
NEWSLETTER – JANUARY 2017 

Report of PLAN day - Nijmegen 

With over 50 attendees last PLAN day in Nijmegen on October 21st was a great 
success! Attendees got spoiled with a variety of subjects, such as HUS, nephrotic 
syndrome, cell regeneration and renal iron handling. The keynote lectures were 
given by three very enthusiastic and well-known researchers: dr. Johan van der 
Vlag, dr. Michiel Schreuder and prof. dr. Rene Bindels. A nice surprise was the 
social part, which consisted of a guided tour around the Radboud University 
Observatory.  

NND workshop, MARCH 28/29  
On March 29th, PLAN will organize a workshop at the Dutch Nephrology Days on a subject that is 
especially of interest for young researchers. In this workshop, prof. dr. Friedo Dekker, professor in 
epidemiology at the Leiden UMC and associate editor of Nephrology Dialysis Transplantation, will give 
you an insight into the world of reviewing at scientific journals. We will evaluate this process from the 
perspective of the author as well as the reviewer. Join this workshop to improve your skills to effectively 
publish valuable research results of yourself and others!   

NEXT PLAN DAY: MAY 19 
Keep May 19 free in your agenda’s! Rotterdam will be  
hosting next PLAN day, so be prepared for exciting talks in this 
dynamic and bristling city on the rise.  
 
The program will be announced soon!  
 
Spoiler alert: PLAN day is changed! Three workshops, 
complemented with several key note lectures, will be hosted to 
challenge you and your fellow PLAN-members.  

Are you an NfN member yet? 
PLAN’s activities are generously supported by its parent organization, the Dutch Federation of 
Nephrology (NfN). NfN is a voice for its members and organizes a multitude of clinically and research-
oriented meetings in the field of nephrology, attendance of which is usually free of charge. For only €20 
per year you can become an NfN member. We encourage you to register on www.nefro.nl, so we can 
keep organizing our free PLAN days and PLAN ‘borrels’!  

    PLAN 
    Platform AIOs and post-docs nephrology 

www.nefro.nl/plan  

http://www.nefro.nl/
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Interviews of PLAN members 
From now on the - much anticipated - interviews with fellow PhD-students are printed in this PLAN 
newsletter.  
The first interview is with Marijke Dekker on her work of the effects of haemodialysis and 
hemofiltration on serum calcification in dialysis patients. The second interview covers the insights 
behind the work of Melissa Verkaik on calcium- and phosphatetransport-disturbances in chronic kidney 
disease. Just scroll down to start reading.  
 

Report of PLAN BORREL @ ASN KIDNEY WEEK  
Around 50 people attended the last PLAN ‘borrel’ in 
Chicago during the ASN kidney week. PhD-students, 
researchers and nephrologist came together for drinks 
and socializing after the inspiring talks of the day.  
As organizers we are happy to see that our efforts to 
bring researchers together – even on foreign grounds – 
are being rewarded by such high turnouts!  

Prize winners NfN Autumn Conference 

During the annual scientific fall symposium of the Dutch federation for Nephrology (NfN) on October 7 
several researchers were rewarded for their work.  
 
The Hans Mak award for innovation in Nephrology was bestowed for the first time and went to dr. Els 
Boeschoten. She was praised for her outstanding contribution to the field of nephrology in the 
Netherlands.  For more details on the prize visit www.nefro.nl.  
 
The prizes for the oral presentations went to: 
 
First prize: Daniëlle Leuning, LUMC. Subject of presentation: Regeneration of kidney vasculature with 
human kidney-derived endothelial cells in decellularized rat and human kidneys.  
 
Second prize: Marjolein Garsen, Radboud MC. Subject of presentation: PPAR agonists 
(thiazolidinediones) reduce proteinuria by inhibition of heparanase expression.  
 
Third prize: Margien Boels, LUMC, Subject of presentation: MCP-1 inhibition restores glomerular 
endothelial glycocalyx and reduces albuminuria via modulation of renal macrophages in diabetic apoE 
KO mice.  
 
The prize for the best poster presentation went to Kioa Wijnsma, PhD-student at the Radboud UMC in 
Nijmegen. She presented her work on: “Safety and effectiveness of restrictive eculizumab treatment in 
atypical hemolytic uremic syndrome” 

NEWSLETTER – JANUARY 2017 

http://www.nefro.nl/


For more info about PLAN visit: nefro.nl/plan 
You can also find us on Facebook:       https://www.facebook.com/groups/168243663262331/?fref=ts 
 
 
 
 
If you would like to receive the PLAN mailing list with information about upcoming events, or if you have 
suggestions or interesting events that should be listed in the upcoming newsletter, please contact us via 
plan@nefro.nl 
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• 8-9 March – ‘Bootcongres’, Figi conference center, Zeist (abstract submission: closed) 
• 28-29 March – Dutch Nephrology days (Nederlandse Nefrologiedagen), Veldhoven (abstract 

submission closes on January 20, 12:00) 
• 30-31 March –Symposium Dutch Society for Immunology (NVVI), Lunteren (no abstracts) 
• 29- April – 3 May – American Transplant Congress (ATC), Chicago (abstract submission closed) 
• 3-6 June – ERA-EDTA congress, Madrid (abstract submission closes on January 27) 
• 11-13 June, International conference “HUS & related diseases” – Innsbruck (submission closes on April 

15) 
• 8-12 September - Complement in human disease, Copenhagen (abstract submission closes on April 

30) 
• 6-9 September - European Society for Paediatric Nephrology (ESPN), Glasgow (abstract submission 

closes on May 1) 
• 24-27 September – ESOT2017 congress, Barcelona, (submission closes on March 12) 
• 4-6 October – Jubilee congress Eurotransplant: 50th anniversary, Noordwijk (submission closes on 

February 20) 
• 31 October – 5 November – American Society of Nephrology (ASN), New Orleans (submission deadline 

to be announced) 

IMPORTANT DATES AND DEADLINES 
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Het effect van hemodialyse en hemodiafiltratie op de verkalkingsneiging in 

serum bij dialysepatiënten 

Een interview met nefroloog in opleiding Marijke Dekker over haar meest recente artikel, dat is 

gepubliceerd in Plos One.  

Tineke Kraaij 

 

Marijke Dekker heeft geneeskunde gestudeerd in 

Maastricht en is in 2011 begonnen met de 

opleiding tot internist in het Catharina Ziekenhuis 

in Eindhoven. In het tweede jaar van de opleiding 

is ze in samenwerking met professor Jeroen 

Kooman van de Universiteit Maastricht begonnen 

met haar promotietraject. Haar enthousiasme 

voor onderzoek op het gebied van dialyse is 

aangewakkerd door de opleider interne 

geneeskunde in Eindhoven dr. Stijn Konings. Haar 

promotieonderzoek bestaat enerzijds uit epidemiologisch onderzoek naar nieuwe risicofactoren bij 

hemodialysepatiënten, in samenwerking met het Renal Research Institute in New York. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de MONDO; The MONitoring Dialysis Outcome initiative database. Daarnaast 

richt ze zich op het verkalkingsproces bij hemodialysepatiënten. Ze kijkt hierbij in het bijzonder naar 

de vorming van calciprotein particles (CPPs). Deze CPPs worden gevormd in het serum door de 

binding van fosfaat, calcium en fetuin-A (een belangrijk ‘carrier protein’). Circulerend CCP is 

geassocieerd met vaatwandstijfheid en heeft daarnaast pro-inflammatoire eigenschappen in vitro. In 

dit interview bespreken we haar artikel ‘High-flux hemodialysis and high-volume hemodiafiltration 

improve serum calcification propensity’, dat is gepubliceerd in Plos One.  

 

Verkalkingsneiging in dialyse patiënten  

‘Ik wilde in deze studie graag de verkalkingsneiging onderzoeken in serum van hemodialyse (HD) en 

hemodiafiltratie (HDF) patiënten, om een potentieel mechanisme te ontdekken tussen de 

gerapporteerde verschillen in cardiovasculaire uitkomst tussen HD en HDF’, vertelt Marijke. De 

verkalkingsneiging in bloed is sterk verhoogd in dialysepatiënten. Dit leidt tot vasculaire calcificaties, 



met als gevolg een hoge cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Het is nog niet bekend welke 

vorm van dialyse geassocieerd is met de laagste (cardiovasculaire) mortaliteit. Marijke vraagt zich af, 

of dat misschien te maken heeft met verschillen in de verkalkingsneiging tussen deze patiënten. 

Recent is een nieuwe functionele test ontwikkeld om de verkalkingsneiging te onderzoeken1. Het is 

aangetoond dat deze test de mortaliteit in patiënten met nierfalen stadium 3 en 4 goed kan 

voorspellen. Ook is er sprake van een sterke correlatie tussen deze parameter en verhoogde 

vaatwandstijfheid2. Marijke: ‘CCPs worden in twee stappen gevormd, waarbij primair CCP wordt 

omgezet in secundair CCP. De ‘transition time’ (T50), dus de tijdsduur van de omzetting van primair 

naar secundair CCP, meten we met deze test. Hoe hoger de T50, hoe beter.’  

 

Cross-sectionele studie 

Marijke heeft een cross-sectionele studie uitgevoerd waarbij 30 HD en 34 HDF patiënten zijn 

geïncludeerd. Gedurende één week werd bij deze patiënten serum voor en na dialyse afgenomen. 

Hierin werd vervolgens in Zwitserland de verkalkingsneiging bepaald met de nieuwe test. ‘Dat was 

wel eens een uitdaging, omdat het bloed binnen enkele uren na afname afgedraaid moest worden’. 

Zo stond ze soms tot ’s avonds laat op de dialyse afdeling op samples te wachten en was ze ’s 

morgens vroeg weer op de afdeling. Maar het uitvoeren van experimenteel onderzoek, wat ze voor 

het eerst deed, was voor Marijke een hele positieve ervaring. Omdat ze meteen de stap maakte naar 

een vervolgonderzoek, heeft ze het manuscript ingediend bij het blad Plos One, waar ze verwachtte 

de meeste kans te maken op een snelle publicatie van haar resultaten. 

 

Vervolgonderzoek 

De belangrijkste bevinding van de studie is dat de verkalkingsneiging na dialyse significant afneemt 

in beide groepen,  zonder verschil  tussen de HD en HDF groep. ‘Het zou kunnen dat we een te kleine 

groep hebben onderzocht en daarnaast was de studie niet gecontroleerd uitgevoerd’, zegt Marijke 

over deze uitkomst. De afname van de verkalkingsneiging bleek sterk te correleren met een daling 

van serum fosfaat en fetuin-A, beide belangrijk voor de vorming van CCPs. Veranderingen in serum 

calcium hielden geen verband met de verkalkingsneiging. Om beter uit te kunnen zoeken wat het 

effect van calcium is op de verkalkingsneiging, heeft Marijke inmiddels een vervolgonderzoek 

opgezet. Op korte termijn begint ze in Maastricht en Eindhoven met een gerandomiseerde, cross-

over trial waarbij HD patiënten een week lang met verschillende concentraties calcium- en citraat 

bevattend dialysaat worden behandeld. Vervolgens gaan de onderzoekers na of een lagere 



concentratie calcium in het dialysaat een positieve invloed heeft op de verkalkingsneiging. ‘Een 

voordeel is dat in deze studie de patiënt zijn eigen controle is’.  Marijke hoopt in oktober klaar te zijn 

met deze nieuwe studie en daarmee haar promotieonderzoek eind dit jaar al af te kunnen ronden. 

 

Idealistisch 

Tot slot bespreken we nog waarom dit onderzoek zo belangrijk is. ‘Dit project kan een ingang zijn om 

de vaatproblemen bij dialysepatiënten op te lossen, of in ieder geval om er meer over te weten te 

komen. Het klinkt misschien een beetje idealistisch, maar het zou mooi zijn als dit project gaat 

bijdragen aan een afname van morbiditeit en daarmee verbetering van de kwaliteit van leven van 

deze patiënten.’   

 

 

Bronnen:  

Dekker M, Pasch A, van der Sande F, Konings C, Bachtler M, Dionisi M, et al. High-Flux 

Hemodialysis and High-Volume Hemodiafiltration Improve Serum Calcification Propensity. 

PLoS One [Internet]. 2016;11(4):e0151508. Available from: 

http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0151508 
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Verstoringen in calcium- en fosfaattransport bij 
nierinsufficiëntie 
 
Interview met Melissa Verkaik naar aanleiding van haar publicatie ‘Deregulated renal 
calcium and phosphate transport during experimental kidney failure’ in PLOS One 10(11), 
e0142510. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0142510. 
 
Laura Michielsen 
 
Introductie 
Melissa Verkaik volgde na haar bachelor Biomedische Wetenschappen een master 
Cardiovascular Research. Tijdens deze master raakte ze geïnteresseerd in het basale 
onderzoek en zodoende begon ze in 2011 aan haar promotieonderzoek bij de afdelingen 
Nefrologie en Fysiologie aan het VUmc. Onder begeleiding van prof.dr. Piet ter Wee, dr. 
Marc Vervloet en dr. Etto Eringa onderzoekt Melissa de schadelijke effecten van 
Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23) op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Haar 
onderzoek maakt deel uit van het NIGRAM consortium, een samenwerking tussen het 
Radboudumc, UMC Groningen en VUmc, dat door de Nierstichting wordt ondersteund. 
Het doel van dit consortium is om de verstoringen van de FGF23-αklotho-vitamine D-as 
bij chronische nierinsufficiëntie en het effect hiervan op cardiovasculaire complicaties te 
bestuderen.  
 
FGF23-αklotho-Vitamine D-as 
In dit onderzoek werden de effecten van door chronische nierschade geïnduceerde 
verstoringen van de FGF23-αklotho-vitamine D-as op de tubulaire elektrolytregulatie 
onderzocht. De FGF23-αklotho-vitamine D-as speelt een belangrijke rol bij de calcium-
fosfaathomeostase. FGF23 zorgt voor een verhoogde fosfaatexcretie in de urine en remt 
de vorming van 1,25-dihydroxy vitamine D3, waardoor eveneens minder fosfaat uit de 
voeding wordt opgenomen in de darmen. Membraangebonden αklotho is een 
noodzakelijke co-receptor voor FGF23 en circulerend αklotho kan elektrolyttransport 
reguleren, bijvoorbeeld via het  epitheliale calciumkanaal TRPV5.  
 
Nierinsufficiëntie in muismodellen 
In deze studie werd gebruik gemaakt van twee verschillende muismodellen om 
chronische nierschade te induceren. In de ene opzet ondergingen muizen een 5/6 
nefrectomie operatie (5/6 Nx) waarbij alleen één van de middenpolen achterbleef. De 
controlegroep onderging een sham procedure waarbij enkel het nierkapsel werd 
verwijderd. In het tweede model werd tubulaire nierschade geïnduceerd middels een 
adenine verrijkt dieet gedurende twee of vier weken. De controlegroep kreeg een 
normaal dieet. 
 
Beide modellen resulteerden in nierinsufficiëntie met  hypercalciëmie,  een verhoogde 
renale calciumexcretie en polyurie. Naast de hypercalciëmie was er in de groep met 
nierinsufficiëntie ook sprake van hogere 1,25-dihydroxy vitamine D3 spiegels ten 
opzichte van de controle groep. “Dit is juist omgekeerd van wat we in de kliniek vaak 
zien bij patiënten met een beginnende nierinsuffiëntie. Hoewel we deze bevinding niet 
volledig kunnen verklaren, laten enkele andere muizenstudies vergelijkbare resultaten 
zien. Mogelijk zijn er in de vroege fase na acute schade nog compensatiemechanismen 
aanwezig en is er nog geen steady state bereikt. Dit verklaart mogelijk ook waarom het 



fosfaat alleen verhoogd was in muizen die gedurende vier weken het adenineverrijkte 
dieet kregen en niet bij de muizen die twee weken een dieet kregen of de 5/6 Nx groep. 
Wellicht hadden we langer moeten wachten met meten. In een ander onderzoek waar ik 
dezelfde operaties uitvoer, wachten we nu in plaats van drie weken zes weken met de 
verschillende metingen. Daarnaast lijkt het adeninemodel ook ernstigere nierschade te 
induceren.”  
 
 
Calcium- en fosfaattransport 
Nierinsufficiëntie ging in beide modellen gepaard met hogere FGF23 spiegels, 
verminderde αklotho expressie in de nier en secundaire hyperparathyreoïdie. Daarnaast 
was er sprake van een verhoogde renale expressie van TRPV5-kanalen, die een 
belangrijke rol spelen bij calciumreabsorptie (figuur 1). Dit zou kunnen samenhangen 
met de hogere levels circulerend FGF23 die  beide groepen lieten zien. In een ander 
experiment bleek inderdaad dat een eenmalige injectie met FGF23 in muizen zonder 
nierschade leidde tot een hogere TRPV5 expressie. Calbindin-D28k, een intracellulaire 
calciumbinder die werkt als calciumbuffer en –sensor, kwam alleen sterk tot expressie 
in de 5/6 Nx groep. Verder lieten de muizen met nierschade in beide modellen een 
verminderde expressie zien van de twee  belangrijkste renale fosfaattransporters, 
NaPi2a en PiT2 (figuur 2). NaPi2b, een fosfaattransporter die met name in de darmen 
belangrijk is, kwam juist sterker tot expressie in de nier, mogelijk ter compensatie van 
het hogere fosfaataanbod. “Omdat een verstoorde calcium en fosfaat balans kan leiden 
tot cardiovasculaire schade, vormen deze calcium- en fosfaattransporters wellicht 
aangrijpingspunten voor nieuwe therapieën om cardiovasculaire complicaties bij 
chronische nierinsufficiëntie te voorkomen.” 
 
Consortium 
Het eerste auteurschap deelt Melissa met Wilco Pulskens en Fareeba Sheedfar, die 
beiden als post-doc werkzaam zijn geweest binnen het NIGRAM consortium. “De 
samenwerking binnen het consortium is ontzettend goed. Het leuke is dat je mensen van 
heel veel verschillende disciplines ontmoet. Daardoor krijg je alles mee binnen je eigen 
onderwerp en levert het levendige discussies en goede suggesties op uit andere 
invalshoeken.” Het belangrijkste aandeel van Melissa in dit onderzoek waren de 
operaties. De techniek daarvoor heeft ze zelf moeten opzetten op de afdeling en wordt 
ook voor andere studies gebruikt. “Het opereren en uitvoeren van dierproeven vind ik 
een van de leukste dingen aan mijn promotieonderzoek.” 
 
Toekomstplannen 
Eind 2016 hoopt Melissa haar promotietraject af te ronden. “Daarna zou ik graag in de 
industrie willen gaan werken en een link vormen tussen bedrijven en 
ziekenhuisonderzoek om te kijken hoe die twee het maximale uit hun samenwerking 
kunnen halen.” 
 
Bron 
Pulskens, W. P., Verkaik, M., Sheedfar, F., van Loon, E. P., van de Sluis, B., Vervloet, M. G., 
et al. (2015). Deregulated Renal Calcium and Phosphate Transport during Experimental 
Kidney Failure. PLoS ONE, 10(11), e0142510. 
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0142510 
 



 
 
Figuur 1: Expressie tubulaire calciumtransporters bij chronische 
nierinsufficiëntie 
 

 
(A) mRNA expressie van renale apicale Ca2+ transporter TRPV5 en intracellulaire 
calciumbindende eiwit calbindin-D28k bij muizen met 5/6 Nx (zwarte balk) en de sham 
groep (witte balk). (B) mRNA expressie van renale apicale Ca2+ transporter TRPV5 en 
intracellulaire calciumbindende eiwit calbindin-D28k bij muizen die een adenine verrijkt 
dieet gedurende twee weken (zwarte balk), vier weken (grijze balk) of een normaal 
dieet kregen (witte balk). Data betreft gemiddelden ± standaard error; *: P<0.05 in 
vergelijking met de controlegroep.  
 
Figuur 2: Expressie van tubulaire fosfaattransporters bij chronische 
nierinsufficiëntie 
 

 
(A) mRNA expressie van renlae NaPi2a, PIT2 en NaPi2b in muizen met een 5/6 Nx 
(zwarte balk) of sham procedure (witte balk) (B) mRNA expressie van renlae NaPi2a, 
PIT2 en NaPi2b in muizen die een adenine verrijkt dieet gedurende twee weken (zwarte 
balk), vier weken (grijze balk) of een normaal dieet kregen (witte balk). Data betreft 
gemiddelden ± standaard error; *: P<0.05 in vergelijking met de controlegroep.   
 


