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Chronische nierschade (CNS) treft wereldwijd 8-16% van de bevolking. In oudere  
personen en in personen met diabetes mellitus type 2 (T2DM), hoge bloeddruk (hypertensie) 
en/of obesitas komt CNS zelfs vaker voor. In de klinische praktijk wordt CNS gedefinieerd 
als een dagelijkse uitscheiding (excretie) van het eiwit albumine in de urine (albuminurie) ≥30 
mg en/of een verminderde nierfunctie, d.w.z. een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid 
(eGFR) <60 ml/min/1.73m2, gedurende een periode van minimaal drie maanden. 

De sterke relatie met hart- en vaatziekten (HVZ) maakt CNS een belangrijke bedreiging 
voor de volksgezondheid. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor verbanden tussen CNS en 
andere (chronische) gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan HVZ en die gepaard 
gaan met een lagere kwaliteit van leven. Voorbeelden hiervan zijn een lager cognitief 
functioneren en depressie. Sommige studies hebben zelfs gesuggereerd dat eGFR en  
albuminurie al gepaard gaan met extrarenale (buiten de nier gelegen) gezondheidsproblemen 
bij waarden die niet voldoen aan de diagnose CNS.

In het licht van bovenstaande had dit proefschrift drie doelstellingen: ten eerste, meer 
inzicht verkrijgen in mechanismen die de verbanden van albuminurie met HVZ en andere 
gezondheidsproblemen verklaren; ten tweede, meer inzicht verkrijgen in de relaties van 
eGFR en albuminurie met HVZ, cognitieve prestaties en depressie. Hierbij werd in het  
bijzonder gelet op het moment in het beloop van een normale nierfunctie naar CNS waarop 
dergelijke verbanden verschijnen; en ten derde, het bestuderen van de relaties van fysieke 
activiteit en sedentair gedrag, als mogelijk beïnvloedbare risicofactoren, met eGFR en  
albuminurie.

Alle vraagstellingen in dit proefschrift werden onderzocht met gegevens van De Maastricht 
Studie. De Maastricht Studie is een grootschalig onderzoek naar T2DM en andere chronische 
aandoeningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder personen van 40-75 jaar die 
woonachtig zijn in de regio Maastricht-Heuvelland. 

BelAnGRijKSte BevindinGen en hun inteRPRetAtie

Mechanismen van albuminurie
Albuminurie is sterk gerelateerd aan het optreden van HVZ en andere gezondheidsproblemen. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat albuminurie een biomarker is voor gegeneraliseerde 
endotheeldisfunctie. Het endotheel vormt de binnenlaag van de bloedvatwand en speelt 
een belangrijke rol bij de regulatie van de vaatdiameter, de bloedstolling en ontstekingsreacties. 
Daarnaast vormt het een barrière tussen het bloed en het achterliggende weefsel. Met  
gegeneraliseerde endotheeldisfunctie wordt bedoeld dat er sprake is van disfunctie van het 
endotheel in zowel de kleine bloedvaten (microcirculatie) als de grote bloedvaten  
(macrocirculatie; Figuur appendix 1).

In dit verband kan endotheeldisfunctie van de arteriolen en capillairen van de nier (d.w.z. 
de renale microcirculatie) albuminurie veroorzaken door het verhogen van de druk in de 
glomeruli (kluwens capillairen die als nierfilters fungeren) en door het verhogen van de 
doorgankelijkheid van de wand van deze glomeruli. Dat eerste leidt uiteindelijk tot het 
 verlies van glomerulaire capillairen (rarefactie) en een verdere toename van de druk in de 
resterende glomeruli. Tegelijkertijd kan endotheeldisfunctie van de extrerenale microcirculatie 
bijdragen aan bijvoorbeeld oogschade (retinopathie), cognitieve achteruitgang, depressie en 
hartfalen. Daarnaast kan endotheeldisfunctie in de kransslagaders en halsslagaders (d.w.z. 
de macrocirculatie) leiden tot respectievelijk een hartinfarct en een herseninfarct. 
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Naast endotheeldisfunctie in de microcirculatie, zouden ook genetische variaties en een 
verstoorde (intra-uteriene) groei en ontwikkeling gepaard kunnen gaan met zowel een kleiner 
aantal glomerulaire capillairen als een kleiner aantal capillairen in de rest van het lichaam. 
Dit mechanisme zou albuminurie eveneens kunnen koppelen aan schade aan de extrarenale 
microcirculatie.

In het licht van bovenstaande is er inderdaad uitvoerig direct bewijs voor endotheeldisfunctie 
in de macrocirculatie van personen met albuminurie. Het bewijs voor endotheeldisfunctie 
in de microcirculatie was tot nog toe echter voornamelijk indirect. Daarnaast was er slechts 
beperkt bewijs voor een verband tussen een afname van capillairen (capillaire rarefactie) en 
albuminurie.

In hoofdstuk 2 onderzochten we daarom allereest het verband tussen capillaire rarefactie 
in de microcirculatie en albuminurie. In dit hoofdstuk werd de microcirculatie van de huid 
gebruikt om een indruk te krijgen van de microcirculatie in de rest van het lichaam, waaronder 
de nieren. In de huid werd het aantal capillairen gemeten met een videomicroscoop. Een 
kleiner aantal capillairen, d.w.z. capillaire rarefactie, was gerelateerd aan de aanwezigheid 
van albuminurie, ongeacht de aanwezigheid van T2DM. Het is belangrijk dat dit verband 
niet verklaard werd door risicofactoren voor HVZ, waaronder de gemiddelde 24-uurs 
ambulante bloeddruk en biomarkers voor laaggradige ontsteking. De resultaten van hoofdstuk 
2 passen daarmee goed bij de gedachte dat albuminurie een uiting is van capillaire rarefactie.

In hoofdstuk 3 onderzochten we vervolgens het verband tussen endotheeldisfunctie in 
de microcirculatie (microvasculaire endotheeldisfunctie) en albuminurie. Daarnaast bekeken 
we of een dergelijk verband tussen microvasculaire endotheeldisfunctie en albuminurie 
sterker was in personen met T2DM, zoals was gesuggereerd in proefdieronderzoek.  
Microvasculaire endotheeldisfunctie was op twee manieren gemeten: als de vaatverwijdende 
respons van arteriolen in het netvlies na blootstelling aan stroboscopisch licht, en als de 
toename van de huiddoorbloeding na lokale verhitting van de huid. Een lagere vaatverwijdende 
respons van arteriolen in het netvlies na blootstelling aan stroboscopisch licht ging gepaard 
met een hogere albumine-excretie. Dit verband was sterker in personen met T2DM dan in 
personen zonder T2DM. Daarnaast ging een geringere toename van de huiddoorbloeding 

Figuur appendix 1. Pathofysiologisch model voor het verband tussen albuminurie en  extrarenale 
gezondheidsproblemen.
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na lokale verhitting gepaard met een hogere albumine-excretie in personen met T2DM maar 
niet in personen zonder T2DM. Ook deze verbanden werden niet verklaard door risicofactoren 
voor HVZ. De resultaten van hoofdstuk 3 passen dus ook goed bij de gedachte dat albuminurie 
een uiting is van microvasculaire endotheeldisfunctie.

Overeenkomend met proefdieronderzoek, was het verband tussen microvasculaire  
endotheeldisfunctie en albuminurie sterker in personen met T2DM dan in personen zonder 
T2DM. Dit leek in een aanvullende analyse te worden verklaard door verhoogde bloed-
glucosespiegels (hyperglykemie) in personen met T2DM. Hyperglykemie zou het verband 
tussen microvasculaire endotheeldisfunctie en albuminurie kunnen versterken door ontregeling 
van de zogenaamde vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF)-stikstofmonoxide (NO) as, 
hetgeen vaatschade kan verergeren. Een alternatieve verklaring is dat bij personen met 
T2DM sprake is van glomerulaire hyperfiltratie, al dan niet als gevolg van hyperglykemie. 
Hierbij werken de individuele glomeruli harder. Dit leidt tot een toegenomen passage van 
albumine door de beschadigde wand van deze glomeruli. 

Het is belangrijk om op te merken dat albuminurie vermoedelijk niet bij iedereen een 
uiting is van gegeneraliseerde endotheeldisfunctie, maar ook het gevolg kan zijn van een 
primair nierprobleem. In overeenstemming hiermee is door anderen geopperd dat albuminurie 
kan voorkomen zonder en met gegeneraliseerde endotheeldisfunctie en dat de laatste vorm 
gepaard gaat met de slechtste prognose.

Gezondheidsproblemen gerelateerd aan een lagere eGFR en albuminurie
Het doel van hoofdstuk 4-6 was meer inzicht te verkrijgen in extrarenale gezondheidsproblemen 
gerelateerd aan een lagere eGFR en albuminurie. Daartoe bestudeerden we de relaties van 
eGFR en albuminurie met hartschade, cognitieve prestaties en depressie. Daarnaast bekeken 
we in het bijzonder of eGFR en albuminurie onafhankelijk van elkaar gerelateerd waren aan 
deze uitkomsten en of dergelijke verbanden al aantoonbaar waren bij waarden van eGFR en 
albuminurie die niet voldoen aan de huidige criteria voor CNS.

In hoofdstuk 4 onderzochten we de relaties van eGFR en albuminurie met biomarkers 
voor (subklinische, d.w.z. klinisch niet waarneembare) hartschade. Als biomarkers voor  
(subklinische) hartschade werden de hoogsensitieve cardiale troponines T (hs-cTnT) en I (hs-cTnI), 
en N-terminaal pro-brein natriuretisch peptide (NT-proBNP) gebruikt. Een lagere eGFR en 
een hogere albuminurie gingen, onafhankelijk van elkaar, gepaard met hogere concentraties 
van deze biomarkers. Deze verbanden werden niet verklaard door risicofactoren voor HVZ. 
Daarnaast waren deze verbanden al aanwezig bij waarden van eGFR en albuminurie die 
niet voldoen aan de huidige criteria voor CNS.

In hoofdstuk 5 onderzochten we de relaties van eGFR en albuminurie met cognitief 
functioneren. Er werd gekeken naar drie domeinen van cognitief functioneren (te weten: 
geheugenfunctie, informatieverwerkingssnelheid, en uitvoerende functies), alsook naar een 
samenvattende score. In de studiepopulatie als geheel ging een albumine-excretie ≥30 mg/24h 
gepaard met lagere cognitieve prestaties, in het bijzonder met een lagere informatie-
verwerkingssnelheid. Daarentegen was er, in de studiepopulatie als geheel, geen verband 
tussen een lagere eGFR en cognitieve prestaties. De relaties van eGFR en albuminurie met 
cognitieve prestaties zouden echter kunnen verschillen naar gelang de leeftijd, doordat de 
 reservecapaciteit van de hersenen afneemt bij veroudering. Inderdaad lieten verdere analyses 
zien dat zowel eGFR als albuminurie sterkere en uitgebreidere verbanden vertoonden met 
 cognitieve prestaties op hogere leeftijd.
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In hoofdstuk 6 onderzochten we de relaties van eGFR en albuminurie met depressie. In 
dit hoofdstuk werd op twee manieren gekeken naar depressie. Allereerst werd hiervoor de 
aanwezigheid van een mineure of majeure depressieve episode, zoals vastgesteld aan de 
hand van een gestructureerd diagnostisch interview, gebruikt. Bij deze methode is de kans 
dat de resultaten worden vertekend door lichamelijke klachten van bijkomende ziekten het 
kleinst. Ten tweede werd gekeken naar de aanwezigheid van zelfgerapporteerde klinisch 
relevante depressieve symptomen. Deze methode was toegepast in eerder onderzoek naar 
het verband tussen albuminurie en depressie, maar gaat gepaard met een grotere kans op 
vertekening van de onderzoeksresultaten. In De Maastricht Studie waren een albumine-excretie 
15-<30 mg/24h en een albumine-excretie ≥30 mg/24h met beide methoden gerelateerd aan 
de aanwezigheid van depressie. Er was echter geen verband tussen eGFR en depressie. De 
verbanden tussen albuminurie en depressie werden niet verklaard door bijkomende ziekten, 
risicofactoren voor HVZ en een lagere eGFR.

Samengevat zagen we in hoofdstuk 4-6 relaties van een lagere eGFR en een hogere 
albuminurie met hartschade en lagere cognitieve prestaties, en van een hogere albuminurie 
met depressie. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met eerdere studies die verbanden 
hebben laten zien tussen CNS en extrarenale gezondheidsproblemen anders dan de 
klassieke manifestaties van HVZ. Daarnaast ondersteunt onze bevinding dat de relaties van 
een lagere eGFR en een hogere albuminurie onafhankelijk van elkaar waren de gedachte dat 
beiden, tot op zekere hoogte, verschillende pathofysiologische mechanismen weerspiegelen.

Een belangrijke bevinding van dit proefschrift is dat de verbanden van eGFR en albuminurie 
al aantoonbaar waren bij waarden die nog niet voldoen aan de huidige criteria voor CNS. 
Voor albuminurie komt dit overeen met het eerder gerapporteerde continue verband met 
sterfte door HVZ. Daarentegen zijn de resultaten van studies die de verbanden tussen eGFR-
waarden ≥60 ml/min/1.73m2

 en harde klinische eindpunten hebben onderzocht tegenstrijdig. 
Hiervoor bestaan verschillende verklaringen. Ten eerste is de precisie van de formules die 
worden gebruikt voor het schatten van de GFR lager bij GFR-waarden ≥60 ml/min/1.73m2. 
Dit leidt tot een onderschatting van de verbanden van eGFR in dit meetbereik. Ten tweede 
zijn een grote onderzoekspopulatie en een lange follow-upduur waarschijnlijk nodig voor 
het aantonen van verbanden tussen eGFR en harde klinische eindpunten, zoals het optreden 
van een hartinfarct en dementie, in de algemene bevolking. In de algemene bevolking is de 
incidentie van deze harde klinische eindpunten namelijk relatief laag. Het bestuderen van 
hoog-risico groepen, bijvoorbeeld personen met T2DM of oudere personen, en het gebruik 
van intermediaire of surrogaatuitkomsten kunnen hiervoor een oplossing zijn. Beide  
benaderingen werden toegepast in dit proefschrift, terwijl studies die verbanden hebben 
laten zien tussen eGFR-waarden ≥60 ml/min/1.73m2 en harde klinische eindpunten hoog-risico 
groepen hebben onderzocht. Voor de interpretatie van de resultaten van dit proefschrift is 
het belangrijk dat lagere prestaties op neuropsychologische tests voor geheugenfunctie,  
informatieverwerkingssnelheid en uitvoerende functies gepaard gaan met een hoger risico 
op dementie. Daarnaast gaan hogere concentraties hs-cTnT, hs-cTnI en NT-proBNP gepaard 
met een hoger risico op HVZ en een hoger risico op overlijden. Deze gegevens ondersteunen 
de relevantie van de bestudeerde uitkomstvariabelen.

De huidige kennis over de mechanismen achter cognitieve achteruitgang, depressie en 
het vrijkomen van de cardiale troponines en NT-proBNP suggereert een rol voor vaatdisfunctie 
in de gerapporteerde verbanden. In dit opzicht ondersteunen de resultaten van hoofdstuk 2 
en 3 de hypothese dat capillaire rarefactie en/of microvasculaire endotheeldisfunctie ten 
grondslag liggen aan de relaties van albuminurie met hartschade, lagere cognitieve prestaties 
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en depressie. Wat dat betreft is de microvasculaire endotheeldisfunctie in het netvlies van 
personen met albuminurie mogelijk bijzonder relevant voor de verbanden met cognitieve 
prestaties en depressie. De microcirculatie van het netvlies vertoont namelijk embryologische, 
anatomische en fysiologische overeenkomsten met die van de hersenen. 

De resultaten van hoofdstuk 3 suggereren dat albuminurie een betere biomarker is voor 
microvasculaire endotheelschade in personen met T2DM dan in personen zonder T2DM. Dit 
zou ertoe kunnen leiden dat albuminurie in personen met T2DM ook sterker gerelateerd is aan 
microvasculaire aandoeningen. Het sterkere verband tussen albuminurie en NT-proBNP in 
personen met T2DM (hoofdstuk 4) ondersteunt deze gedachte inderdaad. Een vergelijkbaar 
fenomeen werd echter niet gezien voor de relaties van albuminurie met cognitieve prestaties 
(hoofdstuk 5) en depressie (data niet getoond). Voor zover bekend, zijn er geen andere studies 
die dit hebben onderzocht.

Studies naar het verband tussen albuminurie en zowel morbiditeit (d.w.z. coronaire 
hartziekten, hartfalen en herseninfarct) als mortaliteit gerelateerd aan HVZ vonden geen 
sterker verband in personen met T2DM. Deze uitkomsten zijn echter vooral uitingen van 
problemen in de macrocirculatie. Als onze resultaten in toekomstig onderzoek worden 
bevestigd, suggereert dit dus mogelijk dat T2DM specifiek het verband tussen albuminurie 
en microvasculaire aandoeningen versterkt. Een alternatieve verklaring voor het verschil met 
onze bevindingen is mogelijk dat intensievere klinische therapie in personen met T2DM de 
verbanden tussen albuminurie en harde klinische uitkomsten heeft verzwakt in die groep. 
Hierdoor zou het versterkende effect van T2DM onopgemerkt kunnen zijn gebleven.

Ook een lagere eGFR is mogelijk een uiting van systemische vaatschade. Een lagere 
eGFR zou op zichzelf echter ook kunnen leiden tot een hogere bloeddruk, stapeling van 
afvalstoffen, laaggradige ontsteking en endotheeldisfunctie. Daarnaast gaat een lagere eGFR 
gepaard met een afname van metabole en endocriene functies van de nier. De relatieve 
bijdrage van deze processen aan de verbanden van een lagere eGFR is echter onbekend.

nieuwe risicofactoren voor een verlaagde eGFR en albuminurie
De impact van een verlaagde eGFR en albuminurie op de volksgezondheid vraagt om meer 
inzicht in risicofactoren die potentieel beïnvloedbaar zijn en vaak voorkomen in de algemene 
bevolking. In hoofdstuk 7 onderzochten we daarom de relaties van de leefstijlfactoren 
fysieke activiteit en sedentair gedrag met eGFR en albuminurie. Met sedentair gedrag 
worden activiteiten bedoeld waarbij het energieverbruik niet of nauwelijks hoger is dan dat 
in rust. Voorbeelden daarvan zijn bureauwerk en televisie kijken. Fysieke activiteit en sedentair 
gedrag waren in dit hoofdstuk gemeten met een accelerometer. De analyses lieten zien dat 
minder fysieke activiteit en meer sedentaire tijd, onafhankelijk van elkaar, gepaard gingen 
met een lagere eGFR en een hogere albuminurie. Deze verbanden werden niet verklaard 
door leefstijlfactoren die de onderzochte verbanden zouden kunnen vertekenen, maar ook 
niet door risicofactoren voor HVZ die deze zouden kunnen verklaren, bijvoorbeeld T2DM 
en een hogere bloeddruk. Vervolgens hebben we gekeken naar patronen van sedentair  
gedrag. Het hebben van (gemiddeld) langere aaneengesloten perioden met sedentair gedrag 
en het hebben van meer lange (≥30 minuten) perioden met sedentair gedrag ging gepaard 
met een lagere eGFR, maar niet met een hogere albuminurie. Ook deze verbanden werden 
niet verklaard door leefstijlfactoren en risicofactoren voor HVZ.

Bovengenoemde resultaten suggereren dat fysieke activiteit en sedentair gedrag onaf-
hankelijke aangrijpingspunten zijn voor de preventie van een verlaagde eGFR en albuminurie. 
Deze resultaten zijn een aanvulling op eerdere studies die het dagelijkse activiteitsniveau 
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hebben gemeten met accelerometers, omdat met de accelerometer die is gebruikt in hoofdstuk 7 
sedentair gedrag meer valide kan worden gemeten en omdat ook gekeken is naar sedentaire 
patronen. Interessant genoeg zagen we dat conventionele risicofactoren voor een verlaagde 
eGFR en albuminurie de onderzochte verbanden niet (volledig) verklaarden. Dit suggereert 
dat fysieke activiteit en sedentair gedrag een direct effect hebben op biologische processen 
die een rol spelen in de pathofysiologie van een verlaagde eGFR en albuminurie. De aard 
van deze effecten is niet onderzocht in dit proefschrift. Resultaten van eerdere studies  
suggereren echter dat het zou kunnen gaan om effecten op laaggradige ontsteking,  
endotheelfunctie, het renine-angiotensine systeem en de renale sympathicusactiviteit.

COnCluSieS
Dit proefschrift laat zien dat een lagere eGFR en een hogere albuminurie, onafhankelijk van 
elkaar, gepaard gaan met verschillende extrarenale gezondheidsproblemen en dat deze 
verbanden deels al aantoonbaar zijn bij waarden van eGFR en albuminurie waarbij momenteel 
nog niet gesproken wordt van CNS. Wat dit betreft biedt dit proefschrift verder bewijs voor 
de hypothese dat gegeneraliseerde endotheeldisfunctie ten grondslag ligt aan de verbanden 
tussen albuminurie en extrarenale gezondheidsproblemen. Daarnaast suggereerden de 
 resultaten van dit proefschrift dat fysieke activiteit en sedentair gedrag mogelijk onafhankelijke 
aangrijpingspunten zijn voor de preventie van een verlaagde eGFR en albuminurie. Toekomstig 
onderzoek zal moeten uitwijzen of strategieën gericht op deze leefstijlfactoren en op ge-
generaliseerde endotheeldisfunctie de ziektelast gerelateerd aan een lagere eGFR en een 
hogere albuminurie inderdaad kunnen verminderen.


