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Samenvatting 

De nieren spelen een zeer belangrijke rol bij de regulering van het volume en 
de samenstelling van de lichaamsvloeistoffen. Bij een verminderde nierfunctie 
ontstaan veranderingen in het interne milieu, zoals verstoringen in de 
vochtbalans, accumulatie van afvalstoffen (uremische toxinen) en verstoringen 
in de zuur-base- en electrolytenhuishouding. Bij patiënten met ernstig nierfalen 
is behandeling met een nierfunctievervangende therapie noodzakelijk om te 
kunnen overleven. De belangrijkste vormen van nierfunctievervangende 
therapie zijn dialyse (hemodialyse (HD) of peritoneaal dialyse (PD)) en nier-
transplantatie.  
 
Dialyse corrigeert de verstoringen in het interne milieu van patiënten met een 
terminale nierinsufficiëntie slechts ten dele. Uremische complicaties, zoals 
vochtophoping, hypertensie, anemie, verstoringen in het calciumfosfaat-
metabolisme en accumulatie van uremische toxinen, kunnen dus ontstaan. Het 
mortaliteitsrisico van dialysepatiënten is sterk verhoogd ten opzichte van 
patiënten zonder nierziekten. De vijfjaarsoverleving is 35-60%. De belangrijkste 
oorzaken van morbiditeit en mortaliteit bij dialysepatiënten zijn cardiovasculaire 
ziekten (hart- en vaatziekten), ondervoeding en chronische inflammatie. Deze 
complicaties zijn deels inherent aan het nierlijden zelf en deels aan de 
dialysebehandeling.  
 
Na een succesvolle niertransplantatie verdwijnen de meeste uremische 
complicaties die geassocieerd zijn met terminale nierinsufficiëntie. De 
nierfunctie van een transplantatiepatiënt blijft echter ook na een geslaagde 
niertransplantatie subnormaal. Om de kans op afstoting van de getrans-
planteerde nier te verminderen, zijn niertransplantatiepatiënten (NTx-patiënten) 
hun hele leven lang afhankelijk van immunosuppressieve therapie (medicatie 
die het afweersysteem onderdrukt en daarmee afstoting van de nier moet 
voorkomen). Als gevolg van deze therapie is er een verhoogde kans op het 
ontstaan van infecties. Daarnaast kent de immunosuppressieve medicatie 
-zoals bijvoorbeeld calcineurine-inhibitoren (tacrolimus en cyclosporine) en 
corticosteroïden- veel bijwerkingen, zoals onder andere diabetes mellitus, 
tandvleeshypertrofie, hyperlipidemie, hypertensie, osteoporose en toename 
van het lichaamsgewicht. Toch verbetert de kwaliteit van leven na een 
geslaagde niertransplantatie en neemt de levensverwachting toe. De 
vijfjaarsoverleving van ontvangers van een postmortale donornier bedraagt 
ongeveer 71-74%, die van ontvangers van een levende donornier ongeveer 
77-92%. Niertransplantatie is bovendien een kosteneffectieve behandel-
modaliteit ten opzichte van dialyse. Dit alles maakt dat niertransplantatie op dit 
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moment dé voorkeursbehandeling is voor de overgrote meerderheid van 
patiënten met een terminale nierinsufficiëntie. 
 
Ondervoeding en inspanningsintolerantie komen zeer frequent voor bij 
dialysepatiënten. Algemeen wordt aangenomen dat de voedingstoestand en de 
inspanningscapaciteit verbeteren na een geslaagde niertransplantatie. Er zijn 
echter weinig gegevens bekend over de veranderingen in lichaams-
samenstelling en inspanningscapaciteit na niertransplantatie en over de 
determinanten van deze parameters bij transplantatiepatiënten.   
In dit proefschrift zijn de veranderingen in lichaamsgewicht en lichaams-
samenstelling na niertransplantatie en de potentiële determinanten van deze 
veranderingen bestudeerd. Om de (veranderingen in) lichaamssamenstelling 
bij NTx-patiënten vast te kunnen stellen, dienen betrouwbare, nauwkeurige 
methodieken gebruikt te worden. Omdat er geen gouden standaard 
voorhanden is om de lichaamssamenstelling van deze specifieke 
patiëntengroep te meten, zijn verschillende methodieken die gebruikt kunnen 
worden om de lichaamssamenstelling te bepalen, onderzocht en vergeleken in 
NTx-patiënten. Daarnaast is bestudeerd in hoeverre de inspanningscapaciteit 
en spierkracht van NTx-patiënten verschilt van die van HD-patiënten en 
gezonde controlepersonen. Ook zijn de potentiële determinanten van het 
verminderde fysieke functioneren en de slechte lichamelijke conditie van NTx-
patiënten in kaart gebracht. Tot slot zijn de effecten van inspanningstraining op 
de lichaamssamenstelling en de lichamelijke conditie bestudeerd en 
vergeleken in NTx-patiënten, HD-patiënten en gezonde controlepersonen. 
 
In hoofdstuk 2 zijn de veranderingen in lichaamsgewicht na niertransplantatie 
bestudeerd in een cohort stabiele transplantatiepatiënten dat een relatief lage 
onderhoudsdosering steroïden gebruikte (0 mg of 5 mg per dag). Ook is de 
relatie tussen potentiële determinanten van posttransplantatie gewichts-
veranderingen (i.e., de dosering van steroïden, leeftijd, geslacht, pretrans-
plantatie body mass index (BMI) en dialyse modaliteit, het optreden en de 
behandeling van rejectie(s) en de nierfunctie na transplantatie) en de 
waargenomen gewichtsverandering in kaart gebracht. Het gewicht nam af in de 
eerste maand na transplantatie. Daarna vond er een geleidelijke gewichts-
toename plaats. De gemiddelde toename in het eerste jaar na transplantatie 
bedroeg bijna 4 kg. Na vijf jaar was de gemiddelde gewichtstoename ruim 6 kg 
(ongeveer 10%). Het gewichtsverloop in het eerste jaar na transplantatie was 
niet afhankelijk van de onderhouds- of cumulatieve dosering steroïden, leeftijd, 
geslacht, het optreden van rejectie en nierfunctie. De gewichtstoename in deze 
periode was echter wél afhankelijk van de pretransplantatie BMI (hoe lager de 
BMI, hoe groter de gewichtstoename) en dialysemodaliteit (een significant 
grotere toename bij HD dan bij PD). Op de langere termijn bleek de 
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cumulatieve dosering steroïden een significant effect te hebben op de 
gewichtstoename: hoe hoger de cumulatieve dosering steroïden, hoe hoger de 
gewichtstoename. 
Bij NTx-patiënten die op het moment van transplantatie ernstig ondervoed zijn 
(een toestand die gekarakteriseerd wordt door depletie van zowel vetmassa als 
vetvrije massa), is een toename van het gewicht niet noodzakelijkerwijs een 
negatief gegeven, omdat de gewichtstoename kan wijzen op een verbetering 
van hun voedingstoestand. De toenemende prevalentie van overgewicht en 
obesitas bij patiënten met een terminale nierinsufficiëntie die een 
niertransplantatie ondergaan, baart echter grote zorgen, omdat ook deze 
patiënten ‘at risk’ zijn voor een verdere gewichtstoename na de transplantatie. 
Excessieve gewichtstoename - en met name een significante toename van de 
abdominale vetmassa - heeft ongunstige effecten op het cardiovasculaire 
risicoprofiel (i.e., hyperlipidemie, hypertensie, insulineresistentie, posttrans-
plantatie diabetes mellitus en het metabool syndroom) van NTx-patiënten en 
draagt bij aan de hoge cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit in deze 
populatie. Ook wordt de ontwikkeling van obesitas na een niertransplantatie in 
verband gebracht met een verminderde transplantaat- en patiëntoverleving.  
 
Voordat onderzoek werd verricht naar de veranderingen in lichaams-
samenstelling na niertransplantatie, werden in hoofdstuk 3 eerst verschillende 
technieken die gebruikt kunnen worden om de lichaamssamenstelling te 
bepalen, onderzocht en vergeleken in NTx-patiënten.  
Er zijn diverse methodieken om de lichaamssamenstelling te meten, zoals 
bijvoorbeeld isotoop-dilutietechnieken, anthropometrie, dual energy x-ray 
absorptiometry (DEXA) en multifrequente bioimpedantie analyse (MF-BIA). 
MF-BIA is een relatief nieuwe methode die in de dagelijkse praktijk makkelijk 
toepasbaar is. Met MF-BIA wordt de weerstand in het lichaam (impedantie) ten 
opzichte van een wisselstroom bij meerdere frequenties bepaald. Vanuit de 
gemeten impedantie bij wisselende frequenties kan het volume van de 
verschillende lichaamscompartimenten (totaal lichaamswater en extracellulair 
water) worden bepaald. Bij de MF-BIA methode wordt de vetvrije massa 
afgeleid uit het intra- en extracellulaire watervolume en wordt de vetmassa 
berekend door het totale lichaamsgewicht te verminderen met de vetvrije 
massa. Er werd bestudeerd of MF-BIA bruikbaar is om de lichaams-
samenstelling van NTx-patiënten te meten. Hiertoe werd MF-BIA eerst 
vergeleken met de isotoop-dilutiemethode, de gouden standaard voor het 
meten van het totale en extracellulaire watervolume bij gezonde personen. 
Voor het meten van de vet- en vetvrije massa werd MF-BIA vergeleken met 
DEXA en anthropometrie. MF-BIA bleek een geschikte methode om de totale 
hoeveelheid lichaamswater bij NTx-patiënten te meten. Er werden echter 
relatief grote afwijkingen gevonden in het extracellulaire watervolume zoals 
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respectievelijk gemeten middels MF-BIA en de isotoop-dilutiemethode. Ook de 
betrouwbaarheid van MF-BIA om de vet- en vetvrije massa bij NTx-patiënten te 
meten, is twijfelachtig gebleken.  
 
In de prospectieve studie zoals beschreven in hoofdstuk 4, zijn de 
veranderingen in lichaamssamenstelling in de eerste zes maanden na 
niertransplantatie onderzocht in een groep transplantatiepatiënten waarbij geen 
ernstige co-morbiditeit, complicaties of acute rejectie(s) optraden. De 
immunosuppressieve therapie van de patiënten bestond uit prednisolone 
(10 mg/dag), tacrolimus en mycofenolaat mofetil (MMF). De gewichtstoename 
bleek met name te wijten aan een toename van de vetmassa. De vetmassa, 
gemeten met behulp van DEXA, nam significant toe (gemiddeld 3.2 kg), terwijl 
slechts een kleine, niet-significante toename van de vetvrije massa (gemiddeld 
0.8 kg) werd waargenomen. De toename van de vetmassa bleek het meest 
uitgesproken in de romp. In de cross-sectionele studie in hoofdstuk 6 is de 
lichaamssamenstelling middels DEXA gemeten bij patiënten die ongeveer 9 
jaar eerder een niertransplantatie hadden ondergaan. Het gemiddelde 
percentage lichaamsvet in deze populatie bleek hoog en bedroeg ongeveer 
24% bij de mannen en 38% bij de vrouwen. Het ideale vetpercentage voor 
volwassenen van 30 jaar of ouder ligt voor mannen tussen de 15 en 20% en 
voor vrouwen tussen de 20 en 25%. 
 
Potentiële factoren die een rol spelen bij de veranderingen in lichaams-
samenstelling na niertransplantatie zijn het gebruik van immunosuppressieve 
medicatie, met name corticosteroïden, (veranderingen in) het voedingspatroon 
na transplantatie en fysieke inactiviteit. In hoofdstuk 6 is de relatie tussen deze 
factoren en de lichaamssamenstelling onderzocht in een cross-sectioneel 
design bij NTx-patiënten die ten tijde van de studie ongeveer 9 jaar eerder 
getransplanteerd waren.  
Er werden geen verschillen in vetmassa, vetvrije massa of de vetverdeling over 
het lichaam waargenomen tussen NTx-patiënten met een onderhoudsdosering 
steroïden van 0 mg, 5 mg of 10 mg. De patiënten in de 0-mg groep gebruikten 
gemiddeld ongeveer 7 jaar géén steroïden meer. Ook bleek er geen relatie te 
bestaan tussen de lichaamssamenstelling en de cumulatieve dosering 
steroïden. Zoals hierboven reeds vermeld, was het gemiddelde percentage 
lichaamsvet in de bestudeerde populatie relatief hoog. Bovendien was de 
middel-heup-ratio, een indicator voor abdominale vetverdeling, in 12% van de 
mannelijke patiënten en in 66% van de vrouwelijk patiënten dusdanig hoog 
(i.e., >1.00 bij mannen en >0.80 bij vrouwen) dat het risico voor metabole 
afwijkingen, hypertensie, diabetes mellitus en cardiovasculaire aandoeningen 
sterk toegenomen was. De resultaten van deze studie suggereren dat het 
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stoppen van steroïden in de latere posttransplantatie periode relatief weinig 
effect heeft op de lichaamssamenstelling van NTx-patiënten.  
In de prospectieve, gerandomiseerde studie in hoofdstuk 5 werden NTx-
patiënten drie maanden na transplantatie toegewezen aan de groep waarin de 
behandeling met steroïden (10 mg/dag) werd gecontinueerd óf aan de groep 
waarin deze behandeling vanaf dat moment werd gestopt. In de drie maanden 
die volgden op de randomisatie, werd een trend waargenomen voor een 
grotere toename van de vetmassa in patiënten waarin de steroïd-therapie werd 
gecontinueerd. De verandering in vetvrije massa bleek niet verschillend tussen 
de groepen. In deze laatste studie werd een relatief gering aantal patiënten 
geïncludeerd. Bovendien was de follow-up periode kort. Het lijkt echter wel 
waarschijnlijk dat de effecten van steroïden op de lichaamssamenstelling het 
grootste zullen zijn in de vroege posttransplantatie periode, wanneer de 
dosering van de steroïden relatief hoog is. Het blijft onduidelijk of en in welke 
mate de veranderingen in lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling na 
niertransplantatie toe te schrijven zijn aan de immunosuppressieve 
behandeling met corticosteroïden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is 
verder prospectief en gerandomiseerd onderzoek met een lange follow-up 
periode nodig.   
Ook werd er geen relatie aangetoond tussen de inname van voedingsstoffen 
en de lichaamssamenstelling en lichaamsvetverdeling van NTx-patiënten. 
Algemeen wordt aangenomen dat de voedingsinname na transplantatie 
toeneemt. Dit als gevolg van een toename van het gevoel van welzijn, het 
wegvallen van dieetbeperkingen en een toename van de eetlust. Een toename 
van de energieinname via de voeding zonder dat het energieverbruik 
toeneemt, zal leiden tot een toename van het lichaamsgewicht. In hoofdstuk 6 
bleek dat de gemiddelde dagelijkse energie inname van NTx-patiënten iets 
lager was dan die van leeftijd-gematchte, gezonde volwassen Nederlanders. 
De inname van voedingsstoffen voldeed aan de Nederlandse Richtlijnen 
Goede Voeding, waarin een macronutriëntensamenstelling van 30-35 
energieprocenten vet, 10-15 energieprocenten eiwit en 50-55 energieprocenten 
koolhydraten werd aanbevolen.  
Het fysieke activiteitenniveau van de NTx-patiënten was echter relatief laag. 
Fysieke activiteit leek de belangrijkste factor die van invloed is op de 
lichaamssamenstelling van NTx-patiënten. Er werd een omgekeerde relatie 
waargenomen tussen de mate van fysieke activiteit en de vetmassa in het 
lichaam: patiënten die weinig bewogen hadden de grootste hoeveelheid 
lichaamsvet. Verder werd er een positieve relatie tussen de mate van fysieke 
activiteit en het percentage vetvrije massa waargenomen. Fysieke inactiviteit is 
een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van het metabool syndroom. 
Dit syndroom kenmerkt zich door een combinatie van met elkaar 
samenhangende metabole risicofactoren zoals dyslipidemie (i.e., hoog plasma 
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triglyceriden en LDL-cholesterol, laag HDL-cholesterol), hypertensie, hyper-
insulinemie, glucose intolerantie, stoornissen in de bloedstolling en abdominale 
obesitas. Patiënten die lijden aan het metabool syndroom hebben een 
verhoogd risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten en type 2 diabetes 
mellitus. Bij NTx-patiënten wordt het metabool syndroom bovendien 
geassocieerd met een verminderde functie van de transplantaatnier.  
 
Fysieke inactiviteit bleek ook een belangrijke determinant te zijn van de 
verminderde inspanningscapaciteit van NTx-patiënten (hoofstuk 7). De 
inspanningscapaciteit en spierkracht van NTx-patiënten waren significant 
verlaagd (ongeveer 30%) ten opzichte van inactieve, gezonde personen en 
waren vergelijkbaar met die van HD-patiënten, die als gevolg van hun 
nierziekte en de intensieve dialysebehandelingen vaak een zeer laag fysiek 
activiteitenniveau hebben. De meeste transplantatiepatiënten blijven echter ook 
na een geslaagde niertransplantatie inactief. Bij bijna 50% van de NTx-
patiënten bleek de VO2peak gemeten tijdens een maximale inspanningstest 
kleiner dan 20 ml/min/kg lichaamsgewicht te zijn. Deze waarden worden 
geassocieerd met ernstige functionele beperkingen. De inspanningscapaciteit 
van de NTx-patiënten bleek zó laag te zijn dat velen beperkt zijn in het 
dagelijks functioneren en als gevolg hiervan een zittend bestaan leiden. Dit 
verhoogt het risico voor cardiovasculaire complicaties en vermindert de 
kwaliteit van leven. Bovendien kan fysieke inactiviteit leiden tot spierzwakte, 
een andere belangrijke determinant van de verminderde inspanningscapaciteit 
bij NTx-patiënten. Fysieke training en het bewerkstelligen van een hoger fysiek 
activiteitenniveau kan de vicieuze cirkel waarin veel NTx-patiënten zich 
bevinden, mogelijk doorbreken.    
 
In hoofdstuk 8 zijn daarom de effecten van fysieke training op de 
lichaamssamenstelling,  inspanningscapaciteit, spierkracht en gezondheids-
gerelateerde kwaliteit van leven onderzocht en vergeleken in NTx-patiënten, 
HD-patiënten en gezonde, inactieve controlepersonen. Het intensieve, 
gestandaardiseerde, 12 weken durende trainingsprogramma bestond uit een 
combinatie van duur- en krachttraining. Voor iedere deelnemer werd 
-gebaseerd op de resultaten van de maximale inspanningstesten die op 
baseline werden verricht- een individueel programma ontwikkeld. De 
nierpatiënten en controlepersonen volgden twee trainingssessies per week. 
Iedere sessie duurde twee uur en bestond uit fietsen, lopen op de loopband, 
krachtoefeningen op fitnesstoestellen, en alternerend zwemmen en oefeningen 
of spel in de gymzaal. Training vond plaats in groepen waarin zowel 
nierpatiënten als controlepersonen participeerden.  
Het trainingsprogramma bracht geen significante veranderingen teweeg in het 
lichaamsgewicht en de lichaamssamenstelling van NTx- en HD-patiënten. Bij 
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de controlepersonen daarentegen - met name bij de mannen - nam het gewicht 
toe als gevolg van een toename van de vetvrije massa. Bij de NTx-patiënten 
leek het gebruik van corticosteroïden de effecten van training op de vet- en 
vetvrije massa niet te beïnvloeden. Het gebruikte trainingsprogramma bleek 
dus vooralsnog geen effect te hebben op het gewicht en de vetmassa van NTx-
patiënten. Waarschijnlijk is het programma niet voldoende intensief en/of te 
kort geweest om dit te kunnen bewerkstelligen. Verder onderzoek is nodig om 
de beste strategie te ontrafelen om de gewichtstoename en toename van de 
hoeveelheid lichaamsvet na niertransplantatie te beheersen. Veel lichaams-
beweging lijkt met name ook belangrijk te zijn om een excessieve toename van 
het gewicht te voorkómen. Daarom is het van belang dat fysieke training en het 
bewerkstelligen van veranderingen in leefstijl bij patiënten met nieraan-
doeningen reeds in een zo vroeg mogelijke fase van chronisch nierfalen, i.e., in 
de predialyse- en dialysefase, plaatsvindt.  
Het trainingsprogramma had wel zeer gunstige effecten op de inspannings-
capaciteit en spierkracht van NTx- en HD-patiënten. De inspanningscapaciteit 
en de kracht namen gemiddeld met ongeveer 20-25% toe. Bovendien trad er 
een significante verbetering op in de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 
leven van de NTx- en HD-patiënten. Het gebruik van lage doseringen 
corticosteroïden bleek de respons op training bij NTx-patiënten niet te 
beïnvloeden. Overigens bleek de functionele respons op het gestandaardi-
seerde trainingsprogramma (i.e., de respons voor wat betreft inspannings-
capaciteit en spierkracht) niet te verschillen tussen NTx-patiënten, 
HD-patiënten en gezonde controlepersonen. Nierpatiënten kunnen derhalve 
goed getraind worden. De inspanningscapaciteit en spierkracht van de NTx- en 
HD-patiënten waren na de trainingsinterventie wel nog steeds lager dan die 
van inactieve controlepersonen. Het was echter ook geen eindpunt van de 
studie om hetzelfde niveau als gezonde controlepersonen te bereiken. Hiervoor 
was de duur van het programma te kort. Langer durende interventies zullen 
moeten uitwijzen of training de inspanningcapaciteit en kracht van 
nierpatiënten nog verder kan doen toenemen en of het niveau van gezonde 
personen kan worden bereikt.  
 
Inspanningstraining heeft de potentie om de gezondheidstoestand van 
dialysepatiënten te verbeteren door een toename van de inspannings-
capaciteit, spierkracht en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Bij NTx-
patiënten kunnen de gunstige effecten van training mogelijk ook de 
ontwikkeling van nieuwe medische problemen zoals obesitas, afwijkingen in 
het vetspectrum, posttransplantatie diabetes mellitus en cardiovasculaire 
aandoeningen, voorkomen. Training kan de negatieve spiraal van 
deconditionering bij HD- en NTx-patiënten doorbreken. Het is dan ook van 
groot belang dat er meer aandacht besteed wordt aan fysieke training en het 
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bewerkstelligen van een actievere leefstijl bij deze patiëntenpopulaties. 
Training dient daarom een structureel onderdeel te worden van de 
routinebehandeling van zowel dialyse- als transplantatiepatiënten. Op dit 
moment wordt er te weinig aandacht besteed aan fysieke training in de 
reguliere zorg voor de nierpatiënt.   
 
De kosten voor dialysebehandeling bedragen ongeveer 50.000 - 60.000 euro 
per patiënt per jaar. Een niertransplantatie kost ongeveer 60.000 euro in het 
eerste jaar, terwijl de kosten van de levenslange nefrologische medische zorg 
daarna ongeveer 10.000 euro per patiënt per jaar bedragen. De geschatte 
kosten van trainingsprogramma’s voor nierpatiënten (ongeveer 2000 euro per 
patiënt in het eerste jaar en daarna ongeveer 750 euro per jaar) zijn 
verwaarloosbaar vergeleken bij de kosten voor de gezondheidszorg. De 
potentiële opbrengst van fysieke training kan mogelijk leiden tot een 
aanzienlijke besparing van kosten op de langere termijn. Alhoewel de korte-
termijn effecten van training zijn aangetoond, wordt deelname aan een 
trainingsprogramma niet door de zorgverzekeraars vergoed. Dit vormt een 
barrière voor de implementatie van trainingsprogramma’s, omdat de meeste 
patiënten niet over de financiële middelen beschikken om dergelijke 
programma’s zelf te bekostigen. De lange-termijn effecten en de kosten-
effectiviteit van inspanningstraining zullen vastgesteld moeten worden om de 
zorgverzekeraars ervan te overtuigen dat inspanningstraining efficiënt is en 
vergoed dient te worden. 
 




