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SAMENVATTING 

Achtergrond
Bijna elk mens wordt geboren met twee nieren. De nieren liggen in de flanken, achter 
het zogenaamde buikvlies en hebben diverse belangrijke functies. De nieren verwijderen 
afvalstoffen uit het bloed, reguleren de bloeddruk en de vochthuishouding. Daarnaast 
produceren ze diverse hormonen en enzymen die onder andere betrokken zijn bij de regulering 
van de bothuishouding en aanmaak van rode bloedcellen. Om diverse redenen kunnen de 
nieren in de loop van het leven minder gaan functioneren of zelfs al bij de geboorte niet, 
nauwelijks of onvoldoende functioneren. Wanneer de nieren minder gaan functioneren zal 
dit onder andere opgemerkt kunnen worden aan de filterfunctie van de nieren. De nieren 
zullen minder afvalstoffen gaan filteren en deze zullen zich ophopen in het lichaam. Mensen 
met een verminderde nierfunctie kunnen zich hierdoor vermoeid en lusteloos voelen. Op 
een gegeven moment is de functie van de nieren dermate afgenomen dat de nierfunctie door 
apparaten (dialyse) of door een donor nier (transplantatie) over genomen moet worden 
(nierfunctie vervangende therapie). Er is dan sprake van terminale nierinsufficiëntie, in het 
Engels ook wel End-Stage Renal Disease genoemd. 

Terminale nierinsufficiëntie gaat gepaard met veel meer dan alleen niet goed werkende 
nieren. Doordat de nieren betrokken zijn bij diverse processen in het lichaam treden er allerlei 
problemen op als de nieren onvoldoende werken. Kinderen met terminale nierinsufficiëntie 
hebben vaak bloedarmoede, groeien slecht, hebben een hoge bloeddruk en problemen met de 
botten en op latere leeftijd een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. 

De niergerelateerde botproblemen (ook wel CKD-MBD genoemd) zijn juist op de 
kinderleeftijd een probleem, aangezien het bot dan het meest onderhevig is aan veranderingen 
door de groei. Door een verminderde functie van de nieren ontstaat er een gestoorde 
botstofwisseling. Door stapeling van fosfaat en verminderde omzetting van vitamine D 
ontstaat er een tekort aan calcium in het bloed. Om dit te compenseren zal het lichaam 
met hulp van het zogenaamde bijschildklierhormoon (PTH) calcium vrij maken uit de 
botten wat leidt tot een verminderde botdichtheid. Daarnaast kan er, wanneer er vanwege 
het tekort aan vitamine D, teveel vitamine D wordt toegediend een tegengesteld fenomeen 
ontstaan waarbij het bot als het ware stil komt te staan en desondanks minder sterk is. Op 
de leeftijd van ongeveer 21 jaar bereikt het bot de zogenaamde piekbotmassa. Wanneer 
dit proces verstoord wordt, kan de botopbouw anders verlopen en kunnen kinderen een 
groeiachterstand krijgen. Daarnaast kan het bot zijn sterkte verliezen doordat het bot 
minder dicht is (verminderde botdichtheid). Uit eerder onderzoek is gebleken dat 40% van 
de volwassenen met terminale nierinsufficiëntie sinds de kinderleeftijd in enige mate last 
hebben van hun botten, variërend van botpijnen tot breuken of zelfs zodanig last hebben 
van hun botten dat ze hierdoor dagelijks in hun doen en laten worden gehinderd. Omdat de 
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botten van kinderen continue groeien en het bot daarmee een erg dynamisch weefsel is en de 
afwijkingen die in het bot gevonden kunnen worden divers zijn is het vast stellen van deze 
niergerelateerde botproblemen op de kinderleeftijd niet eenvoudig. De zogenaamde ‘gouden 
standaard’ is het verrichten van een botbiopsie. Echter, dit is een ingrijpend onderzoek en 
verreist zogenaamde kleuring van het bot waarvoor kinderen bepaalde medicatie moeten 
innemen met potentiele ongewenste bijwerkingen. Derhalve is het bot biopt bij kinderen 
ondergeschikt. Van de huidige beeldvormende technieken die worden gebruikt om CKD-
MBD op te sporen is onvoldoende bekend hoe betrouwbaar ze zijn of in hoeverre ze in 
staat zijn om te voorspellen welke patiënten CKD-MBD hebben en of zij een vergroot risico 
op bijvoorbeeld botbreuken hebben. Wanneer CKD-MBD optreedt in de kinderleeftijd kan 
dit leiden tot een kleine lengte op de volwassen leeftijd. Uit vele onderzoeken, zowel bij 
nierpatiënten als andere chronische ziekten leidend tot een kleine lengte, is gebleken dat 
een kleine lengte op de volwassen leeftijd is geassocieerd met een verminderde kwaliteit van 
leven. Het voorkomen of behandelen van een kleine lengte, bijvoorbeeld middels het geven 
van groeihormoon, is derhalve essentieel. Desalniettemin is uit eerder onderzoek gebleken 
dat groeihormoon minder wordt voorgeschreven dan eigenlijk geïndiceerd. Het is niet geheel 
duidelijk waarom dit zo is. Mogelijk spelen hier zowel factoren bij de dokter (bijvoorbeeld 
de overtuiging dat het niet veilig is of dat de patiënt niet therapietrouw zal zijn) als bij de 
patiënten (bijvoorbeeld kosten, belasting voor de patiënt) een rol.

Kinderen met terminale nierinsufficiëntie hebben een 55x hogere kans op overlijden 
dan hun gezonde leeftijdsgenoten.  Omdat de behandeling van kinderen met terminale 
nierinsufficiëntie wel heeft geleid tot een betere overleving in de afgelopen decennia, worden 
volwassenen met nierinsufficiëntie sinds de kinderleeftijd veel vaker geconfronteerd met de 
lange termijn effecten. 
Ook hart- en vaatziekten komen frequent voor en dragen bij aan de grotere kans op overlijden. 
Net als bij CKD-MBD is de presentatie van hart- en vaatziekten op de kinderleeftijd erg 
divers en ontbreekt het vooralsnog aan goede en betrouwbare methoden om deze problemen 
op te sporen. Bij het ontstaan van zowel CKD-MBD als hart- en vaatziekten lijkt een grote 
rol te zijn weg gelegd voor fosfaat, vitamine D en andere, recent ontdekte, parameters zoals 
sclerostine, FGF-23 en Klotho. Echter, alvorens deze parameters gebruikt kunnen worden als 
diagnosticum is meer onderzoek nodig. 

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat wanneer nierfunctievervangende therapie 
noodzakelijk is, transplantatie de voorkeur geniet boven enige vorm van dialyse. Wanneer 
transplantatie niet mogelijk is en er gekozen moet worden voor dialyse lijkt buikdialyse 
(peritoneaal dialyse) geassocieerd te zijn met betere uitkomsten bij kinderen dan bloeddialyse 
(hemodialyse). Naast de betere uitkomsten is peritoneaal dialyse voor het kind vele malen 
prettiger omdat dit in de nachtelijke uren, terwijl het kind, slaapt kan plaatsvinden. Wanneer 
een kind hemodialyseert betekent dit dat hij/zij soms tot wel 6 keer per week gedurende een 
aantal uren naar het ziekenhuis moet. Hierdoor missen deze kinderen school, hebben ze 
minder sociale contacten en kunnen ze niet mee doen aan sportactiviteiten. 
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In Nederland zijn er gemiddeld 30 nieuwe kinderen per jaar van wie de nieren onvoldoende 
werken waardoor zij nierfunctie vervangende therapie nodig hebben. Deze kinderen worden 
behandeld in 4 centra in Nederland. Deze centra zijn relatief klein en tot 2007 was er 
tussen deze centra weinig onderling contact en overleg. Doordat terminale nierinsufficiëntie 
zeldzaam is op de kinderleeftijd is er onvoldoende onderzoek gedaan naar wat nu de beste 
behandeling is voor deze kinderen. Hierdoor kunnen er verschillen bestaan in de behandeling 
van kinderen met terminale nierinsufficiëntie tussen deze centra. In 2007 ging het Renal 
Insufficiency in Children – Quality assessment and improvement (RICH-Q) project van 
start. Alle vier Nederlandse centra en ook 6 Belgische centra nemen deel aan dit project. Dit 
project heeft als doel de kwaliteit van zorg voor kinderen met terminale nierinsufficiëntie te 
verbeteren door centraal data te registreren in een database, regelmatig overleg te hebben 
over de beste behandeling van bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, gemeenschappelijke 
richtlijnen op te stellen en nader onderzoek te doen naar de monitoring van onder andere 
hart- en vaatziekten. 

Dit proefschrift
In dit proefschrift wordt de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van het monitoren van 
comorbiditeit geëvalueerd. Hierbij is gekeken naar de verschillen in richtlijnen rondom 
transplantatie, het gebruik van groeihormoon en het voorkomen van hoge bloeddruk na 
transplantatie. Daarnaast is gekeken naar de bruikbaarheid van beeldvormende technieken 
om niergerelateerde botproblemen en hart- vaatziekten te monitoren.

In het eerste deel van dit proefschrift (deel I) wordt eerst in de introductie een kort overzicht 
gegeven van de bestaande literatuur en achtergronden welke aanleiding hebben gegeven 
tot het schrijven van dit proefschrift.  In Hoofdstuk 2 wordt gekeken naar de verschillen 
in behandeling en protocollen omtrent niertransplantatie bij kinderen. Hiervoor zijn de 
verschillende protocollen uit de centra die deelnemen aan RICH-Q onderling vergeleken en in 
tweede instantie vergeleken met bestaande richtlijnen. Uit deze studie bleek dat er wezenlijke 
verschillen bestaan in de protocollen tussen de centra. Voor dat een kind getransplanteerd 
kan worden, wordt veelal een minimum gewicht gehanteerd. Hoe kleiner het kind, hoe 
ingewikkelder het technisch gezien is om een, veelal volwassen, nier te transplanteren. Er is 
gebleken dat het minimum gewicht tussen centra flink varieert van minimaal 8 tot minimaal 
12 kilogram. Een kind met een gewicht van 9 kilogram zal daardoor in het ene centrum 
langer met dialyse moeten worden behandeld dan een kind met hetzelfde gewicht in een 
ander centrum. Langer behandeld worden met dialyse vergroot de kans op complicaties 
en zelfs sterfte. Ook bleken er verschillen te bestaan tussen de criteria waaraan levende en 
overleden donoren moeten voldoen. Sommige centra accepteren een levende donor met een 
leeftijd tot 65, terwijl andere centra enkel jongere donoren accepteren. Ook hierdoor kan 
het zijn dat de behandeling en mogelijk ook uitkomsten van hetzelfde kind in twee centra 
enorm kan verschillen. De verschillen tussen centra worden mogelijk veroorzaakt door het 
ontbreken van goede richtlijnen. Omdat nierinsufficiëntie bij kinderen een zeldzame ziekte 
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is en er daardoor weinig grote studies gedaan kunnen worden, is er onvoldoende bewijs 
om goede richtlijnen op te stellen en zijn centra afhankelijk van de zogenaamde ‘expert 
opinion’  of hun eigen ervaring. Meer onderzoek naar de uitkomsten van bijvoorbeeld 
niertransplantatie bij kleinere kinderen of met oudere donoren is nodig om hier in de 
toekomst eenduidige richtlijnen voor te kunnen maken zodat de uitkomsten voor alle 
kinderen, ongeacht van in welk centrum ze behandeld worden, gelijk zijn. In Hoofdstuk 
3 wordt eveneens gekeken naar verschillen in protocollen en richtlijnen, enkel nu op een 
hoger niveau, te weten op landsniveau. In deze studie is gekeken naar de verschillen tussen 
Europese landen in richtlijnen aangaande het gebruik van groeihormoon. Deze studie heeft 
laten zien dat de criteria voor het voorschrijven van groeihormoon variëren tussen landen en 
dit heeft mogelijk effect op de uiteindelijke lengte van een kind. Of  het een kindernefroloog 
al dan niet toegestaan was om groeihormoon wordt voorgeschreven in een bepaald land, 
leek de grootste invloed te hebben op het bereiken van een goede zogenaamde ‘ final height’. 
Daarnaast bleek dat in de verschillende landen minder groeihormoon voorschrijven dan 
op grond van de door hun opgegeven criteria en de lengte van de patiënten te verwachten 
was. Twijfel aan de therapietrouw van de patiënt en onterechte ideeën over bijwerkingen 
van groeihormoon zouden eraan kunnen bijdragen dat artsen minder vaak groeihormoon 
voorschrijven. Ook lijken financiële argumenten hierin een rol te spelen. In Hoofdstuk 4 
wordt gekeken of er verschillen bestaan in het voorkomen (prevalentie) en behandeling 
van hypertensie bij kinderen en jong volwassenen met een functionerend niertransplantaat. 
Hiervoor zijn kindernefrologen en volwassen nefrologen benaderd om een vragenlijst in te 
vullen. Daarnaast zijn de RICH-Q database en NOTR (Nederlandse OrgaanTransplantatie 
Register) samen gevoegd en is er cross-sectioneel en longitudinaal naar het voorkomen van 
(ongecontroleerde) hypertensie gekeken. Er is sprake van hypertensie wanneer een patiënt een 
hoge bloeddruk heeft, dan wel een normale bloeddruk heeft met behulp van antihypertensiva. 
Wanneer er een hoge bloeddruk is ondanks medicatie, dan wordt er gesproken over 
ongecontroleerde hypertensie. Zowel de kindernefrologen als de volwassen nefrologen 
hanteren verschillende definities voor hypertensie. Het voorkomen van hypertensie was 
evident verschillend tussen de kinderen en jong volwassenen. Bij jong volwassenen kwam 
hypertensie vaker voor dan bij kinderen. Mogelijk kan dit verklaard worden doordat de 
follow-up bij jong volwassenen minder frequent is en jong volwassenen meer autonomie 
krijgen in de behandeling van hun ziekte. Eerdere studies die hebben gekeken naar het 
effect van transitie (overgang van de kindergeneeskunde naar de volwassen geneeskunde) 
hebben tegenstrijdige resultaten laten zien. Om die reden is er bij deze studie gekeken wat 
het verloop van de bloeddruk is geweest rondom het moment van transitie. Er werd geen 
toename van voorkomen van hypertensie gezien na de transitie. Wel werd een trend naar 
hogere bloeddruk gezien bij de jong volwassenen. Omdat een hoge bloeddruk geassocieerd 
is met een slechtere uitkomst, is het noodzakelijk dat nefrologen die de zorg dragen voor 
jong volwassenen met een niertransplantaat zich hiervan bewust zijn en hier aandacht aan 
schenken op de poliklinische controle. 
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In deel II wordt gekeken naar de kwaliteit van het monitoren van co-morbiditeit, in 
het bijzonder CKD-MBD en hart- en vaatziekten. In Hoofdstuk 5 is gekeken naar de 
bruikbaarheid van DXA (methode om de botdichtheid te meten) bij het monitoren en 
diagnosticeren van CKD-MBD in terminale nierinsufficiëntie. Hiervoor is het cohort van 
het LERIC onderzoek 10 jaar vervolgd. Dit cohort bestaat uit patiënten met terminale 
nierinsufficiëntie die voor 1979 met nierfunctievervangende therapie begonnen en toen 
jonger waren dan 15. In 2000 zijn de overlevers uitgebreid onderzocht, waarbij er onder 
andere is gekeken naar de botdichtheid middels DXA. Vrijwel alle patiënten hadden een 
significant verlaagde botdichtheid van zowel de heup als de lumbale wervelkolom. Dezelfde 
patiënten zijn 10 jaar later wederom benaderd en is er gekeken naar het voorkomen van 
botklachten, botdeformiteiten en botbreuken. In 2010 bleek dat een ruime meerderheid van 
de overlevende patiënten in enige mate last heeft van botklachten. Er was geen verschil 
in botdichtheid tussen de patiënten die wel of geen botklachten of botbreuken hebben 
doorgemaakt. Wanneer middels DXA de botdichtheid wordt gemeten, wordt verondersteld 
dat het bot een tweedimensionaal object is, echter dit is niet het geval. Bij mensen met een 
kleinere lengte, zoals patiënten met terminale nierinsufficiëntie, bestaat er hierdoor het risico 
dat er een onderschatting is van de botdichtheid. In onze studie werd gecorrigeerd voor lengte, 
maar desondanks bleek DXA niet in staat om te voorspellen welke patiënten botklachten 
of botbreuken kregen. Nefrologen die DXA gebruiken voor het opsporen en vervolgen van 
CKD-MBD zouden deze bevindingen in hun achterhoofd moeten houden bij het interpreteren 
van DXA scans in patiënten met terminale nierinsufficiëntie. In het tweede en laastste 
hoofdstuk van Part II (Hoofdstuk 6) is gezocht naar een methode om hart- en vaatziekten 
vroeger en betrouwbaarder op te sporen dan met de conventionele echocardiografie. Eerder 
onderzoek heeft aangetoond dat conventionele echocardiografie niet betrouwbaar is voor 
het opsporen van hart- en vaatziekten. Een nieuwe methode, genaamd Speckle Tracking 
Echocardiography (STE), is een deels geautomatiseerde methode waarin er wordt gekeken 
naar hoe verschillende delen van de hartkamer bewegen. Voor deze studie werd STE bij 
kinderen met terminale nierinsufficiëntie vergeleken met gezonde leeftijdsgenootjes. Bij de 
kinderen met terminale nierinsufficiëntie werden afwijkende bewegingen van de hartspier 
gezien, nog voor er afwijkingen bij de conventionele echocardiografie werden gezien. Waar 
bij conventionele echocardiografie vooral werd gekeken naar de grootte en/of dikte van de 
linker hartkamer, wordt er bij STE meer gekeken naar hoe diverse delen van de hartkamer 
bewegen. Hiermee wordt informatie verkregen over de functie van de kamer en dit lijkt uit 
onderzoeken bij volwassenen een goede voorspeller te zijn van hart- en vaatziekten. In welke 
mate dit ook voor kinderen geldt en of de verminderde functie gemeten met STE reversibel 
is, moet nader onderzocht worden. 
In deel III wordt beschreven hoe RICH-Q ontstaan is en in welke mate een ‘quality 
improvemen collaborative’  zoals RICH-Q de kwaliteit van zorg ook daadwerkelijk weet te 
verbeteren. In dit stuk worden de zogenaamde quality indicators van RICH-Q vergeleken 
over tijd en met landen uit de ESPN/ERA-EDTA registry. Er werd gekeken of er in de tijd 
een verbetering werd gezien en naar de kwaliteit van zorg in vergelijking met andere ‘rijke’ 
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Europese landen. Op verschillende vlakken werd er een trend richting verbetering gezien. 
Wat betreft de zogenaamde pre-emptieve (levende) niertransplantatie werd een evidente 
toename gezien. Dit komt overeen met de persoonlijke ervaring van de artsen, met name die 
van de Belgische artsen. Deze hebben aangegeven in de periode voor RICH-Q zelden levende 
niertransplantatie te adviseren. Sinds de start van 2007 zijn zij deze vorm van transplantatie 
meer gaan promoten. Deze omslag heeft mogelijk een positief effect op de uitkomst van 
kinderen met nierinsufficiëntie in België. Mogelijk kan er geen verbetering van de kwaliteit 
van zorg gemeten worden doordat er een plafond bereikt is en wordt de kwaliteit van zorg 
niet enkel bepaald door dokter gerelateerde factoren. Onder andere therapietrouw zou 
er aan kunnen bijdragen dat, ondanks alle inspanningen van artsen en verpleegkundigen, 
de kwaliteit van zorg, gemeten met bepaalde quality indicators, niet lijkt te verbeteren. 
Daarnaast is het misschien nodig de kwaliteit van zorg op een andere manier te gaan meten, 
niet met klinische variabelen en parameters, maar met uitkomsten die voor de patiënt van 
belang zijn. 
Het project heeft er toe geleid dat er een aantal medische richtlijnen en 1 paramedische 
richtlijn zijn opgesteld waardoor de zorg in de toekomst meer geharmoniseerd is. Ook heeft 
het project meer inzicht verschaft in de verschillen tussen centra en de betrouwbaarheid 
van diverse methoden om botproblemen en hart- en vaatziekten op te sporen. Tenslotte, en 
dit is wellicht het belangrijkste, hebben de betrokken nefrologen aangegeven door te willen 
gaan met RICH-Q, omdat zij duidelijk de meerwaarde zien van het intercollegiale overleg, 
registreren van data en harmoniseren van de zorg. 

In het laatste deel van dit proefschrift (General Discussion) worden de resultaten uit dit 
proefschrift bediscussieerd. Het onderzoek heeft een aantal belangrijke bevindingen 
opgeleverd over de kwaliteit van zorg en kwaliteit van monitoring van kinderen met 
terminale nierinsufficiëntie. Er bestaan op verschillende vlakken verschillen in de behandeling 
van kinderen met terminale nierinsufficiëntie, namelijk het vlak van transplantatie, het 
gebruik van groeihormoon en de behandeling van hypertensie. Mogelijk bestaan er op 
andere vlakken nog meer verschillen. Deze verschillen ontstaan doordat er geen richtlijnen 
bestaan die zijn gebaseerd op grote, goed opgezette onderzoeken bij kinderen met terminale 
nierinsufficiëntie. Prospectieve studies, zoals RICH-Q, lijken dan ook essentieel voor het 
vergaren van data en het uitvoeren van prospectief onderzoek. Daarnaast kan, in afwezigheid 
van evidence based richtlijnen, middels het consortium de zorg voor kinderen met terminale 
nierinsufficiëntie in Nederland, België en deel van Duitsland worden geharmoniseerd door 
het opstellen van uniforme richtlijnen. Dit proefschrift heeft daarnaast inzicht verschaft in 
de waarde van beeldvormende technieken voor het monitoren van CKD-MBD en hart- en 
vaatziekten. DXA lijkt niet betrouwbaar in het voorspellen van het optreden van botbreuken 
bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie sinds de kinderleeftijd. Meer onderzoek naar 
de betrouwbaarheid en voorspellende waarde van nieuwere beeldvormende technieken is 
nodig. 



164

Conventionele echocardiografie lijkt onvoldoende in staat om betrouwbaar een uitspraak te 
doen over functie van het hart, in het bijzonder de linkerkamer. STE detecteert veranderingen 
in de hartspier, nog voor deze worden opgemerkt door de conventionele echocardiografie. 
Hoewel in studies met volwassenen afwijkingen die met STE zijn opgemerkt geassocieerd 
zijn met verhoogde kans op overlijden en het optreden van hart- en vaatziekten, moet er 
binnen de populatie kinderen met terminale nierinsufficiëntie nader onderzoek plaats 
vinden met lange termijn follow-up om de rol en betekenis van STE te onderzoeken. In 
het laatste hoofdstuk is een overzicht gegeven van het effect van RICH-Q als project dat 
als doel heeft de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hoewel RICH-Q op het niveau van de 
kwaliteitsindicatoren de zorg maar beperkt heeft kunnen verbeteren, heeft het wel degelijk 
belangrijke resultaten en inzichten opgeleverd. Bij de start van RICH-Q werd een ambitieus 
doel nagestreefd, in retrospect lijkt dit doel wellicht wat te ambitieus. Gaande het proces 
bleek dat ondanks alle inspanningen van dokters en verpleegkundigen het lijkt alsof er een 
plafond bereikt is in de kwaliteit van de zorg. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat er 
factoren een rol spelen die niet beïnvloed kunnen worden door de dokter. Daarnaast lijkt er 
een discrepantie te bestaan tussen de uitkomsten die door dokters belangrijk worden geacht 
en welke patiënten als belangrijk beschouwen. In de toekomst zal de patiënt wellicht een 
grotere rol spelen binnen wetenschappelijk onderzoek.


