Uw nieren zijn van levensbelang

De behandeling van
chronische nierschade.

De behandeling van
chronische nierschade.
Uw nieren spelen een belangrijke rol in uw lichaam. Als ze door ziekte of een andere
oorzaak hun werk niet goed meer doen, heeft u een behandeling nodig. Welke hangt
af van hoe goed uw nieren nog werken. Waarom uw nieren zo belangrijk zijn en hoe ze
werken kunt u lezen in de folder ‘Hoe werken uw nieren’.
In deze folder vindt u informatie over de behandelingen die in de verschillende stadia
mogelijk zijn.
De behandeling van chronische nierschade

urineweginfecties of problemen met de

komt op het volgende neer:

bloedvaten.

• verdere nierschade voorkomen met medicijnen, een dieet en leefstijladviezen
• aanpakken van de klachten en verschijn
selen van de nierschade

Hoge bloeddruk aanpakken
Hoge bloeddruk is vaak zowel oorzaak als
gevolg van nierschade. Behandeling van

• voorkomen van hart- en vaataandoeningen

een te hoge bloeddruk is dan ook altijd

• overnemen van de functie van de nieren,

belangrijk om verdere schade te voorkomen.

als de nieren niet meer voldoende werken.

Dat kan door het innemen van medicijnen
en door een gezonde leefstijl.

Verdere nierschade voorkomen
Als uw arts heeft vastgesteld dat de nieren

Gezonde leefstijl

minder goed werken, is het belangrijkste

Een gezonde leefstijl is voor iedereen

doel te voorkomen dat de nierfunctie verder

belangrijk, maar het is extra belangrijk als u

achteruitgaat.

nierproblemen heeft. Een gezonde leefstijl
heeft alles te maken met gezond eten en

Oorzaak behandelen

mogelijk zout gebruiken, voldoende bewe-

vast te stellen wat er aan de hand is met

gen en gebruik van alcohol beperken.

de nieren. Soms kan uw arts de oorzaak

Kijk voor meer informatie op

van de nierschade behandelen, bijvoor-

www.nierstichting.nl/gezondleven.

beeld bepaalde ontstekingen van de nieren,
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een gezond gewicht, niet roken, zo min

Vaak is allerlei extra onderzoek nodig, om

Aanpakken van klachten
en verschijnselen
Slecht werkende nieren kunnen veel klachten
geven. Toch krijgt iemand in het algemeen
pas klachten als de nieren nog maar voor
30% werken. Klachten die veel nierpatiënten
noemen zijn vermoeidheid en misselijkheid,
jeuk, hoofdpijn, weinig eetlust en lusteloosheid. Maar deze klachten kunnen ook wijzen
op andere ziekten.

Het heft zelf in handen
De Zweedse nierpatiënt Per Åke
Zillén schreef het boek ‘Leven met
chronische nierschade – Handboek
voor preventie en zelfzorg’. Het is
bedoeld voor mensen bij wie de werking van de nieren achteruitgaat en
die zelf zoveel mogelijk willen doen
om dit tegen te gaan. Kijk op

Vermoeidheid
Vermoeidheid komt meestal door bloedarmoede. Maar het kan ook een gevolg zijn

www.nierstichting.nl/boeken voor

van de ophoping van afvalstoffen in het

meer informatie. Kijk ook eens op

bloed. Bloedarmoede veroorzaakt naast

www.mijnnierinzicht.nl

vermoeidheid ook klachten als een bleke

voor nog meer infor-

huid, kortademigheid bij inspanning, hart-

matie over voeding en
leefstijl.

kloppingen, soms hoofdpijn en duizeligheid.
De behandeling van bloedarmoede door
nierschade bestaat meestal uit ijzertabletten en injecties met erytropoëtine (epo).
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Andere gevolgen van ernstige chronische
nierschade
Door ernstige chronische nierschade treden
ook verstoringen op in het lichaam die u
niet direct merkt, maar die wel schadelijk
kunnen zijn.
Door een ingewikkelde verstoring van de
calcium- en fosfaathuishouding kan er een
verzwakking en vervorming van de botten
ontstaan. Ook lukt het bij ernstige nierschade vaak niet goed meer de zuurgraad
van het bloed op het juiste peil te houden.
Beide verschijnselen zijn met medicijnen en
dieet (enigszins) te corrigeren.
Chronische nierschade kan leiden tot eiwit
verlies in de urine. Meestal neemt dit af
bij een goede behandeling van een hoge
bloeddruk.
Voorkomen van harten vaataandoeningen
Misselijkheid
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De kans dat mensen met chronische nier-

Als uw nieren minder goed werken blijven

schade te maken krijgen met hart- en vaat-

er veel afvalstoffen in het bloed achter. Dit

aandoeningen is veel groter dan bij mensen

kan tot misselijkheid en verminderde eetlust

met een normale nierfunctie. Bovendien

leiden. Aanpassen van uw voeding kan de

kan nierschade een bestaande hart- en vaat-

aanmaak van afvalstoffen beperken en de

aandoening verergeren. Daarom is het voor

misselijkheid verminderen.

de lange termijn extra belangrijk te letten

op hoge bloeddruk en een hoog cholesterol.
Beide spelen een rol bij het ontstaan en
verergeren van hart- en vaataandoeningen. Door een gezonde leefstijl kunt u een
hoge bloeddruk helpen voorkomen en/of
verlagen. Vooral stoppen met roken is dan
belangrijk. Veel nierpatiënten gebruiken
daarnaast medicijnen tegen een verhoogd
cholesterol.
Overnemen van de nierfunctie
Wanneer de nieren steeds slechter gaan
werken, komt er een moment dat er een
nierfunctievervangende behandeling nodig
is: niertransplantatie of dialyse. Er blijven
anders zoveel afvalstoffen en vocht in
het lichaam achter, dat de patiënt eraan
kan overlijden. Vaak voelt een nierpatiënt
zich heel ziek in deze fase. Dat komt door
de opstapeling van afvalstoffen en vocht.
Meestal verbeteren de klachten na de
start van een nierfunctievervangende
behandeling.
Het is van tevoren moeilijk te zeggen wanneer de nieren zo ver achteruit gegaan zijn
dat overnemen van de nierfunctie nodig is.
Soms kan dit jaren duren. Maar het kan ook
heel snel gaan, bijvoorbeeld als de nierschade pas heel laat ontdekt is.
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Transplantatie

In Nederland geldt geen maximale leeftijd

Niertransplantatie is voor de meeste nierpa-

voor het ontvangen van een nier. Als regel

tiënten de meest optimale behandeling. Een

geldt dat iemand de operatie en de nabe-

patiënt krijgt dan een donornier die de taak

handeling goed moet kunnen doorstaan. Dat

van de zieke nieren overneemt. Dat kan een

betekent dat transplantatie niet voor iedereen

nier van een levende donor zijn. Maar het

mogelijk is. De gemiddelde wachttijd op een

kan ook de nier van een overleden donor

nier van een overleden donor is vier jaar.

zijn: dat heet postmortale donatie.

In de tussentijd moet de patiënt dialyseren.
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Getransplant
eerde
nier inclusief
urineleider
Blaa s

20 dubbelportretten

Nierdonatie bij leven

nierdonatie bij leven

Steeds meer mensen krijgen een nier aange-

In het informatieve
boek ‘20

boden van een levende donor: bijvoorbeeld
een familielid, partner of goede vriend(in).

dubbelportret-

Een levende donor hoeft dus niet altijd

ten. Nierdonatie

een familielid te zijn. Als een donor zich

bij leven’ vertellen

aangemeld heeft, volgt een traject waarin

20 donoren en

artsen en verpleegkundigen de mogelijke

ontvangers van

donor uitgebreid voorlichten en onderzoe-

een nier over hun
ervaringen.

ken. Meestal duurt de voorbereiding op
een transplantatie met een levende donor
een aantal maanden. Bij donatie door een

Het boek is te bestellen via

levende donor kunt u in de meeste gevallen

www.nierstichting.nl/boeken.

al getransplanteerd worden voordat dialyse
noodzakelijk is.
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Bloedpomp

Kunstnier
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Spoelvloeistof

Na de transplantatie

jaar en van een overleden donor tien jaar

Door een enorme verbetering van hun

mee. Dat betekent dat iemand meestal

conditie kunnen veel patiënten na een

meerdere transplantaties nodig heeft.

transplantatie hun actieve leven weer grotendeels oppakken. Hoe goed dit lukt kan
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Dialyse

per patiënt verschillen. Wel zijn er levens-

Als transplantatie niet - of niet meteen -

lang medicijnen nodig die afstoting van de

mogelijk is, moet de zuiverende werking van

donornier moeten voorkomen. De bijwerkin-

de nieren op kunstmatige wijze overgeno-

gen kunnen vervelend zijn, maar de meeste

men worden. Dit heet dialyseren. Er zijn

patiënten kunnen er goed mee leven. Hoe

verschillende manieren van dialyseren:

lang een getransplanteerde nier werkt, is

hemodialyse en peritoneale dialyse.

afhankelijk van veel factoren. Gemiddeld

Bij hemodialyse (HD) filtert de kunstnier

gaat een nier van een levende donor twintig

in het dialyse-apparaat uw bloed. Dit filter

doet ongeveer hetzelfde als uw nieren.

Doordat de samenstelling van het bloed

Bij hemodialyse wordt u enkele keren per

tijdens de dialyse snel verandert en er soms

week, steeds een aantal uren lang aange-

veel vocht wordt onttrokken, kunt u zich

sloten op de kunstnier. Uw bloed stroomt

daarna tijdelijk zieker voelen. Dat noemen

door de kunstnier en via de kunstnier weer

we een dialysekater.

terug naar uw lichaam. Overtollig vocht en
afvalstoffen spoelen zo uit het bloed. Hemo-

Bij peritoneale dialyse (PD) doet uw buik-

dialyse kan zowel thuis als in een dialysecen-

vlies dienst als filter. Dit buikvlies ligt om

trum plaatsvinden en het kan zowel overdag

uw buikorganen en bevat heel veel kleine

als ‘s nachts.

bloedvaatjes. Tijdens de behandeling laat u

De behandeling met een kunstnier maakt

een vloeistof in de buikholte lopen. Door het

het bloed lang niet zo schoon als gezonde

buikvlies heen trekt deze vloeistof vocht en

nieren: het kan maar 10 tot 15% van de

afvalstoffen aan vanuit het bloed. Na ver-

zuivering leveren. Dit betekent dat u zich

loop van tijd trekt de vloeistof geen vocht

aan een dieet moet houden, zodat er minder

meer aan en moet dan vervangen worden.

afvalstoffen in het bloed ophopen. Meestal

Dat moet dagelijks gebeuren: handmatig

mag u ook maar beperkt vocht innemen

vier keer per dag of met een machine die de

(de vochtbeperking).

vier wisselingen ’s nachts uitvoert. Om deze
vloeistof in uw buikholte te laten stromen,
krijgt u tijdens een kleine operatie een
slangetje (katheter) door de buikwand in de
buikholte.
Ook peritoneale dialyse verwijdert afvalstoffen veel minder goed uit het bloed
dan gezonde nieren doen. Wel zijn er vaak
minder beperkingen wat betreft dieet en
vochtgebruik dan bij hemodialyse. Doordat
u een katheter in de buik hebt die toegang

9

Spoelvloeistof

Darmen
Buikholte
Buivlies
Katheter

Spoelvloeistof
met afvalstof fen

geeft tot de buikholte is er echter meer kans

De afvalstoffen hopen zich teveel op wat

op buikvliesontsteking.

uiteindelijk tot de dood leidt.

Niet starten met nierfunctievervangende
behandeling
Omdat dialyse een ingrijpende en vermoeiende behandeling is met veel bijkomende
klachten, kan iemand er soms voor kiezen
om helemaal niet te starten met dialyse. Dan
bieden dieet en medicijnen tijdelijk verlichting. Maar op een gegeven moment werken
de nieren zo slecht dat dit niet meer helpt.
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Leven met chronische nierschade

mijn vrienden op stap? Maar ook: wanneer

Als u weet dat uw nieren niet goed meer

is een nierfunctievervangende behande-

werken kan er veel op u afkomen. U krijgt

ling onvermijdelijk? Wanneer komt er een

medicijnen voorgeschreven en vaak moet

nieuwe nier?

u uw leefstijl aanpassen. Het bezoek aan
de polikliniek kan elke keer spannend zijn:

Het kan fijn zijn om over uw vragen en zor-

‘Gaan mijn nieren achteruit?’

gen te praten met iemand die u vertrouwt.

Naast de klachten waar u mogelijk last van

vriend, maar ook uw huisarts, nefroloog

Dat kan uw partner zijn of een goede
heeft, brengt chronische nierschade vaak

of maatschappelijk werker kan uw vragen

veel onzekerheid met zich mee. Veel plan-

beantwoorden. Veel nierpatiënten voelen

nen en verwachtingen staan opeens in een

zich bovendien gesteund door contact met

ander licht. Kan ik mijn studie nog afmaken?

lotgenoten, bijvoorbeeld via de Nierpatiën-

Kan ik blijven werken? Kan ik op mijn klein-

ten Vereniging Nederland.

kinderen blijven passen of nog gewoon met

Meer weten?
Als uw nieren

niersChAde

werken

In de brochure ‘Als uw nieren niet goed meer werken. Chronische
nierschade.’ vindt u nog meer informatie over de behandeling van
en het leven met chronische nierschade. De brochure is verkrijgbaar
via de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland.
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Naam:

over deze uitgaven vindt u op www.nierstichting.nl/mijnniergids
en op www.nvn.nl/mijnniergids.
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Lotgenoten
Lotgenoten kunnen veel vragen
beantwoorden. Omdat zij hetzelfde
meemaken of hebben meegemaakt,
hebben ze vaak aan een half
woord genoeg. De Nierpatiënten
Vereniging Nederland organiseert
lotgenotencontact.
Bijvoorbeeld via de Luistertelefoon
(gratis: 0800 022 66 67), waar
lotgenoten luisteren en vragen
beantwoorden, of tijdens
themabijeenkomsten.
Ook partners kunnen hier gebruik
Medicijnwijzer
De ‘Medicijnenwijzer voor
nierpatiënten’ geeft een overzicht
van de meest gebruikte medicijnen.
Per medicijn is er informatie te vinden
over de namen van de werkzame
stof, de merknamen waaronder het
medicijn verkrijgbaar is, de werking
en mogelijke bijwerkingen. U kunt
de Medicijnenwijzer kosteloos bij de
Nierpatiënten Vereniging Nederland
bestellen of downloaden van de
website www.nvn.nl.
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van maken.

Meer weten?
Kijk op www.nierstichting.nl of op
www.nvn.nl voor meer informatie en
folders over nieren, nierziekten en de
behandeling. Of bel met 0800 388 0000
(gratis).
Wij zijn benieuwd naar uw reactie!
De Nierstichting en de Nierpatiënten
Vereniging Nederland vinden goede informatie belangrijk. Daarom zijn wij benieuwd
naar uw reactie op deze uitgave.
U kunt uw e-mail sturen naar:
infonierziekten@nierstichting.nl
Met dank aan de patiënten, zorgverleners,
Nederlandse Federatie voor Nefrologie en
andere betrokkenen, die aan deze uitgave
meewerkten.
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Alles
op alles.
De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in
leven blijven en ook echt blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons hard voor
preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen
leven, maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het leven
van nierpatiënten te verbeteren.
Dit kunnen we niet alleen. De Nierstichting krijgt geen financiële steun van de overheid en is
daarom afhankelijk van donaties, giften en vrijwillige bijdragen uit de samenleving. Wilt u ons
helpen bij het realiseren van onze doelen? Ga naar www.nierstichting.nl voor de mogelijk
heden of vul bijgevoegde antwoordkaart in.
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Leven gaat voor, in alles wat wij doen.

Lid worden
loont.
De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is met 7.400 leden dé vereniging van en
voor mensen met een nierziekte en hun familie, partners en donoren. Het belang en de
ervaring van nierpatiënten vormen onze drijfveer. Samen zetten we ons in voor een zo hoog
mogelijke kwaliteit van leven en zorg voor de nierpatiënt. Dat doen we door middel van
voorlichting, themabijeenkomsten, ontmoetingsdagen, lotgenotencontact en achterban
raadplegingen.
Ons Steun- en adviespunt (STAP) biedt persoonlijke informatie en begeleiding bij de impact
die een nierziekte op het dagelijks leven van patiënten heeft (denk aan gevolgen voor scholing, werk en inkomen). We komen ook op voor de belangen van alle nierpatiënten in Nederland. Door lobby bij landelijke politici en overleg met verzekeraars en zorgverleners. Door
samen te werken met de Nierstichting, andere patiëntenorganisaties en koepels. Door initiatieven te nemen of ons erbij aan te sluiten. Steeds vanuit het oogpunt van mensen met een
nierziekte.
Stuur de antwoordkaart op voor informatie over het lidmaatschap van de NVN.
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Nierstichting
Postbus 2020
1400 DA Bussum
Algemeen 035 697 80 00,
Informatie nieren en nierziekten:
0800 388 00 00 (gratis)
infonierziekten@nierstichting.nl
www.nierstichting.nl

Nierpatiënten Vereniging Nederland
Postbus 284
1400 AG Bussum
Algemeen 035 691 21 28
Steun- en Adviespunt (STAP) 035 693 77 99
Luistertelefoon 0800 022 66 67 (gratis)
secretariaat@nvn.nl
www.nvn.nl

Disclaimer De informatie in deze brochure is met grote zorg samengesteld. Nierstichting
Nederland kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid
van de inhoud van de brochure. Nierstichting Nederland is niet verantwoordelijk voor de
informatie van derden waarnaar in deze brochure wordt verwezen. Het copyright van teksten beeldmateriaal in deze folder behoort aan Nierstichting Nederland.
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Ja, ik geef voor een beter leven van nierpatiënten!
Ik machtig daarom de

per maand

per kwartaal

per half jaar

Nierstichting om een bedrag

€ 10,-

€ 20,-

€ 30,-

af te schrijven van

€ 15,-

€ 25,-

anders €		

Per

(datum)

eenmalig

Van IBAN

Naam								
Voorletter(s)

de heer

mevrouw

Geboortedatum

Adres			
Postcode			

Plaats

Telefoon
E-mail
Datum			

Handtekening						

□ Ja, ik wil op de hoogte blijven van het werk van de Nierstichting. Stuur de ingevulde antwoordkaart naar:
Nierstichting Nederland, Antwoordnummer 533, 1400 VB Bussum (postzegel is niet nodig).

Machtigingskaart SEPA Incassant ID NL56ZZZ411970930000
Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming aan de Nierstichting om een doorlopende of
eenmalige incassoopdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank
om doorlopend of eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de
Nierstichting. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ja, i k wil weten hoe de NVN mijn belangen behartigt
en ontvang graag het informatiepakket over het lidmaatschap van de NVN.
Naam

de heer

Voorletter(s)
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
E-mail
De kosten voor het lidmaatschap bedragen :
Patiënt / ouder van patiënt € 25,Partnerlid € 12,50
Donor gratis
Stuur de ingevulde antwoordkaart naar: Nierpatienten Vereniging Nederland,
Antwoordnummer 515, 1400 VB Bussum (postzegel is niet nodig).
Of ga naar www.nvn.nl.

mevrouw

Nierstichting
Antwoordnummer 533
1400 VB Bussum
1400VB533

Nierpatiënten Vereniging Nederland
Antwoordnummer 515
1400 VB Bussum
1400vb515

