor oudere ontvangers van oude DCD-donornieren tussen 2002 en 2012 

gemiddeld 12.4%, terwijl deze tussen 2012 en 2016 is gedaald naar gemiddeld 6.1%. Het kan zijn 

dat de transplantatiecentra de donornieren al beter zijn gaan selecteren, en bijvoorbeeld nieren 

met een te hoge KIT niet hebben geaccepteerd. Beter management van de donor, chirurgische 

expertise op ex- en implantatie, en selectie van oudere ontvangers voor transplantatie hebben 

waarschijnlijk ook een rol gespeeld. Vanaf 2016 worden alle nieren op de machineperfusie 

gepreserveerd in plaats van in een ijsbox.15 In de toekomst zal moeten worden onderzocht of de 

machineperfusie ook de invloed van KIT op transplantaatoverleving verbetert.  

 

 
Figuur 1Figuur 1Figuur 1Figuur 1. Boxplots van Koude Ischemie Tijd (KIT) van 2005 tot 2016 in Nederland, gestratificeerd op het 
Eurotransplant Senior Program (ESP). 

 

 

Ouderen die in aanmerking komen voor transplantatieOuderen die in aanmerking komen voor transplantatieOuderen die in aanmerking komen voor transplantatieOuderen die in aanmerking komen voor transplantatie    

Als de patiëntoverleving samenhangt met op dialyse blijven (zoals blijkt uit Hoofdstuk 2), dan 

spelen de wensen van de patiënt een belangrijke rol bij de behandeling kiezen voor nierfunctie 

vervangende therapie. Over het algemeen komt uit onderzoek dat niertransplantatie tot een 

verbeterde kwaliteit van leven leidt.16 Toch is het nog niet duidelijk of kwaliteit van leven na 

transplantatie in bijvoorbeeld het ESP-programma beter is dan wanneer de patiënt op dialyse 

blijft, voornamelijk wat betreft de impact van de gekozen nierfunctie vervangende therapie over 

de tijd.17 Verschillende disciplines hebben met elkaar de consequenties van nierfunctie 

vervangende therapie vanuit patiëntperspectief in online video’s toegelicht (‘Nierwijzer’, 

www.nierwijzer.nl). Naast kwaliteit van leven wordt kwetsbaarheid steeds vaker onderzocht. 

Kwetsbaarheid (frailty in het Engels) is een maat voor de fysiologische reservecapaciteit, zoals 
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dat is gedefinieerd door Fried et al. (2001).18 Bij transplantatiepatiënten blijkt de 

kwetsbaarheidsscore een belangrijke voorspeller voor ziekenhuisopnamen en sterfte, en heeft 

deze het potentieel om transplantatiekandidaten te stratificeren op basis van het 

kwetsbaarheidrisico.19-23 Op deze manier kunnen patiënten beter worden geselecteerd voor 

transplantatie. Geriatrische screening van kwetsbaarheid en kwaliteit van leven zijn samen met 

epidemiologisch onderzoek naar transplantatie-uitkomsten nodig in de toekomst, waarbij 

rekening gehouden kan worden met de selectiebias van transplantatie vergeleken met dialyse. 

Het beste zou zijn om de verschillende nierfunctie vervangende therapieën te 

vergelijken in een gerandomiseerde klinische studie. Randomisatie van nierfunctie vervangende 

therapie is echter ethisch gezien niet mogelijk. Hierdoor is de vergelijking tussen 

niertransplantaties van een levende donor en een overleden donor onderhevig aan vertekening 

door selectie. Hetzelfde geldt voor een vergelijking van de uitkomsten met op dialyse blijven. De 

cohorten verschillen vaak op het gebied van comorbiditeit, al hebben alle groepen dezelfde kans 

om een donornier te krijgen wanneer ze eenmaal op de wachtlijst staan. Ook vergelijken aantal 

studies vanaf de transplantatie verschillende donortypen, maar nemen ze niet in acht dat deze 

patiënten de wachttijd al hebben ‘overleefd’. Dit wordt ook wel overlevingsbias genoemd. Om 

een juiste vergelijking te maken is het daarom van belang om patiëntoverleving te berekenen 

vanaf de eerste nierfunctie vervangende therapie. Dit is onlangs gedaan in Nederland.24-26 De 

meeste studies hebben bij een vergelijking met het donortype en de wachtlijst echter last van 

resterende vertekening (residual confounding).27-30 Ook al hebben we geprobeerd dit te 

minimaliseren, waarschijnlijk lijdt ook de studie van met name Hoofdstuk 2 hieronder. Om dit 

tegen te gaan, zal aanvullende patiënteninformatie moeten worden gezocht in de verschillende 

dialyse- en transplantatiecentra. Belangrijke confounders zijn onder andere kwaliteit van leven, 

kwetsbaarheid, cognitief functioneren, partnerstatus, sociaal netwerk, opleidingsniveau, 

inkomen en het type woning. Door de lastige vergelijking en de vertekening die optreedt, 

kunnen nefrologen tot op heden geen geïnformeerde beslissing maken, en ook geen 

verantwoorde voorlichting geven over het vooruitzicht. Om deze redenen zijn we dit aan het 

uitzoeken in twee regio’s in Nederland, waarbij ouderen vanaf het moment van nierfunctie 

vervangende therapie centraal staan. Het vermoeden is dat het met twee regio’s gemakkelijker is 

om patiëntendata op te zoeken, en zo meer inzicht te krijgen in de selectie voor transplantatie en 

de patiënten die op dialyse blijven. 

 

Toekomst van het uncontrolled DCDToekomst van het uncontrolled DCDToekomst van het uncontrolled DCDToekomst van het uncontrolled DCD----donortypedonortypedonortypedonortype    

In andere landen, zoals Spanje en Frankrijk, is meer ervaring met het accepteren van uDCD-

nieren dan in Nederland.31-34 Toch verschilt het donormanagement van de landen aanzienlijk, en 

vindt selectie plaats van de uDCD waardoor resultaten uit andere landen niet toepasbaar zijn.35 

In Spanje, waarbij het opt-outdonatiesysteem al heel lang van toepassing is, worden 

perfusiekatheters en de normothermic extracorporeal membrane oxygenation (NECMO) al 
11 
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ingezet voordat de nabestaanden van de overleden donor consent hebben verleend. In 

Nederland werkt dat anders. Doordat eerst wordt gewacht op het consent en de informatie van 

de nationale donorregistratie, duurt de 1e WIT vaak relatief langer. Nadat het onderzoek uit 

Hoofdstuk 4 afgerond was, merkten we daarnaast dat het aantal uDCD-nieren voor 

transplantatie verder afnam, en in 2015 en 2016 zijn uDCD (bijna) niet meer geaccepteerd voor 

transplantatie.4 Om de transplantatie-uitkomsten van uDCD te verbeteren zal moeten worden 

gekeken naar de risicofactoren voor PNF. Dat kan ten eerste door de 1e WIT zo laag mogelijk te 

houden met strikte criteria en getrainde transplantatieprofessionals, en ten tweede door de KIT 

verder te verlagen door lokale allocatie. Gelukkig is de KIT al gedaald de afgelopen jaren, en dit 

kan ook ten goede komen aan uDCD (zie Figuur 1). Ook zal meer onderzoek moeten worden 

gedaan naar de hemodynamische parameters tijdens de agonale fase van de DCD-donor. Daarbij 

kan bovendien worden gekeken naar de moleculaire signatuur van de beschadiging aan de nier 

tijdens de agonale fase. Om het aantal afgewezen nieren te verlagen, is een andere mogelijke 

strategie om een dubbele niertransplantatie te verrichten, zoals bleek uit een eerdere studie.36 De 

opkomst van nieuwe machineperfusietechnieken, zoals de normothermic regional perfusion 

(NRp), kunnen uDCD-nieren wellicht ten goede komen.37,38 Dat zal ook moeten blijken uit 

toekomstig onderzoek. 

Toekomstperspectief van de KDRI in NederlandToekomstperspectief van de KDRI in NederlandToekomstperspectief van de KDRI in NederlandToekomstperspectief van de KDRI in Nederland    

Tot op heden blijft de klinische toepasbaarheid van de KDRI onduidelijk. Een verondersteld 

voordeel van de KDRI is dat het risico van transplantaatfalen wordt berekend aan de hand van 

de donorfactoren zonder nog te weten naar welke ontvanger de nier wordt gealloceerd. Echter, 

zo blijkt ook uit Hoofdstuk 9, dit is niet het geval. De uitkomst van de KDRI was 

transplantaatoverleving.14,39 Omdat de ontvangersfactoren een rol spelen bij 

transplantaatoverleving, spelen deze ook een rol in de grootte van de regressiecoëfficiënten van 

de KDRI-factoren. Om de verschillende baseline hazards van de ontvangers in acht te nemen ten 

tijde van de transplantatie, zal de analyse van de Cox-regressie gestratificeerd moeten worden. 

Dit heeft wel als nadeel dat niet eindeloos gestratificeerd kan worden, tenzij een heel grote 

dataset gebruikt wordt. Het is interessant om de KDRI van Nederland actueel te houden wat 

betreft interacties tussen donor- en ontvangersfactoren, en surrogaattransplantatie-uitkomsten40 

toe te voegen. De volgende stap zou kunnen zijn om afkapwaarden van de KDRI te maken voor 

risico-gestratificeerde ontvangers. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door eenzelfde soort KDRI te 

ontwikkelen maar dan voor de ontvangers. Dit is al in de VS gedaan met de zogenaamde post-

transplant-survival-score (EPTS).41,42 De EPTS zal eerst extern gevalideerd moeten worden in 

Nederland. Hierna kunnen de Nederlandse KDRI en EPTS in een interactie geanalyseerd 

worden op de uitkomst van transplantaatoverleving, en op deze manier kunnen de 

afkapwaarden worden berekend. 
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Een manier om de match tussen levensduur van de donornier en levensverwachting 

van de ontvanger te verbeteren is de toepassing van de KDRI. Dat wordt al in de VS gedaan, 

waarbij de 20% beste KDRI-nieren worden gealloceerd aan de 20% van de ontvangers met de 

beste EPTS-score, en degenen die de langste levensverwachting hebben.43 Dit is in principe 

hetzelfde als nu gebeurt met het ESP, maar dan omgekeerd. De KDRI heeft als voordeel dat het 

niet alleen naar de donorleeftijd kijkt, maar meerdere factoren meeneemt en daardoor iets 

nauwkeuriger is. Wel ontwikkelt de KDRI zich steeds meer tot een utilitair allocatiesysteem, en 

tonen verschillende onderzoeken aan dat deze niet het meest eerlijk is.44,45 Ook al wordt veel 

onderzoek gedaan naar transplantatie, de fundamentele oorzaken van transplantaatfalen zijn 

nog grotendeels onverklaarbaar. Het predictievermogen van de KDRI en de EPTS is ook niet erg 

hoog, wat op kritiek stuit. Aanhangers zeggen daarentegen dat het huidige 

voorspellingsvermogen van de indexen het hoogst haalbare is en nauwkeuriger dan het 

alternatief van geen index gebruiken. Daarnaast is meer etiologisch epidemiologisch onderzoek 

nodig om de immunologische processen van transplantaatfalen beter te begrijpen. Ook data 

incorporeren uit het gebied van genetica vormt hierbij een uitdaging. Computerkracht en 

ontwikkelingen in analysemethoden van high-frequency data hebben dit mogelijk gemaakt. Zo 

zijn er al studies die hebben bewezen om op tijd rejectie te voorspellen aan de hand van non-

coding-RNA in de urine. De ontwikkelingen op gebied van machine-learning algoritmen maken 

het mogelijk om steeds preciezer en beter te voorspellen. Onlangs heeft de Nierstichting ons 

(onder leiding van patholoog Dr. J. Kers) een beurs toegekend om de oorzaken van 

transplantaatfalen verder uit te zoeken in het project DEEPGRAFT, een project waarbij 

machine-learning methoden worden gebruikt om verbanden aan te tonen tussen nier-biopten 

en transplantatie uitkomsten.   

 

Personaliseren van de poliPersonaliseren van de poliPersonaliseren van de poliPersonaliseren van de poli----visites en followvisites en followvisites en followvisites en follow----up van transplantatiepatiënten up van transplantatiepatiënten up van transplantatiepatiënten up van transplantatiepatiënten     

Naast het onderzoeken van oorzaken van transplantaatfalen, is het ook belangrijk om de follow-

up van de behandeling na de transplantatie te verbeteren. Er is gebleken dat meer behoefte is aan 

een meer patiënt-georiënteerde onderzoeksagenda.46 Wij zijn de eersten die een methode hebben 

getest om de poli-visites op maat te maken voor de patiënten, aan de hand van data.47 

Momenteel wordt voor elke patiënt een vaststaand screeningsprotocol gehanteerd. Bij patiënten 

die meer risico hebben op transplantaatfalen zou het ideaal zijn om de screeningvisitaties alvast 

op te voeren, terwijl bij patiënten met weinig risico het aantal visitaties juist omlaag zou kunnen 

worden gebracht. In onze simulatiestudie, gebaseerd op echte data, hebben we laten zien dat de 

persoonlijke, op maat gemaakte visites effectief zijn. De volgende stap zou kunnen zijn om de 

steekproef te vergroten en om meer risicofactoren van transplantaatfalen op te nemen. Ook 

andere genetische factoren en informatie uit nierbiopten kunnen wellicht van waarde zijn. Ook 

zullen we de resultaten moeten valideren bij andere nierziekten, zoals focale en segmentale 

glomerulosclerose, want daarbij is de eiwit:creatinine-ratio waarschijnlijk wel van belang om de 
11 
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poli-visites te berekenen. Daarnaast zullen onze huidige resultaten moeten worden gevalideerd 

in een ander cohort. 

 

Dit proefschrift laat verschillende mogelijkheden zien om het donorpotentieel voor 

niertransplantatie te optimaliseren. Onder andere de mogelijkheden voor het gebruik van de 

KDRI in Nederland kwamen aan bod. Ook zet dit proefschrift uitvoerig de uitkomsten van 

oudere transplantaties uiteen, en vergelijkt het deze met op dialyse blijven. De resultaten kunnen 

door nefrologen en patiënten worden gebruikt om een keuze te maken in de behandeling. Tot 

slot hebben we een nieuwe methode onderzocht om de visitaties van follow-up voor 

niertransplantatiepatiënten te personaliseren. 
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General CoursesGeneral CoursesGeneral CoursesGeneral Courses    YearYearYearYear    Hours/ECTSHours/ECTSHours/ECTSHours/ECTS    

Project Management 2014 16/0.6 

Scientific Writing 2014 42/1.5 

Clinical Epidemiology: Randomized Controlled Trials 

 

2014 26/0.9 

Advanced Topics in Biostatistics 

 

2015 60/2.1 

Bioinformatics 2016 30/1.1 

Didactical Skills 2016 10/0.4 

Entrepreneurship in Health and Life Sciences 2016 42/1.5 

Medical Literature: Citation Analysis and Impact Factors 2016 2.5/0.1 

Oral Presentation in English 2015 22/0.8 

   

Specific CoursesSpecific CoursesSpecific CoursesSpecific Courses      

ESOT Hesperis Course “advanced knowledge in transplantation for 

professionals” 

2015 32/1.1 

Nierstichting Winter School 2015 30/1.1 

NIHES Erasmus Summer Program – Markers and Prediction Research 2016 32/1.1 

 
Attended ConferencesAttended ConferencesAttended ConferencesAttended Conferences    YearYearYearYear    Hours/ECTSHours/ECTSHours/ECTSHours/ECTS    

PLAN Scientific Symposium, AMC/VUmc, Netherlands 2014 8/0.3 

2nd New Kids on the Block Symposium, Amsterdam, Netherlands 2014 8/0.3 

NfN (Dutch Federation of Nephrology) Fall Symposium. Utrecht, 

Netherlands 

2014 8/0.3 

PLAN Scientific Symposium, Leiden, Netherlands 2014 8/0.3 

ERA-EDTA Descartes working group. Parma, Italy 2014 12/0.4 

Amstelsymposium, Amsterdam, Netherlands 2014 8/0.3 

BTS (British Transplantation Society) / NTV (Dutch Transplantation 

Society) BOOT congress. Bournemouth, UK 

2015 26/0.9 

PLAN Scientific Symposium, Utrecht, Netherlands 2015 8/0.3 

3rd New Kids on the Block Symposium, Amsterdam, Netherlands 2015 8/0.3 

Benelux Kidney Meeting, Eindhoven, Netherlands 2015 8/0.3 

PLAN Scientific Symposium, Maastricht, Netherlands 2015 8/0.3 

Amstelsymposium, Amsterdam, Netherlands 2015 8/0.3 

Nederlandse Nefrologie Dagen (Dutch Nephrology Days). Veldhoven, 

Netherlands  

2016 16/0.6 

NTV (Dutch Transplantation Society) BOOT congress. Groningen, 

Netherlands 

2016 16/0.6 

PLAN Scientific Symposium, Groningen, Netherlands 2016 8/0.3 

4th New Kids on the Block Symposium, Amsterdam, Netherlands 2016 8/0.3 
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European Society of Organ Transplantation Conference, Brussels, 

Belgium 

2016 26/0.9 

PLAN Scientific Symposium, Nijmegen, Netherlands 2015 8/0.3 

ERA-EDTA Descartes working group. Berlin, Germany 2016 8/0.3 

American Society of Nephrology Kidney Week, Chicago, USA 2016 32/1.1 

Amstelsymposium, Amsterdam, Netherlands 2016 8/0.3 

NTV (Dutch Transplantation Society) BOOT congress. Utrecht, 

Netherlands 

2017 16/0.6 

Nederlandse Nefrologie Dagen (Dutch Nephrology Days). Veldhoven, 

Netherlands  

2017 16/0.6 

5th New Kids on the Block Symposium, Amsterdam, Netherlands 2017 8/0.3 

European Society of Organ Transplantation Conference, Madrid, Spain 2017 26/0.9 

PLAN Scientific Symposium, AMC/VUmc, Amsterdam, Netherlands 2017 8/0.3 

Amstelsymposium, Amsterdam, Netherlands 2017 8/0.3 

NTV (Dutch Transplantation Society) BOOT congress. Rotterdam, 

Netherlands 

2018 16/0.6 

   

Oral PresentationsOral PresentationsOral PresentationsOral Presentations    YearYearYearYear    

NFN (Dutch Federation of Nephrology) Fall Symposium. Utrecht, Netherlands 2014 

ERA-EDTA Descartes working group. Parma, Italy 2014 

BTS (British Transplantation Society) / NTV (Dutch Transplantation Society) 

BOOT congress. Bournemouth, UK 

2015 

Benelux Kidney Meeting, Eindhoven, Netherlands 2015 

Amstelsymposium, Amsterdam, Netherlands 2015 
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Netherlands 
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NTV (Dutch Transplantation Society) BOOT congress. Rotterdam, Netherlands 2018 

  Poster presentationPoster presentationPoster presentationPoster presentation    YearYearYearYear 

American Society of Nephrology Kidney Week, Chicago, USA 2016 

NFN Fall Symposium, Bunnik, Netherlands 2017 
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Teaching and SupervisingTeaching and SupervisingTeaching and SupervisingTeaching and Supervising    YearYearYearYear    

Educational Lecture ‘How to set up a study’, Experimental Nephropathology, AMC 2015 

Workshop to Dutch Patient Society NierNieuws 'Kijkje in de keuken' van oudere 

transplantatie programma's, De Schakel, Netherlands 
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Priya S. Gopalrai: ‘Testing the Functional Form of Continuous Donor Predictors and 

their Interactions in the Outcomes of Graft Survival in Kidney Transplantations in the 

Dutch Population.’ 

2018 

Parameters of EsteemParameters of EsteemParameters of EsteemParameters of Esteem    YearYearYearYear    

3rd Price for Best Abstract & Presentation. NfN (Dutch Federation of Nephrology) Fall 

Symposium.  

2014 

Best Abstract & Presentation Award. ERA-EDTA Descartes, Parma, Italy.  2014 

ERA-EDTA Travel Grant and Membership 2014 

Within 10 Best Abstracts (2x) and nomination for ‘Van Rood Award’ (2x). BTS (British 

Transplantation Society) / NTV (Dutch Transplantation Society) BOOT congress.  

2015 

Novartis Transplantation Award 2016 for best clinical research in field of 

transplantation. NTV (Dutch Transplantation Society) BOOT congress. 

2017 

Publication Price for Young Investigator 2017. Nederlandse Nefrologie Dagen (Dutch 

Nephrology Days). NFN (Dutch Federation of Nephrology). 

2017 

AdditionalAdditionalAdditionalAdditional    ActivitiesActivitiesActivitiesActivities    

Member of the Advisory Board for KidneyNews (in Dutch: NierNieuws) 2016-2017 

Chair of the board Platform for AIOs in Nephrology (PLAN), part of NfN 2015-2017 
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