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1. Definitie en classificatie 



Definitie: AKI – Acute Kidney Injury

• Syndroom gekenmerkt door snel verlies van de excretiefunctie 
van de nier (uren tot dagen) 

• Heterogene groep van aandoeningen met gemeenschappelijke 
diagnostische kenmerken
– ↑ van plasma of serum ureumconcentratie en/of ↑ van plasma of 

serum creatinineconcentratie
– Dikwijls geassocieerd met verminderde urine-output

• Andere veel voorkomende laboratoriumbevindingen
– Accumulatie van metabole zuren metabole acidose
– Hyperkaliëmie
– Hyperfosfatemie

Bellomo R, Kellum JA, Ronco C. Acute kidney injury. Lancet. 2012; 380: 756-66.
Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. United States 
of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.



Bemerkingen

SERUM CREATININE en UREUM

– Niet-sensitieve merkers voor GFR!!!  Beïnvloed door:

• Voeding

• Gebruik van steroïden

• Spiermassa

• Leeftijd

• Geslacht

• Aanwezigheid van gastro-intestinaal bloed

• Aggressieve vochtresuscitatie

• Spiertrauma

– Worden pas abnormaal wanneer GFR met > 50% ↓

– Tonen geen dynamische veranderingen in filtratiesnelheden

OLIGURIE

– “Non-oliguric renal failure”  Relatie tussen eGFR en urine output en tubulaire schade is 
complex

Bellomo R, Kellum JA, Ronco C. Acute kidney injury. Lancet. 2012; 380: 756-66.
KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. March 2012.



AKIN (1) – RIFLE (2)

Patiëntengroepen met ↑ ernst van ziekte
• ↑ Proportie behandeld met RRT
• ↑ Mortaliteit

KDIGO Clinical Practice 
Guideline for Acute 
Kidney Injury. March 
2012.



Opmerkingen

• Slechts één van beide criteria moet vervuld zijn

• Classificatie gebaseerd op meest ernstige van beide criteria

• Tijdsduur
–AKIN

• < 48 uur

–RIFLE
• Abrupt (binnen 1-7 dagen)

• Aangehouden (> 24 uur)

• CAVE
– Criterium op basis van creatinine versus ↓ eGFR

– Tijdscriterium



KDIGO (3)
Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury 2012

KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. March 2012.

= OLIGURIE



Chawla LS, Eggers PW, Star RA, Kimmel PL. Acute Kidney Injury and Chronic Kidney disease as Interconnected Syndromes. N Engl J Med 
2014;371:58-66.
Bellomo R, Kellum JA, Ronco C. Acute kidney injury. Lancet. 2012; 380: 756-66.
Harrison

Acute op chronische nierinsufficiëntie

• Reeds aanwezige nierinsufficiëntie met gesuperponeerde verdere achteruitgang

Aanwijzingen hiervoor:

• Abnormaal serumcreatinine vóór presentatie

• Relevante risicofactoren: hypertensie of diabetes mellitus

• Normocytaire anemie in afwezigheid van bloedverlies

• Secundaire hyperparathyreoïdie met hyperfosfatemie en hypocalciëmie

• Echografisch kleine nieren met dunne cortex

• Acute en chronische nierinsufficiëntie 

• Vroeger: beschouwd als twee aparte entiteiten

• Nu: meer en meer verbonden syndromen

CAVE: grote nieren bij CKD en:
• Diabetische nefropathie
• HIV-geassocieerde 

nefropathie
• Infiltratieve ziekten



Chawla LS, Eggers PW, Star RA, Kimmel PL. Acute Kidney Injury and Chronic Kidney disease as Interconnected 
Syndromes. N Engl J Med 2014;371:58-66.



KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. March 2012.



KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. March 2012.



KDIGO Clinical Practice 
Guideline for Acute Kidney 
Injury. March 2012.



NIEUW CONCEPT



Murray PT, Mehta RL, Shaw A, Ronco C, Endre Z, Kellum JA, et al. Potential use of biomarkers in acute kidney injury: report and summary 
of recommendations from the 10th Acute Dialysis Quality Initiative consensus conference. Kidney Int. 2014 Mar;85(3):513-21. 



Murray PT, Mehta RL, Shaw A, Ronco C, Endre Z, Kellum JA, et al. Potential use of biomarkers in acute kidney injury: report and summary 
of recommendations from the 10th Acute Dialysis Quality Initiative consensus conference. Kidney Int. 2014 Mar;85(3):513-21. 

• Prerenale azotemie
• Postrenaal in vroege fase

• Acute tubulusnecrose
• Postrenaal in late fase
• Renale parenchymletsels



Murray PT, Mehta RL, Shaw A, Ronco C, Endre Z, Kellum JA, et al. Potential use of biomarkers in acute kidney injury: report and summary 
of recommendations from the 10th Acute Dialysis Quality Initiative consensus conference. Kidney Int. 2014 Mar;85(3):513-21. 



2. Indeling en etiologie



Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. 
United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.

ANATOMISCHE INDELING



Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. 
United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.



Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney 
Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. 
Harrison’s principles of internal medicine. 
19th edition. United States of America: 
McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-
1811.



Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. 
United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.



KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. March 2012.
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VOORGESCHIEDENIS
– Kniefractuur, totale knieprothese

– Hernia inguinalis waarvoor heelkunde

– Benigne prostaathypertrofie

– Hereditaire hemochromatose

– Totaal AV-blok waarvoor pacemakerimplantatie juni 2010

– Arteriële hypertensie

– Dyslipidemie

– Paroxysmale VKF en patent foramen ovale

– Aortaklepstenose

– Aortaklepvervanging mits een aortakunstklep: Perceval maat L, sluiten patent foramen ovale dmv 
hechtingen, pulmonaalvene isolatie en atriclip.

– Refluxoesofagitis

– Sterk vermoeden van gegeneraliseerde tonisch clonische nachtelijke aanval, vermoedelijk met 
focaal begin rechts temporaal.

– B-CLL, bij onderliggend MDS. Start Obinotuzumab + Leukeran. Eerste toedieningen zeer goed 
verlopen. Echo abdomen toonde geen belangrijke adenopathieën. 



MEDICATIE
– Bisoprolol eg, 5 mg, 1/d, 8u

– Carbamazepine mylan (comp ret 200 mg), 100 mg, 1/d, 22u

– Clexane, 40 mg, SC, 1/d, 20u

– Dafalgan, 1 g ># bij pijn (max 4)

– Folavit, 0.4 mg, 1/d, 8u

– Haldol (orale drup 2 mg/ml 30 ml), 10 drup ># bij verwardheid (max 1)

– Lipitor, 10 mg, 1/d, 8u

– Movicol (zakje 13,9 g), 1 zakje ># bij constipatie (max 2)

– Pantomed, 40 mg, 1/d, 8u

– Tamsulosine eg (caps 0,4 mg), 0.4 mg, 1/d, 8u

– Torasemide sandoz, 5 mg, 1/d, 8u

– Zyloric, 100 mg, 1/d, 8u

ANAMNESE
Bloedname bij daghospitalisatie: acute nierinsufficiëntie

Systeemanamnese:
• algemeen: geen koorts, gewicht stabiel
• cardiaal: geen RSP, geen thoracale beklemming, geen syncope, geen 

palpitaties, geen dyspnee
• pulmonaal: gekende kuchhoest, witte sputa
• abdominaal: goede eetlust, geen nausea, niet gebraakt, wisselend 

stoelgangspatroon, vanmliddag laatste passage, geen diarree, geen RBPA, 
geen melena

• urogenitaal: geen klachten, geen hematurie



KLINISCH ONDERZOEK
– Gewicht 78kg

– Parameters: pols 84/min, Sat 97%, BD 124/56 mmHg, T 
36.5°C

– Cardiaal: regelmatig ritme

– Pulmonaal: bilateraal VAG, eind-expiratoire crepitaties

– Abdominaal: opgezet abdomen, GLOBUS, peri-umbilicaal 
druk/percussiepijnlijk, geen WSP, geen NSP

– Perifeer: malleolair pitting oedeem

URINESEDIMENT
- Negatief

LABO
- creatinine 4.50 mg/dL,  eGFR 13 ml/min/ 

1.73m²(MDRD)
- baseline creatinine 1.01 mg/dL, eGFR 71 ml/min/ 

1.73m²(MDRD) 1 maand geleden



Wat is uw diagnose?



ECHO NIEREN/BLAAS
• Bilateraal milde tekenen van chronisch 

nierparenchymlijden. 
• Heden bilaterale hydro-uretronefrose op basis 

van een globe vesicale.

POSTRENALE NIERINSUFFICIËNTIE
• Plaatsing van een transurethrale 
• Creatinine bedroeg bij ontslag 0.81 mg/dL, wat overeenkomt 

met een eGFR van 91 ml/min/1.73m².



3. Aanpak in de praktijk/ 
diagnostiek



Bellomo R, Kellum JA, Ronco C. Acute kidney injury. Lancet. 2012; 380: 756-66.
Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. 
United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.

• DIAGNOSE
• Asymptomatisch tot extreem verlies van functie bereikt

• Geen karakteristieke klinische bevindingen

 Typisch in context van andere acute ziekte

• Meestal biochemische diagnose: serum creatinine en ureum

• Bij diagnose: acuut of chronisch?

• Acute nierinsufficiëntie

• Chronische nierinsufficiëntie

• Acuut op chronische nierinsufficiëntie



Anamnese

Klinisch onderzoek

Bloedname

Urine-output, urineonderzoek & indices renaal falen

Beeldvorming: echo nieren

Nierbiopsie

Nieuwe biomerkers



Anamnese en klinisch onderzoek

–Prerenaal

• Anamnese

– Braken, diarree, glucosurie met polyurie

–Medicatie: diuretica, NSAID’s, ACE-I, ARB

• Klinisch onderzoek
– Orthostatische hypotensie, tachycardie, ↓ CVD, ↓ huidturgor, droge mucosae

– Postrenaal

• VG van prostaataandoening, nefrolithiasis, pelvische/para-aortische maligniteit,…

– Renaal

• Koorts, artralgieën, jeukend erytheem,…  interstitiële nefritis

• Palpabele purpura, longbloeding, sinusitis  systeemvasculitis 

met glomerulonefritis

• Livedo reticularis  athero-emboli

– Medicatienazicht

• Frequent een oorzaak van AKI!

• Noodzaak tot aanpassing van dosissen!

Bellomo R, Kellum JA, Ronco C. Acute kidney injury. Lancet. 2012; 380: 756-66.
Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. 
United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.



• Nauwkeurige anamnese, klinisch onderzoek

Bellomo R, Kellum JA, Ronco C. Acute kidney injury. Lancet. 2012; 380: 756-66.
Darmon M, Ostermann M, Cerda J, Dimopoulos MA, Forni L, Hoste E, et al. Diagnostic work-up and specific causes of acute kidney injury. 
Intensive Care Med. 2017 Jun;43(6):829-840. 
Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. 
United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.
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VOORGESCHIEDENIS
• Retinaloslating

MEDICATIE
• oogdruppels 

• Tamsulosine eg (caps 0,4 mg), 0.4 mg, 1/d, 8u

ANAMNESE
• Overname uit Geel op 14-8 's avonds, waar initieel opname op 12-8.
• Sinds een ruime week ziek gevoel, slap, koorts thuis tot 38.8°, 

spierpijnen. Antibiotica via huisarts (eerste soort?, nadien amoxicilline) 
zonder verbetering. 

• Kan nog plassen. Wel wat rugpijn. 
• Een dag wat plattere stoelgang, nu al drie dagen geen defecatie meer. 
• Weinig eetlust, drinkt nog goed. 
• Geen vooraf bestaande klachten. 



KLINISCH ONDERZOEK
• vele naevi

• zeker niet overvuld, eerder droog

• geen oedemen

• Cor en longen normaal

• Abdomen: geen drukpijn

• Bilateraal nierslagpijn

URINESEDIMENT
• Forse proteïnurie

LABO
• creatinine vorige week 0.9 mg/dL
• creatinine 12/8: 2.8 mg/dL
• creatinine 14/8: 5.5 mg/dL
• Trombopenie



Bijkomende vragen?



ANAMNESE
• Contact met muizen bij onderhoud van de greppel naast 

het huis. 
• Geen buitenlandse reizen

ECHO NIEREN/BLAAS
• Geen postrenale factor
• Geen gegevens over niergrootte



Wat is uw diagnose?



• Opname met viraal syndroom en acute ernstige 
nierinsufficiëntie (creatinine tot 5.9 mg/dL, klaring 9 ml/min) 
Het clinicoanamnestisch vermoeden van Hantavirus werd 
serologisch bevestigd. Met supportieve therapie snelle 
klinische verbetering en reeds partiële biochemische resolutie 
(creatinine 2.99 mg/dL, klaring 20 ml/min). Volledig herstel is 
te verwachten. 

• Over één week controleraadpleging, oa ter controle van de 
milde hypernatremie en hypofosfatemie (transiënte diabetes 
insipidus bij herstel acuut nierfalen). Hij werd geadviseerde om 
royaal te drinken. 

HANTAVIRUSINFECTIE
Verwikkeld met acute interstitiële nefritis en trombopenie.



Bloedname
• Creatinine en ureum

– Patroon van stijging

• Prerenale azotemie: matige ↑, ↓ naar baseline bij betere hemodynamiek

• Contrastnefropathie: ↑ 24-48u, piek binnen 3-5d, resolutie binnen 5-7d

• Athero-embolic diseases: meer subacuut

• Aminoglycosiden/cisplatinum: delay 3-5d tot 14d na blootstelling

– Verhouding ureum/creatinine

• Disproportionele ↑ ureum/creatinine: prerenaal 

• Ionogram
– Hyperkaliëmie, hyperfosfatemie, hypocalciëmie

– Anion gap

• Verhoogd 

– Eender welke oorzaak van uremie: retentie anionen

– AG ↑ en osmolar gap ↑: intoxicatie met ethyleenglycol  (ook oxalaatkristallen in urine)

• Verlaagd 

– MM: niet-gemeten kationische proteïnen

• CK, urinezuur

– Tumorlyse: CK licht ↑ of normaal, urinezuur ↑, hyperfosfatemie, hypocalciëmie

– Rhabdomyolyse: CK↑, urinezuur ↑

Differentieeldiagnose
• Hoge GI-bloeding
• Hyperalimentatie
• ↑ weefselkatabolisme
• Glucocorticoïden

Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. 
United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.



• Complet formule
– Anemie

• Multifactorieel
• Ernstige anemie zonder bloeding

– Hemolyse
– Multipel myeloom
– TMA: HUS/TTP

» ADAMTS13, Shiga-toxine

– Perifere eosinofilie
• Interstitiële nefritis, athero-emboli, 

PAN, churg-strauss vasculitis

– Trombocyten

• Bijkomende zaken bij vermoeden van glomerulonefritis en/of vasculitis
– Complement
– ANF, ANCA
– Anti-GBM
– Cryoglobulines
– HBV, HCV, HIV
– ASLO
– PLA2R-antistoffen

TMA
• Trombopenie
• Schistocyten
• Hemolytische anemie

• LDH ↑
• Haptoglobine ↓
• Indirect bilirubine ↑
• Reticulocytose

Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. 
United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.



KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. March 2012.



Urine-output, urineonderzoek & indices renaal falen

1. URINE-OUTPUT

–Anurie niet frequent vroeg in het verloop, wel bij:
• Complete obstructie urinaire tractus

• Occlusie a. renalis

• Overwhelming septische shock

• Ernstige ischemie

• Ernstige proliferatieve glomerulonefritis of vasculitis

–Oligurie (<0.5 ml/kg/uur gedurende 6 uur) ~ slechtere outcome

–Bewaarde urine-output
• Nefrogene diabetes insipidus bij lang bestaande obstructie urinaire tractus

• Tubulo-interstitiële ziekte

• Nefrotoxiciteit (cisplatinum, aminoglycosides)

Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. 
United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.



2. URINEONDERZOEK

–Rode/bruine urine
• Hematurie
• Rhabdomyolyse of hemolyse  kleur persisteert in supernatant na centrifugatie

–Urine-onderzoek
• Proteïnurie

–Mild tot zeer ernstig
–Myeloma light chains  niet te detecteren met dipstick
–Nefrotische range: glomerulonefritis, vasculitis, intersitiële nefritis (typisch bij NSAID’s)

• Urinesediment
– Dysmorf versus niet-dysmorfe  hematurie
– Pyurie
– RBC casts
– WBC casts
– Urinaire eosinofilie
– Kristalurie

Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. 
United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.



Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. 
United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.



3. INDICES RENAAL FALEN
– Verhouding ureum/creatinine
– Fractionele natriumexcretie

• = fractie van het gefilterde natrium dat geëxcreteerd wordt
• Afhankelijk van

– Natriumintake, effectief intravasculair volume, GFR, diuretica, intact tubulaire 
resorptieve mechanismen

• < 1%
– Prerenale azotemie

» CAVE: bij CKD + prerenale azotemie, FeNa kan > 1% zijn
» CAVE: diuretica
» CAVE: vaak ook laag in vroeg stadium van glomerulonefritis en andere ziekten

• > 1%
– Ischemische AKI

» CAVE: FeNa < 1% bij sepsis, rhabdomyolyse, contrast nefropathie

– Urinaire osmolaliteit
• Prerenaal: > 500 mOsm/kg (geen diuretica, goede baseline nierfunctie, intacte 

medullaire gradiënt, verhoogd ADH)

Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. 
United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.



KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. March 2012.





Natrium

Giebisch G, Windhager E. Transport of sodium and 
chloride. In: Boron WF, Boulpaep EL, editors. 
Medical Physiology. 2nd edition. Philadelphia: 
Saunders-Elsevier; 2009. p.784.



Giebisch G, Windhager E. Transport of urea, 
glucose, phosphate, calcium, magnesium, 
and organic solutes. In: Boron WF, Boulpaep 
EL, editors. Medical Physiology. 2nd edition. 
Philadelphia: Saunders-Elsevier; 2009. p.798

Ureum



Beeldvorming
• Transurethrale sonde
– urethrale obstructie?

• Echo nieren/CT nieren
– Obstructie?

• Dilatatie van  het verzamelsysteem?
• Hydro-ureteronefrose?

– CAVE: soms obstructie zonder radiologische afwijkingen  anterograde/retrograde 
pyelografie

» Volumedepletie, retroperitoneale fibrose, encasement door tumor, vroeg in het verloop 
van obstructie

– Grootte nieren? Echogeniciteit?
• Chronisch nierlijden: kleine nieren (op enkele uitzonderingen na)
• AKI

– Normale grootte
– Vergrote nieren + AKI: suggereert acute interstitiële nefritis

• Vasculaire beeldvorming 
– Bij vermoeden van veneuze of arteriële obstructie

Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. 
United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.



Nierbiopsie

• Indien oorzaak niet duidelijk
– Indien geen prerenale, postrenale, ischemische of nefrotoxische oorzaak

– Bij vermoeden van:
– Glomerulonefritis

– Vasculitis

– Interstitiële nefritis

– Multipel myeloom

– HUS/TTP

– Allograft dysfunctie

• CAVE:
–Risico op bloeding

Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th 
edition.  United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.
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VOORGESCHIEDENIS
• 05-08-2003: vitrectomie ikv retinaloslating met 

diepgelegen retinascheur aan het linker oog

• 11-2016: rectocopie met beeld van hypertrofe papil en 
graad II hemorroïden waarvoor transanale resectie

• 08-2018: opname owv bilateraal pleuravocht eci

MEDICATIE
• Lendormin 1 co/d

ANAMNESE
• Doorverwijzing owv nierinsufficiëntie bij recente opname 

owv bilateraal pleuravocht eci. 
• Sinds enkele maanden prikkelhoest. Beperkte dyspnee, 

max. NYHA 2. Geen orthopnee. Geen oedemen. 
• Goede BD controle. 
• Geen urinaire klachten. 
• Overigens weinig bijzonderheden.



KLINISCH ONDERZOEK
• BD 116/75

• Cor: S1S2, RR, geen souffle

• CVD+6cmH20, milde oedemen

• Longen: symmetrisch VAG met discrete bibasale crepitaties

• Abdomen: soepel

• Geen NSP of WSP

LABO

30-08 03-09 06-09 07-09 20-09

Creatinine 
(mg/dL)

2.42 2.24 2.23 2.11

Bicarbonaat 
(mmol/L)

18.9 19.7

Urinezuur 
(mg/dL)

2.8 2.5 2.6

Fosfaat 
(mmol/L)

0.73 0.57 0.64

Verder:
• Normaal hemoglobine
• Milde trombopenie
• Totaal eiwit en albumine normaal
• Licht verhoogd gGT en ALP
• EWEF en gammaglobulinen

• Geen M-piek
• IgA en IgG verlaagd

• NTproBNP 2x ULN
• HbA1c 5.6%
• ANF/ANCA –, geen complementverbruik
• PTH en vitamine D normaal
• HBV/HCV/HIV negatief



URINESEDIMENT en URINE-ANALYSE
• Light chains

• urine kappa 1710 mg/l (< 7.5)
• urine lambda 69.4 (< 4.5)
• K/L 24.64

• 24u proteïnurie 2.6 g/24u
• glucosurie

Bijkomende onderzoeken?



TTE
• Normale LV systolische functie
• Randhypertroof LV.
• MI graad III, AI graad II
• Pericardvocht 5 tot 8 mm, meer uitgesproken lokaal over rechter atrium tot 1,5 

cm in systole

Echo abdomen
• Geen afwijkingen ter hoogte van de lever.
• Galblaas met inliggend kleine lithiasis.
• Normaal aspect van het pancreaslichaam. Normale milt. 
• Geen normaal kaliber van de aorta abdominalis.
• Geen verdikte darmwanden.
• Matige blaasvulling met regelmatige wandaflijning.
• Geen vrij vocht.
• Nieren: 

– Nierparenchym verlies rechts met een interpolaire doormeter van ongeveer 8,9 cm. Licht 
toegenomen corticomedullaire differentiatie en cortexdikte van ongeveer 1 cm. Geen nierstuwing 
rechts. Geen goede intrarenale flowcurves. 

– Links interpolaire doormeter van 10 cm met een cortexdikte van 12 mm. De weerstand index van 
ongeveer 0,7. Geen nierstuwing links.



Wat is uw diagnose?



Monoclonal gammopathy of renal significance
Zich uitend als Fanconi (proximale tubulopathie)

Fanconi
• Metabole acidose
• Glucosurie
• Hypofosfatemie
• Hypouricemie
• Aminoacidurie

• Gezien op urinestaal overmaat aan kappa vrije ketens en op 
serum staal hypogammaglobulinemie, vermoeden verband met 
een lichte keten ziekte of amyloidose.

• Serum vrije lichte ketens toonde overmaat aan kappa lichte 
ketens. 

• CT Kahler kon geen verdachte botletsels weerhouden.
• BM/BB toonde verhoogd aantal plasmocyten monotypisch

verdacht voor kappa lichte ketens. Licht positieve 
Congoroodkleuring.

• Nierbiopsie werd nog gepland. 



• Ureum en creatinine
– Functionele merkers, suboptimaal voor diagnose van acute parenchymschade
– Relatief trage stijging in geval van AKI

• Nieuwe biomerkers
– Kidney injury molecule – 1 (KIM-1)

• Type 1 transmembraanproteïne, overmatig geëxprimeerd in proximale tubulaire cellen beschadigd 
door ischemie of nefrotoxines

• Detectie in urine kort na ischemie/nefrotoxine schade

– Neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL)
• Kan binden aan ijzer siderofore complexen, zou weefselbeschermend zijn in proximale tubulus
• Upregulatie na inflammatie en nierschade
• Detectie in plasma of urine 2 uur na CABG-geassocieerde AKI

– L-FABP (L-type fatty acid binding protein)
• Expressie in ischemische proximale tubuluscellen
• Werkt renoprotectief door binding aan vrije vetzuren en lipiden peroxidatie producten

– Interleukine 18 (IL-18)
• Pro-inflammatoir cytokine
• Rol bij ischemische proximale tubulaire schade

Nieuwe biomerkers

Waikar SS, Bonventre JV. Acute Kidney Injury. In: Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 19th edition. 
United States of America: McGraw-Hill Education; 2015. p.  1799-1811.



Murray PT, Mehta RL, Shaw A, Ronco C, Endre Z, Kellum JA, et al. Potential use of biomarkers in acute kidney injury: report and summary of 
recommendations from the 10th Acute Dialysis Quality Initiative consensus conference. Kidney Int. 2014 Mar;85(3):513-21. 

• DOMEINEN
1. Risk assessment, diagnose, staging
2. Differentieeldiagnose
3. Prognose en aanpak
4. Nieuwe technieken (inclusief beeldvorming)



KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. March 2012.



Welk onderzoek bij wie?



4. Automatische detectiesystemen



Automatische alerts

• AKI wordt vaak gemist: subtiele veranderingen in 
serumcreatinine die onder de radar blijven 
– geen therapeutische acties  

– slechtere outcome

 rationale voor elektronische alerts

toegenomen herkenning

meer therapeutische acties

betere uitkomst

• Waarom mogelijk?
– toenemend gebruik EHR (electronic health record)

– ANI wordt bepaald door één variabele: serumcreatinine

 relatief gemakkelijk



• Welke parameter?
• Meestal enkel met serumcreatinine

• Urine-output wordt meestal niet gebruikt

• Geen gestandaardiseerde manier voor collectie

• Echter zonder gebruik van UO

• Sommige episodes van ANI blijven ongedetecteerd

• Latere detectie

• Onderschatting van de ernst

• Moeilijkheden?
• Vanaf welke stijging in serumcreatinine dient een alert te gebeuren?

– Vb.  kleine veranderingen zullen ook patiënten zonder echte ‘injury’ includeren

• Moeilijk om een ‘time frame’ in de alert te programmeren

• Wat indien geen pre-hospitaal serumcreatinine beschikbaar?

– Berekende baseline 

• CAVE: negeren van reeds bestaande CNI

• Sensitievere alerts meer vals positieven

– Keuze aan de arts: doe ik hier iets mee of niet?

• Presentatie van alerts?

– ‘Harde’ stop versus ‘Zachte’ stop



Invloed van alerts: RCT’s

• Wilson et al: geen effect op serumcreatinine, dialyse en sterfte 7d na 
randomisatie
– “E-alert” versus “usual care groep”
– E-alert: éénmalig elektronisch bericht naar de behandelend arts en apotheker
– ANI: stijging serumcreatinine van 0,3 mg/dL over 48u of stijging van 50% over 7d
– Geen effect

• Artsen waren reeds op de hoogte van de ANI
• Vroege herkenning leidt niet tot beter resultaat
• Veranderingen in acties leiden gewoon niet tot betere uitkomst

• Heterogene groep van patiënten
» Vb. vochttoediening: voor één patiënt goed, voor andere niet

• Alerts minder effectief indien hoge standaard van zorg
• Minimaal invasieve alert

• Rind et al: wel positief effect
 indien alert gekoppeld wordt aan een actie (vb. voorstel tot  aanpassing 
medicatie)



Invloed van alerts: matched cohort studie

• Kolhe et al: wel positief effect

= grote prospensity-score matched cohort studie

– Implementatie van een AKI-CB (care bundle): bundel van diagnostische en therapeutische 
interventies

– E-alert wanneer clinicus een eerste poging deed om een bloedtest of medicatie voor te schrijven 
bij patiënt met AKI volgens computersysteem
• Alert kon echter overruled worden

• Na alert kan CB geopend en vervolledigd worden

– Effect van compliantie aan de AKI-CB op in-hospital case-fatality en progressie van AKI

– Onaangepaste case-fatality hoger wanneer de care bundle niet werd vervolledigd versus wanneer 
wel

– Nadeel van prospensity-score matched: er kan niet gecorrigeerd worden voor elke  afleider

 Compliantie aan AKI-CB was geassocieerd met lagere mortaliteit 
en minder progressie van de AKI naar hogere stadia.



Nadelen versus voordelen

• NADELEN
– Alert fatigue: door de vele alerts die verschijnen

• Enkel implementatie van alerts die een invloed hebben op patiëntenzorg

• Alert targeting: enkel patiënten met bepaalde karakteristieken krijgen alerts
– Vb. met trage veranderingen in serumcreatinine

– Onnodige interventies
• Vb. verlengd verblijf in het ziekenhuis

• VOORDELEN
– Automatisatie

• Geen menselijke fouten

• Geen inconsistentie in beslissingsproces

• Door wiskundige algoritmes: geen vals-negatieven!



Aanbevelingen voor de toekomst

• Alert plaatsen in bepaalde context

• Door meer info uit EHR te integreren in alert

• Voorgeschiedenis

• Medicatie

• Procedures

• Snelle gewichtstoename

• Hemodynamiek

 Betere en correctere alerts

• Wijze van verschijnen

• Afhankelijk van ernst en nood tot klinische respons

• Vb. ANI stadium I: passieve alert

• Vb. ANI stadium II: paging systeem

• Interactieve alerts

• Afhankelijk van bepaalde procedures

• Vb. bij voorschrijven van nefrotoxische medicatie



Performance van e-alert

• Weinig over geweten.

• Enkele belangrijke overwegingen:
1. Wat is een acceptabele timeframe tussen invoer van sCr waardes en de communicatie van 

de alert 
– Real time vs batch?

2. Hoe kunnen guidelines in een werkbare computercode gestoken worden?

3. Risicovoorspelling 
– Geautomatiseerde risico assessment obv risicofactoren en blootstelling die uit patiëntendossier gehaald worden

4. Gebruik van een baseline serum creatinine 
– KDIGO: AKI als stijging van sCr tot 1,5x in de voorbijgaande 7 dagen 

– Echter vaak geen waarde van de voorbijgaande 7 dagen aanwezig

5. Effect van gebruik urine output?

6. Gebruik van RIFLE en AKIN criteria moet nog bestudeerd worden.

Gebruik van e-alerts gekoppeld aan een zorgbundel zorgen voor een betere 
outcome

MAAR toch niet zo eenvoudig om te implementeren. 

Meijers B, De Moor B, Van Den Bosch B. The acute kidney injury e-alert and clinical care bundles: the road to success is always under 

construction. Kidney Int. 2014 Mar;85(3):513-21.



Meijers B, De Moor B, Van Den Bosch B. The acute kidney injury e-alert and clinical care bundles: the road to success is always under 
construction. Kidney Int. 2014 Mar;85(3):513-21.

Performance van e-alert



5. Behandeling



5.1 Algemeen



KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. March 2012.



KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. March 2012.



5.2 Dialysemodaliteiten



Dialysemodaliteiten

• Continue niervervangende therapie (CRRT)
• Vooral bij hemodynamisch instabiele patiënten
• Bij sommige IZ afdelingen: bij iedere patiënt gebruik van CRRT
• Slow continuous ultrafiltration (SCUF), continuous venovenous hemofiltration 

(CVVH), continuous venovenous hemodialysis (CVVHD) of continous 
venovenous hemodiafiltration (CVVHDF)

• Idealiter over 24u, enkel onderbroken door onderzoeken

• Conventionele intermittente hemodialyse
• Snelle ultrafiltratie en klaring van stoffen
• Wordt soms bij vasopressiedependente patiënten gebruikt met aanpassing van 

het voorschrift
• 3-5 uur durend

• PIRRT: prolonged intermittent RRT
• Tussen continue technieken en IHD
• Tussen 8 en 16 uur durend

• Peritoneaal dialyse



Lameire NH, Bagga A, Cruz D, De Maeseneer J, Endre Z, Kellum JA, et al. Acute kidney 
injury: an increasing global concern. Lancet. 2013 Jul 13;382(9887):170-9. 



5.3 Dialyse indicaties



• Zuurbase abnormaliteiten   ACIDOSE
• Metabole acidose als resultaat van AKI
• RRT wordt vaak gestart bij pH < 7,1-7,2 of bij serum bicarbonaat < 12-15 

mmol/L
• Vroegere start bij patiënten met acute lung injury met longprotectieve 

ventilatie, gezien acidose combinatie metabool en respiratoir is

• Ernstige ionenstoornissen ELEKTROLYTENSTOORNISSEN
• Voornamelijk ernstige hyperkalemie
• Start RRT bij kalium > 6,5 mmol/L ondanks medicamenteuze behandeling
• Ernstige hyper- of hyponatremie of hyperfosfatemie kunnen keuze mee 

beïnvloeden

• Verwijdering van toxines en bepaalde medicatie  INTOXICATIE
• Toxische alcoholen, salicylaten, lithium, valproïnezuur, metformine
• Tijdige RRT kan serieuze complicaties vermijden
• Mogelijk voor kleine, niet-eiwitgebonden molecules met een 

distributievolume < 1 L per kg lichaamsgewicht
• Gezien noodzaak tot snelle verwijdering: liever HD dan CRRT, zelfs bij 

hemodynamisch instabiele patiënten



• Overvulling  OVERVULLING
• Kritiek zieke patiënten: vaak nood aan vulling, bloedtransfusie..
• Volumestatus kanzelfs moeilijk te regelen zijn bij patiënten die niet oliguur of 

anuur zijn
• RRT wordt vaak gestart bij diuretica-refractaire overvulling of wanneer 

orgaanfunctie gecomprommiteerd wordt

• Uremie en progressieve of persisterende azotemie  UREMIE
• RRT ter behandeling van uremische symptomen zoals encefalopathie of 

pericarditis
• Uremische symptomen zijn eerder laattijdig (zelden bij ureum < 100 mg/dL)
• Vaak profylactische start RRT omwille van persisterende of progressieve 

azotemie



5.4 Vroegtijdige versus laattijdige dialyse



Trials

• Artificial Kidney Initiation in Kidney Injury Trial (AKIKI) 

– NEJM, 2016

• Early vs Late Initiation of Renal Replacement Therapy in Critically Ill Patients With 
Acute Kidney Injury (ELAIN) 

– JAMA, 2016

• Initiation of Dialysis Early Versus Delayed in the Intensive Care Unit (IDEAL-ICU) trial

– NEJM, oktober 2018



Artificial Kidney Initiation in Kidney Injury Trial (AKIKI) – NEJM 2016

• Studie in de Intensive Care Units in Frankrijk van september 2013 tot januari 
2016

• Multicenter, ongeblindeerde, prospectieve, open-label, twee-groepen 
gerandomiseerde studie

• Gaudry S, Hajage D, Schortgen F, et al. 



Toegangscriteria: ANI KDIGO stadium 3

Vroege start RRT
• Onmiddelijke start na 

randomisatie (binnen 6u)

Uitgestelde start RRT
• Start indien één van volgende criteria 

aanwezig:
• Ernstige hyperkalemie
• Metabole acidose
• Pulmonair oedeem
• Serum ureum concentraties > 112 

mg/dL
• Aanwezigheid van oligurie > 72u 

na randomisatie



Primaire uitkomst: overall survival op dag 60
• Geen significant verschil tussen mortaliteit op dag 60 tussen vroege vs 

late groep



• Significant verschil tussen noodzaak aan RTT  in de vroege start groep vs 
vertraagde start groep



ELAIN randomized clinical trial (JAMA, 2016)

• Studie in een universitair ziekenhuis te Duitsland tussen Augustus 2013 en juni 
2015

• Single-center randomized two parallel group clinical trial van 231 kritisch zieke 
patiënten

• Zarbock A, Kellum JA, Schmidt C, et al. 



Toegangscriteria: ANI KDIGO stadium 2 en plasma neutrofiel gelatinase 
geassocieerde lipocalin (NGAL) level > 150 ng/mL

Vroege start RRT
• Binnen 8u na diagnose 

KDIGO stadium 2

Uitgestelde start RRT
• Binnen 12u na diagnose KDIGO stadium 3 
• Start indien volgende criteria:

• Ureum levels > 100 mg

• Kaliumgehalte > 6 mmol/L en/of 

afwijkend ECG

• Magnesiumgehalte > 4 mmol/L

• Urine output < 200 mL per 12h of 

anurie

• Orgaan oedeem diuretica-

resistent (1 poging met 

lisdiuretica voor randomisatie)



Primaire uitkomst: mortaliteit 90 dagen na randomisatie
• Significant verschil in mortaliteit op dag 90 tussen vroege vs late start groep



Initiation of Dialysis Early Versus Delayed in the Intensive Care Unit (IDEAL-ICU) 
trial

NEJM – oktober 2018

• Studie in Frankrijk van Juli 2012 tot oktober 2016
• Multicenter, open-label, gerandomiseerde gecontroleerde studie
• Barbar SD, Clere-Jehl A, Bourredem A, et al. 



Toegangscriteria: ernstige acute nierinsufficiëntie in het ‘failure’ 
stadium van RIFLE classificatie

Vroege start RRT:
• Binnen 12u na bereiken 

Failure stadium

Uitgestelde start RRT:
• Na 48u indien geen herstel van de 

nierfunctie 
• Bij urgente criteria voor start RRT

• Hyperkalemie van > 6,5 mmol/L
• Metabole acidose (pH < 7,15)
• Overvulling refractair aan diuretica 

met longoedeem



Primaire uitkomst: mortaliteit op dag 90
• Geen significant verschil in sterfte tussen vroege vs late start groep



Bespreking IDEAL-ICU

• Resultaten vergelijkbaar met AKIKI trial

• Discrepantie met ELAIN trial
– Verschil in inclusiecriteria 

– Verschil in dialysetechnieken 

• Mogelijk voordeel vroege start RRT:
• Verbetering van zuurbase-, elektrolyt- en vochtbalans

• Vermijden van ernstige complicaties

• Snellere verwijdering van toxines

 Hier geen voordeel aangetoond: mogelijks omdat onttrekking van vocht 

moeilijk of niet veilig kan bij patiënten in vroege fase van septische shock

• Nadeel te vroege start:
• Patiënten blootstellen aan risico’s van RRT wanneer een herstel nog had kunnen optreden

• Data tonen aan dat er geen risico is bij 48u wachten met RRT, indien er 
waakzaamheid is voor criteria die urgente start noodzakelijk maken



Continuous Renal Replacement Therapy – Who, When, Why and How 
– Chest (manuscript ahead of print)

• Gezien geen specifieke indicaties, geen optimale start van RRT

• Voordelen vroege start: 
• Optimalisatie van vullingsstatus

• Vroege correctie van zuurbase- en elektrolytstoornissen

• Controle van azotemie voordat majeure metabole complicaties zich voordoen

• Afwegen tegen risico’s en last van RRT:
• Vasculair access (bloeding, infectie, trombose en vasculaire schade)

• Hypotensie tijdens dialyse

• Kost van dialyse

• Moeilijk te voorspellen of een patiënt blijvende AKI of een snel herstel van 
nierfunctie zal hebben



Verschil tussen ELAIN en AKIKI

ELAIN AKIKI

Toegangscriteria Vroeg: KDIGO stadium 2
Laat: KDIGO stadium 3

Vroeg: KDIGO stadium 3
Laat: conventionele 
indicaties

Vorm van RRT Enkel CVVHDF Alle modaliteiten

Exclusiecriteria Merendeel patiënten had 
overvulling of longoedeem

Urgente indicatie voor start 
RRT

SOFA score Hoger bij ELAIN Lager bij AKIKI

Patiëntenpopulatie Chirurgisch intensieve 
diensten

Medisch intensieve 
diensten

RRT in uitgestelde arm 9% kreeg geen RRT 49% kreeg geen RRT



Conclusie
VERSCHIL

– Patiëntenpopulatie

– Ernst van ziekte

– RRT modaliteit

– Timing van RRT

– Fundamentele verschillen in trial design

 Resultaten ELAIN voorzichtig interpreteren
• Kleine sample size

• Beperkte statistische kracht

– Nog lopende: STARRT-AKI

PRAKTISCHE IMPLICATIES
– Studies gebruiken ‘arbitraire’ waarden voor start zoals van serumcreatinine

– Klinische praktijk: volledige klinisch beeld van de patiënt

– Vooral volume-overload zou geassocieerd zijn met slechte prognose en onafhankelijke 
risicofactor voor hogere mortaliteit bij AKI

 Gaan lopende studies wel het antwoord kunnen geven? 



6. Take home messages



• Nieuw concept AKI
– Schade
– Functionele veranderingen

• Indeling AKI volgens KDIGO op heden meest accuraat

• Nauwkeurige anamnese en klinisch onderzoek om gericht technische onderzoeken 
bij te vragen

• Biomerkers zijn de toekomst, maar nog bijkomend onderzoek nodig

• Automatische detectiemechanismen via e-alerts
– betere outcome indien gekoppeld aan een zorgbundel
– MAAR: implementatie lijkt toch niet zo eenvoudig

• Dialyse-indicaties via ezelsbrug: AEIOU

• Timing van start dialyse: gezien studies nog geen eenduidig antwoord geven, vooral 
baseren op volledig plaatje van de patiënt. 
– MAAR volgens IDEAL-ICU: geen risico met 48u te wachten met start RRT, indien er waakzaamheid blijft 

voor urgente indicaties
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