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Waar gaat deze richtlijn over?
Deze richtlijn beschrijft de zorg voor de patiënten met chronische nierschade (CNS) in de preconceptionele
fase, gedurende de zwangerschap, de bevalling. Daarnaast beschrijft de richtlijn de zorg na de bevalling voor
de vrouwelijke patiënten met CNS en een neonaat. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de organisatie
van zorg voor patiënten met CNS en kinderwens.
 
Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor
patiënten met CNS en een zwangerschap of een kinderwens. Daarnaast is de richtlijn ook bedoeld voor
zorgverleners die in aanraking komen met patiënten met CNS en een kinderwens, en patiënten met CNS en
een neonaat.
 
Voor patiënten
Deze richtlijn beschrijft hoe de zorg voor mensen met chronische nierschade en een kinderwens, en ook de
zorg tijdens en na de zwangerschap eruit komt te zien. Informatie voor patiënten over deze richtlijn zal op
korte termijn worden geplaatst op nieren.nl.
 
Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?
De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie
hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een multidisciplinaire richtlijn met de titel:
“Zwangerschap en Chronische Nierschade”.
 
Het aantal vrouwen met chronische nierschade (CNS) en een kinderwens neemt toe. Enerzijds omdat vrouwen
tot op hogere leeftijd zwanger worden dan voorheen en anderzijds omdat er door betere behandelingen en
een toegenomen aantal transplantaties meer vrouwen in de vruchtbare leeftijd kunnen nadenken over een
zwangerschap. Deze richtlijn is nodig omdat de inzichten over dit onderwerp de laatste jaren ingrijpend
veranderd zijn. Een vrouw met CNS en een kinderwens werd tot einde van de vorige eeuw nog simpelweg
ontraden om zwanger te worden. Vrouwen met CNS werden dan soms alsnog (gepland of ongepland)
zwanger zonder goede begeleiding, met vaak aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit voor zowel de zwangere
(progressie van CNS, verlies van transplantaat, (pre)eclampsie/HELLP, sterfte) als de ongeboren vrucht (intra-
uteriene groeivertraging, vroeggeboorte, sterfte) als gevolg. Dit terwijl vandaag de dag met een goede
(preconceptionele) counseling, multidisciplinaire begeleiding en samenwerking tijdens de zwangerschap en
de bevalling, de uitkomsten over het algemeen goed zijn.
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Risicostratificatie van zwangere vrouwen met chronische nierschade en organisatie
van zorg

Uitgangsvraag

Waar (eerste, tweede of derde lijn) dienen patiënten met chronische nierschade (CNS) en
kinderwens/zwangerschap gecounseld en gecontroleerd te worden op basis van het risico op maternale en/of
foetale complicaties?

Aanbeveling

Preconceptioneel
De werkgroep acht het zinvol om preconceptionele counseling van vrouwen met CNS stadium 1 en 2 zonder
niertransplantatie of systemische autoimmuunziekte (met of zonder gebruik van immuunsuppressiva) in een
academisch ziekenhuis te laten plaatsvinden, waar zo nodig ook aanvullend genetisch onderzoek kan worden
verricht. Vervolgens kan samen met tweede lijn bepaald worden waar de antenatale controles het beste
kunnen plaatsvinden.
 
Een preconceptioneel adviesconsult van vrouwen met CNS vanaf stadium 3 én vrouwen met CNS bij een
niertransplantatie of systemische autoimmuunziekte (met of zonder gebruik van immuunsuppressiva) dient bij
voorkeur in een academisch ziekenhuis te vinden door een gynaecoloog-perinatoloog en internist-nefroloog,
beide met ervaring op het gebied van zwangerschap bij patiënten met CNS.
 
Zwangerschap
Patiënten met pre-existente CNS hebben onafhankelijk van het stadium altijd een medische indicatie volgens
de Verloskunde Indicatie Lijst.
 
Zwangerschap bij patiënten met alle stadia CNS dient minimaal in de tweede lijn begeleid te worden omdat
zwangerschap bij patiënten met alle stadia CNS gepaard gaat met nadelige zwangerschapsuitkomsten.
 
Begeleiding van zwangeren met CNS stadium 1 en 2 zonder niertransplantaat of systemische
autoimmuunziekte (en zonder gebruik van immuunsuppressiva) kan in de tweede lijn plaatsvinden. Het
verdient de voorkeur dat deze begeleiding geschiedt door een obstetrisch georiënteerde gynaecoloog met
aandacht voor maternale ziekten samen met een internist-nefroloog met affiniteit voor zwangerschap bij
CNS.
 
Bij verergering van ziekte en/of achteruitgang van nierfunctie dient overleg plaats te vinden met een
academich ziekenhuis, en dient patiënte laagdrempelig daarheen verwezen te worden.
 
Begeleiding van zwangeren vanaf CNS stadium 3 dient bij voorkeur in een academisch ziekenhuis plaats te
vinden door een gynaecoloog-perinatoloog en internist-nefroloog, beide met ervaring met zwangerschap bij
patiënten met CNS.
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Verwijzing naar een academisch ziekenhuis wordt dringend aanbevolen bij patiënten na niertransplantatie, bij
patiënten met CNS op basis van systemische autoimmuunziekte (met of zonder gebruik van
immuunsuppressiva) en bij dialysepatiënten.

Overwegingen

Pre-existente CNS heeft nadelige effecten op zowel maternale als foetale uitkomsten. Er bestaat een
verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties zoals hypertensie, pre-eclampsie, abruptio placentae, en
achteruitgang van de nierfunctie bij de moeder tijdens de zwangerschap of postpartum, maar ook intra-
uteriene groeivertraging en – deels iatrogene - vroeggeboorte bij de foetus (Piccoli, 2012, 2015, 2017;
Bramham, 2016; Wiles, 2020; Zhang, 2015). Deze complicaties impliceren bijna altijd een opname in het
ziekenhuis voor klinische bewaking van zowel moeder als foetus, waarvan de opnameduur stijgt met het
stadium CNS. Daarnaast zijn de directe neonatale consequenties van prematuriteit een lange opnameduur op
de kinderafdeling (zowel NICU, post-IC en high care afdelingen).
 
Onderstaande figuur illustreert deze complicaties.
 
Figuur 1 Maternale en foetale uitkomsten bij zwangerschappen met CNS (uitgedrukt in OR tov
zwangerschappen zonder CNS)

Geadapteerd van Zhang (2015); IUVD = intra-uteriene vruchtdood; alle OR’s significant minimaal p<0.05
 
Maternale en foetale uitkomsten volgens CNS stadium
a. Uitkomsten bij CNS stadium 1
In een cohortstudie onder 225 vrouwen met CNS lieten Piccoli et al in een tertiair centrum zien dat het
percentage sectio caesarea, vroeggeboorte < 34 wk en SGA (Small for Gestational Age - gedefinieerd als
geboortegewicht < 10  percentiel) stijgt met het toenemen van de CNS stadia. Tevens is het aantal vrouwen
dat bevalt van een prematuur en dysmatuur kind groter naarmate de ernst van het CNS stadium toeneemt
(Piccoli, 2012).

de
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Onder 127 vrouwen met CNS stadium 1 betrof het percentage vroeggeboorte < 37 wk 28% en < 34 wk 10%.
Hoewel de gemiddelde amenorroe bij geboorte 37 wk bedroeg en het geboortegewicht gemiddeld 2855g,
was de noodzaak tot NICU (Neonatal Intensive Care Unit) opname in deze Italiaanse studie 14% van de
geboortes.
Achteruitgang van maternale nierfunctie door de zwangerschap was in deze observationele studie slechts
gering met een mediane stijging van het serum kreatinine van 54.5 umol/l bij eerste controle naar 58.9 umol/l
aan einde van de zwangerschap waargenomen, waarbij aangetekend moet worden dat bij een deel van de
patiënten de eerste controle pas in eerste helft van de zwangerschap werd verricht waardoor uitgangswaarde
van het serum kreatinine door hyperfiltratie lager zal zijn geweest dan preconceptionele waarde (zie ook
figuur 2 in de module 'Diagnostiek en de behandeling nieuwe nefrologische problemen in verschillende
trimesters').
 
b. Uitkomsten bij CNS stadium 2
In hetzelfde cohort vrouwen met CNS was het aantal zwangere vrouwen met CNS stadium 2 in totaal 27. Het
percentage vroeggeboorte < 37 wk en < 34 wk was resp. 43% en 18%, en het percentage SGA 14%.
Vijfentwintig percent van de geboren kinderen werd opgenomen op de NICU.
In deze kleine groep patiënten werd geen verschil gevonden tussen kreatinine bij eerste controle en einde
van de zwangerschap.
 
c. Uitkomsten bij CNS stadium 3, 4 en 5
Ernstigere vormen van chronische nierschade (CNS stadium G3 en G4 met eGFR 15-60 ml/min/1.73m2) gaan
gepaard met significante complicaties gedurende de zwangerschap. In een cohortstudie onder 297 vrouwen
liet He zien dat bijna 60% prematuur beviel, en dat het percentage dysmaturiteit 44% bedroeg in 30
zwangeren met CNS stadia 3-4 (He, 2018). In het bovenbeschreven cohort van Piccoli et al. zijn deze
percentages identiek, met nagenoeg 50% kans op vroeggeboorte < 34 wk en 75% kans op SGA. Meer dan
de helft van de neonaten heeft NICU opname nodig.
Een recente retrospectieve cohortstudie van Wiles et al. liet zien dat onder 159 vrouwen de kans op foetale
groeibeperking en vroeggeboorte significant hoger wordt bij oplopende CNS stadia (Wiles, 2020).
Chronische hypertensie verslechtert de uitkomsten en speelt een negatieve prognostische rol in
vroeggeboorte voor de 34  zwangerschapsweek (0% bij normotensieve patiënten versus 34% bij patiënten
met chronische hypertensie, waarbij het risico toeneemt van 20% naar 40% als de daling van kreatinine tijdens
de zwangerschap minder dan 10% is (95% CI 26-56%)).
 
Ter illustratie:
 
Figuur 2 Neonatale uitkomsten (%) volgens CNS stadia

ste
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Geadapteerd van Piccoli (2012 tot 2017)
 
Figuur 3 Geboortegewicht (in gram) en percentage NICU opname (%) volgens CNS stadia

Geadapteerd van Van Gemert (2020); van Piccoli (2012 tot 2017)
 
Maternale (renale)complicaties gedurende de zwangerschap en postpartum naar stadium CNS
 
a. Zwangerschap
Zowel Piccoli et al., Bramham et al. en Wiles et al. lieten zien dat maternale (renale) complicaties gedurende
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de zwangerschap bij vrouwen met CNS toenemen naarmate het CNS stadium hoger is (Piccoli, 2015,;
Bramham, 2016; Wiles, 2020). De novo hypertensie en verdubbeling van de proteïnurie zijn de meest
kenmerkende onderdelen hiervan, met name bij patiënten met onderliggende systemische
autoimmuunziekten.
Chronische hypertensie, proteinurie > 1 g/dag vóór de zwangerschap of in de eerste 20 weken van de
zwangerschap, en afwezigheid van zwangerschapsgeïnduceerde daling van het serum creatinine (<10% ten
opzichte van preconceptionele waarde) blijken verreweg de belangrijkste negatieve prognostische factoren
voor ongunstige zwangerschaps- en maternale (renale) uitkomsten.
 
Figuur 4 Maternale complicaties (%) en opnameduur van de zwangere (dagen) bij zwangerschappen
volgens CNS stadia

Geadapteerd van Piccoli et al (2012 tot 2017); van Gemert et al (2020); van Wiles 2020
 
b. Postpartum
In een cohort van 120 vrouwen met CNS lieten Bramham et al zien dat het verlies aan nierfunctie 6 maanden
postpartum, uitgedrukt in 25% reductie van het eGFR tov preconceptionele eGFR, significant toeneemt met
het CNS stadium (Bramham, 2016; figuur 5). Vermeldingswaardig is dat het kleine aantallen betreft van een
single center studie.
Dit laatste werd bevestigd in een zeer recente retrospective cohortstudie onder 159 vrouwen met CNS 3-5 in
6 tertiaire centra in Engeland: Wiles et al. lieten zien dat deze 25% reductie in eGFR bij bijna de helft van alle
vrouwen één jaar postpartum gezien werd, waarbij zelfs nierfunctie vervangende therapie in sommige
gevallen nodig was (Wiles, 2020). Invloed op renale survival was groter naarmate preconceptionele nierfunctie
slechter was met een verlies van respectievelijk 1.7, 1.8 en 4.9 jaarequivalenten van preconceptioneel
nierfunctieverlies bij CNS stadia 3a, 3b en 4-5. Opvallend genoeg was de snelheid van nierfunctie
achteruitgang na de acute drop in kreatinine postpartum tijdens de verdere follow-up niet veranderd ten
opzichte van beloop preconceptioneel (zie figuur 6).
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Figuur 5 Nefrologische uitkomsten 6 maanden postpartum, uitgedrukt als 25% afname van eGFR tov
preconceptionele waarde, volgens CNS stadium (%).

Geadapteerd van Bramham (2016)
 
Figuur 6 eGFR preconceptioneel en postpartum naar CNS stadium.

Wiles (2020)
 
Maternale en foetale uitkomsten bij vrouwen met systemische autoimmuunziekten
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Zoals aangetoond door Piccoli et al in het TOCOS cohort is de kans op ongunstige maternale en foetale
uitkomst bij patiënten met CNS stadium 1 met onderliggende systemische autoimmuunziekten (SLE,
collageen ziektes of vasculitis), diabetische nefropathie en niertransplantatie vergroot, waarbij een 3 keer
hogere kans op vroeggeboorte en bijna 6 keer zo hoge kans op NICU opname beschreven zijn (Piccoli, 2015).
Bovendien hebben deze patiënten een hogere kans op verdubbeling van proteïnurie tijdens de
zwangerschap.
Bij patiënten met SLE nefritis is het risico op obstetrische en maternale complicaties sterk verhoogd, vooral
bij patiënten met actieve ziekte. Echter ook bij klinisch rustige ziekte is er een hoge incidentie van spontane
miskraam, vroeggeboorte, intra-uteriene groeivertraging en perinatale sterfte beschreven (Rahman, 2005),
waardoor alle zwangerschappen bij patiënten met SLE nefritis als hoog-risico zwangerschappen beschouwd
dienen te worden.
 
Maternale en foetale uitkomsten na niertransplantatie
Verbetering in de transplantatiegeneeskunde en immuunsuppressie hebben de laatste 20 jaar gezorgd voor
betere resultaten van niertransplantaties bij vrouwen in de fertiele levensfase. Zwangerschap na
niertransplantatie gaat gepaard met significante risico’s voor moeder en kind. Bij de zwangere
niertransplantatie patiënte kunnen complicaties optreden zoals acute rejectie, hypertensie, anemie,
gecompliceerde urineweginfecties, en achteruitgang van de nierfunctie door calcineurineremmer toxiciteit,
chronisch transplantaatfalen en recidief grondlijden. Bij de foetus kunnen onder andere – ernstige – foetale
groeibeperking en prematuriteit optreden. Begeleiding in multidisciplinair verband met internist-nefroloog en
gynaecoloog-perinatoloog, beide met ervaring en expertise op het gebied van zwangerschap bij patiënten
met een niertransplantatie, en neonatoloog is van belang om deze complicaties te verminderen.
Zwangerschapsuitkomsten na niertransplantatie zijn over het algemeen gunstig bij patiënten met redelijke tot
goede, stabiele nierfunctie zonder sterk verhoogde albuminurie (proteïnurie > 1 g/dag). Een recente meta-
analyse liet onderstaande uitkomsten zien in 6712 zwangerschappen bij 4174 vrouwen. (Shah, 2019).
 

 Percentage; betrouwbaarheidsinterval

Levend geboren kinderen 72.9 (95% C.I.; 70.0 – 75.6)

Gemiddelde zwangerschapsduur bij geboorte 34.6 wk

Gemiddelde geboorte gewicht 2470g ±265

Complicaties:  

Miskraam 15.4 (95% C.I.; 13.8 – 17.2)

Intra Uterine Vruchtdood 5.1 (95% C.I.; 4.0 – 6.5)

Pre-eclampsie 21.5 (95% C.I.; 18.5 – 24.9)

Zwangerschapshypertensie 24.1 (95% C.I.; 18.1 – 31.5)

Diabetes gravidarum 5.7 (95% C.I.; 3.7 – 8.9)

Vroeggeboorte 38.7 (95% C.I.; 38.7 – 47.6)

Adapted from Shah et al, 2019
 
Adviezen
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Algemeen
Verreweg de meeste literatuur laat zien dat alle stadia van CNS gepaard gaan met nadelige
zwangerschapsuitkomsten, zowel in meta-analyse (Zhang, 2015) als in cohortstudies (Piccoli, 2012, 2015,
2017; Bramham, 2016; Hladunewich, 2016; He, 2018; Wiles, 2020). Daarnaast zijn de nefrologische
complicaties postpartum significant.
Hieruit volgt automatisch dat patiënten met pre-existente CNS onafhankelijk van het stadium altijd een
medische indicatie hebben volgens de VIL (Verloskunde Indicatie Lijst, Verloskunde Vademecum 2003,
eindrapport van de commissie verloskunde van het college van zorgverzekeringen), en dienen de
zwangerschapscontroles verricht te worden door een gynaecoloog met aandacht voor maternale ziekten.
Begeleiding in de eerste lijn bij patiënten met CNS is derhalve obsoleet.
 
Preconceptioneel advies
In veel gevallen zal een preconceptioneel adviesconsult reeds hebben plaatsgevonden waar risicostratificatie,
potentieel teratogeen medicatiegebruik en een behandelplan gedurende de zwangerschap besproken zijn
(zie verderop in deze richtlijn de module Preconceptionele counseling).
Indien dit niet heeft plaatsgevonden, vooral in milde gevallen (zoals CNS stadium 1 of 2 zonder co-morbiditeit
en/of systemische autoimmuunziekten), is het zinvol om een dergelijk adviesconsult te voeren door
hulpverleners met expertise op dit gebied, idealiter in een academisch ziekenhuis om gezamenlijk
plaatsbepaling van antenatale controles te bespreken. Dat wil zeggen, kan de prenatale zorg op efficiënte en
zorgvuldige wijze plaatsvinden in een tweedelijns ziekenhuis, rekening houdend met de ervaring van zowel
gynaecoloog als internist-nefroloog, of is deze zorg doeltreffender in een tertiair centrum.
Rekening houdend met ernstige maternale en foetale complicaties bij vrouwen met CNS stadium 3 of hoger,
én bij vrouwen met alle stadia CNS bij een niertransplantatie of systemische autoimmuunziekte (met of
zonder immuunsuppressiva) is een preconceptioneel adviesconsult geïndiceerd in een academisch ziekenhuis
door een gynaecoloog-perinatoloog en internist-nefroloog, beide met ervaring op het gebied van
zwangerschap en CNS. Hierbij kan het adviesconsult uitgebreid worden met klinisch geneticus om eventuele
aanvullende (genetische) diagnostiek in te zetten.
Op grond van deze gegevens staat vast dat de begeleiding van deze groep zwangeren in multidisciplinair
verband gedaan moet worden waarbij nauwe samenwerking tussen gynaecoloog (perinatoloog) en internist-
nefroloog, beide met ervaring met zwangerschap bij patiënten met CNS, belangrijk is.
 
Plaats van begeleiding in 2  of 3  lijn
Zwangeren met CNS hebben een verhoogd risico op maternale en foetale complicaties. Deze complicaties
treden vaker op naarmate het CNS stadium hoger is (Piccoli, 2012, 2015) en er sprake is van een
onderliggende systemische autoimmuunziekte of niertransplantatie (Piccoli, 2015). Antenatale controles
dienen hierop aangepast te worden, waarbij het doel moet zijn om te anticiperen en tijdig behandelen van
vroeg optredende signalen van renale complicaties zoals verergering van proteïnurie, hypertensie, anemie en
ontregeling van elektrolyten. Bij tekenen van foetale problemen zoals intra-uteriene groeirestrictie dient
foetale bewaking plaats te vinden.
De werkgroep acht het zinvol om regelmatig overlegmomenten te laten plaatsvinden met de derde lijn
wanneer er twijfel is in de behandeling van patiënten die een indicatie hebben voor begeleiding in de 2  lijn
(zie verderop in de text). Indien complicaties optreden, zoals maternaal (bijv. verslechtering van nierfunctie
en/of verergering van proteinurie) of foetaal (foetale groei restrictie met doppler afwijkingen), dan is de

e e
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werkgroep van mening dat verwijzing naar een academisch ziekenhuis geïndiceerd is. De meerwaarde van
korte lijnen met de 3  lijn is belangrijk om de begeleiding van de zwangere met 2  lijnszorg indicatie zo
optimaal mogelijk te maken. Vanuit patiënt perspectief is het wenselijk om de zorg dichtbij woonplaats te
laten plaatvinden als het kan, en ver weg als het moet.
 
a. CNS stadium 1
Patiënten met CNS stadium 1 zonder niertransplantaat, zonder systemische autoimmuunziekte en zonder
noodzaak tot gebruik van immuunsuppressiva hebben een mild verhoogd risico op zowel maternale als
foetale complicaties. Begeleiding hiervan kan in de tweede lijn plaatsvinden door een obstetrisch
georiënteerde gynaecoloog met aandacht voor maternale ziekten samen met een internist-nefroloog met
affiniteit voor zwangerschap bij CNS. Bij proteïnurie en/of verergering van het onderliggend grondlijden is
overleg met, en afhankelijk hiervan, verwijzing naar een academisch ziekenhuis geïndiceerd.
 
b. CNS stadium 2
De zwangerschap van patiënten met CNS stadium 2 zonder niertransplantaat, zonder systemische
autoimmuunziekte en zondernoodzaak tot gebruik van immuunsuppressiva kan in de tweede lijn begeleid
worden door een obstetrisch georiënteerde gynaecoloog met aandacht voor maternale ziekten samen met
een internist-nefroloog met affiniteit voor zwangerschap bij CNS.
Indien er sprake is van een achteruitgang van nierfunctie en/of gecompliceerde ziekte en/of bijkomende co-
morbiditeit, dan is overleg met een academisch ziekenhuis geïndiceerd. Vanuit patiëntperspectief is korte lijn
tussen 2  en 3  lijn zeer relevant. Bij proteïnurie en/of verergering van het onderliggend grondlijden is
verwijzing naar een academisch ziekenhuis geïndiceerd.
 
c. CNS stadium 3, 4 en 5
Vanaf CNS stadium 3 en hoger is het risico op zowel maternale als foetale risico’s sterk verhoogd, en is
verwijzing voor antenatale begeleiding in een academisch ziekenhuis geïndiceerd.
Het is raadzaam deze groep patiënten in multidisciplinair verband te controleren in een team bestaande uit
gynaecoloog-perinatoloog, internist-nefroloog, eventueel immunoloog, neonatoloog, (obstetrisch)
anesthesist en klinisch geneticus.
 
d. Zwangerschap bij niertransplantatie en systemische autoimmuunziekten al dan niet gepaard gaand met
gebruik van immuunsuppressiva
Na niertransplantatie en bij patiënten met systemische autoimmuunziekten, die al dan niet
immuunsuppressiva moeten blijven gebruiken voor hun onderliggende nierziekte, is de werkgroep van
mening dat begeleiding van de zwangerschap in een academisch ziekenhuis in multidisciplinair verband
geïndiceerd is.

Onderbouwing

Achtergrond

In deze module zal besproken worden waar de counseling bij kinderwens, en zwangerschapscontroles van
patiënten met CNS gehouden dienen te worden. Centraal staat vast dat zowel counseling als
zwangerschapscontroles verricht dienen te worden door een obstetrisch georiënteerde gynaecoloog met
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affiniteit voor maternale ziekten. In gevallen van gevorderde stadia CNS dient dit in een academisch
ziekenhuis plaats te vinden door gynaecoloog-perinatoloog en internist-nefroloog die ervaring en expertise
hebben op het gebied van CNS en zwangerschap.
Het is nog onduidelijk hoe hoog het risico op zwangerschapscomplicaties is bij de verschillende stadia CNS
en verschillende onderliggende nierziektes, maar ook welke prognostische factoren gebruikt kunnen worden
om dit risico in te schatten. Afhankelijk van deze risico inschatting kan advies gegeven worden over plaats
waar counseling en zwangerschapscontroles (eerste, tweede of derde lijn) plaats dienen te vinden.
Chronische nierschade (CNS) is een overkoepelende term voor nieraandoeningen met uiteenlopende
klinische presentaties. Het betreft dus een heterogene patiëntengroep. De nierfunctie en de mate van
proteïnurie (stadium van CNS) zijn de gemeenschappelijke parameters die onderzocht kunnen worden.
Literatuur over de relatie tussen zwangerschapsuitkomsten en aard van de onderliggende nieraandoeningen
is nauwelijks aanwezig, terwijl er wel literatuur is over zwangerschapsuitkomsten op basis van stadium van
CNS. Voor deze uitgangsvraag zal niet gekeken worden naar de zwangerschapsuitkomsten bij individuele
nierziekten op zich, maar naar de relatie tussen de verschillende stadia van CNS en
zwangerschapsuitkomsten.

Conclusies

-
GRADE

No studies were found describing the relation between properties of CKD (degree of
kidney insufficiency, degree of proteinuria, presence of hypertension) and maternal and
fetal outcomes in women with CKD who are pregnant or wish to become pregnant taking
in account correction for confounders.
 
Source: -

 

-
GRADE

There is a body of literature that links adverse maternal and/or fetal outcome to women to
all stages of CKD.
 
Pre-eclampsia, preterm birth, and impaired fetal growth are by far the most prevalent
negative reproductive outcomes in these women.
 
Source: He, 2018; Hladunewich, 2014; Piccoli, 2015; Piccoli, 2016; Piccoli, 2012; Wiles,
2020; Zhang, 2015

Samenvatting literatuur

1. Meta-analysis Zhang (2015): the authors undertook a systematic review and meta-analysis of cohort
and case control studies to estimate the risk of pregnancy complications among patients with CKD
versus those without CKD, and the risk of disease progression among women with CKD. Twenty-three
studies with 504.700 pregnancies were included. Women with CKD and pregnancy had far worse
pregnancy outcomes than women without CKD: the overall odds ratio (OR) for pre-eclampsia was 10.36
(95% CI, 6.28 to 7.09; p<0.001), pregnancy failure (described as still-birth and neonatal death) was 1.80
(95% CI, 1.03 to 3.13; p<0.04), prematurity (< 37 weeks gestation) was 5.72 (95% CI, 3.26 to 10.03;
p<0.01), small for gestational age was 2.67 (95% CI, 2.01 to 3.57; p<0.001) and caesarean section was
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4.85 (95% CI, 3.03 to 7.75; p<0.01). There were no significant differences in the occurrence of renal
events (doubling of serum creatinin levels, 50% decrement of GFR, or end stage renal disease (ESRD))
during median follow-up of 5 years between CKD pregnant women with glomerular diseases (mainly
IgA nephropathy) and those with similar diseases but without pregnancy (OR, 0.96; 95% CI, 0.69 to
1.35). However, in most of these 9 studies on renal events, patients with preserved renal function (CKD
stages 1 and 2) were included.

2. Piccoli (2012): two hundred and forty-nine pregnancies were monitored in 225 CKD patients over a 11-
year period in a tertiary referral center in Italy. After exclusion for several reasons, 179 singleton
pregnancies in CKD patients (127 CKD stage 1) were compared with a historical control group of 267
singleton ‘low-risk pregnancies’ in the same center Maternal and fetal outcome were described. CKD
stage 1 patients were compared with healthy controls and with patients with CKD stages 2 to 4 using
multivariate logistic regression analysis. As compared to healthy parous controls, pregnant patients with
CKD stage 1 have a higher rate for preterm delivery < 37 weeks (OR 8.5; 95% CI 4.11 to 17.57), early
preterm delivery < 34 weeks (OR 7.33; 95% CI 2.25 to 23.83) and need for NICU admission (OR 16.1;
95% CI 4.42 to 58.66). Furthermore, when compared to CKD stage 1, pregnancy in women with CKD
stages 2 to 4 was associated with a greater OR for preterm delivery < 37 weeks (OR 2.84; 95% CI 1.30
to 6.20) and NICU admission (OR 2.59; 95% CI 1.10 to 6.06). Women with proteinuria > 1g had a
greater risk of child admission to the NICU (OR 4.40; 95% CI 1.38 to 14.07). Clearly, the higher the CKD
stage, the worse the fetal outcomes with increasing percentages of preterm delivery <37 weeks from
28% in stage 1 to 100% in stage 4 (controls 5%), early preterm delivery <34 weeks from 10% in stage 1
to 50% in stage 4 (controls 1.5%), small for gestational age <10 percentile from 14% in stage 1 to 75%
in stage 4 (controls 10%), and need for NICU from 14% in stage 1 to 100% in stage 4 (controls 1%). Of
note, only 17 patients with stage 3 and 4 patients with stage 4 were included in this analysis. In all stages
of CKD, an increase in proteinuria and small rise in creatinin was observed from the first control to the
last control during pregnancy. The increase in proteinuria showed a very wide scatter in all stages
varying from no increase at all to nephrotic range proteinuria. The small overall rise in creatinin from
61.6 to 64.3 umol/L should be interpreted with caution because in a substantial part of the patients, the
first control of creatinin was performed during the first half of pregnancy were physiologic
hyperfiltration will have lowered creatinin.

3. Piccoli (2015): in the Italian Torino-Cagliari observational TOCOS study, maternal and fetal outcome of
504 singleton pregnancies in women with CKD stages 1 to 5 were compared to those of 836 healthy
parous controls. The risk for adverse perinatal outcome increased across CKD stages, where the
combined outcome parameter preterm delivery < 37 weeks, SGA and NICU admissions rose form 34%
in stage 1 to 90% in stage 4 to 5. Similarly, the combined parameters early preterm delivery < 34 weeks,
SGA and NICU admissions rose from 21.4% in stage 1 to 80% in stage 4 to 5. In the largest cohort of
women with CKD stage 1, preterm delivery was associated with baseline hypertension (OR 3.42; 95% CI
1.87 to 6.21), proteinuria (OR 3.69; 95% CI 1.63 to 8.36), and systemic disease consisting of diabetic
nephropathy, SLE, collagen diseases or vasculitis, and kidney transplantation (OR 3.13; 95% CI 1.51 to
6.5). Moreover, even in the absence of baseline hypertension, proteinuria, or systemic disease, CKD
stage 1 was still associated with the combined adverse perinatal outcome parameter of preterm
delivery, NICU, and SGA (OR 1.88; 95% CI 1.27 to 2.79).

4. Piccoli (2017): This study aimed to investigate the effect of common forms of glomerulonephritis on the
pregnancy outcome in 126 women (CKD stage 1 to 5; 37 lupus glomerulonephritis and 33 IgA
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nephropathy) and compared these to 1418 low-risk parous controls without CKD from the TOCOS
cohort. Using multiple regression analysis, preterm delivery < 37 weeks and early preterm delivery < 34
weeks rose significantly across CKD stages 1 to 5 (resp. from 33.3% in stage 1 to 82.4% in stages 3 to 5,
p<0.001; and early preterm delivery from 9% to 35%, p<0.009). The risk for the development of new
onset hypertension, new onset proteinuria and doubling of proteinuria also increased considerably
across CKD stages.

5. He (2018): nearly 300 pregnancies in women with CKD were studied retrospectively in a Chinese
setting. The reproductive outcomes in stages 3-4 (n=30) in particular were described and compared to
those of stages 1 (n=197) and 2 (n=73) and follow-up of stage 3-4 CKD was partly performed by
telephone interview. Preterm birth was markedly increased in stages 3 to 4 as compared to staged 1
and 2 (57% versus 18% respectively, p<0.001), as was low birth weight (44% versus 15%, p<0.001).
Renal function itself did not deteriorate throughout pregnancy per se, but the chance of progression to
ESRD after pregnancy was higher in stage 3-4 CKD patients. However, in multivariate analysis the
chance of developing ESRD in pregnant stage 3-4 CKD patients was comparable to the chance of ESRD
in a control group of non-pregnant stage 3-4 CKD patients. In this multivariate analysis, only baseline
serum creatinin and proteinuria were risk factors for renal function deterioration in patients with stage
3–4 CKD, while pregnancy itself did not increase the risk of renal function deterioration.

6. Hladunewich (2014): pregnancy outcomes in women with end stage renal disease (ESRD) receiving
hemodialysis were monitored in a comparison cohort study between Canadian (PreKid Clinic Registry)
and United States ((American Registry for Pregnancy in Dialysis Patients) women. The 2 cohorts were
comparable with respect to the causes of ESRD. Intensive hemodialysis throughout pregnancy resulted
in a significant percentage live birth (86% in the Canadian cohort and 61% in the US cohort). In addition,
only 6% of Canadian children born were classified as very low birth weight (versus 29% in the US
cohort).

7. Wiles (2020): the impact of CKD stages 3-5 on pregnancy outcomes was studied in 178 pregnancies
beyond 20 weeks of gestation and included 43 women with renal transplants. The reproductive
outcomes of these 159 women in 6 UK tertiary renal centers between 2003 and 2017 were studied and
data were collected in a retrospective cohort analysis. Chronic hypertension was the strongest predictor
of preterm delivery < 34 weeks gestation (32%) and this risk was higher (increasing from 20% to 40%) if
the gestational fall in serum creatinine was < 10% of pre-pregnancy values. Pre-pregnancy proteinuria >
1 g/10 mmol creatinin increased the risk of birthweight below the 10  percentile with odds ratio of
2.57. Remarkably, there was a large drop in eGFR between pre-pregnancy and post-partum values, and
this drop (4.5 mL/min/1.73m ) was much higher than the annual decline in eGFR prior to pregnancy (1.8
mL/min/1.73m ), resulting in considerable reduction of renal survival of 1.7, 2.1 and 4.9 years in CKD
Stages 3a, 3b and 4–5, respectively. Th pregnancy associated decline in renal fuction was greater in
women with chronic hypertension and in those with a gestational fall in serum creatinine of <10% of
pre-pregnancy concentrations. As a consequence, the decline in renal function at 1 year postpartum was
significant: almost half of all women had lost more than 25% of their pre-pregnancy eGFR or required
renal replacement therapy.

Zoeken en selecteren

A systematic review of the literature was performed to answer the following question:
Which factors are related to complications of pregnancy in mother and/or child in different stages of chronic
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kidney disease (CKD)? How do these factors contribute to the estimated risk of maternal and fetal/neonatal
complications?
 
P: patient women with CKD who are pregnant or wish to become pregnant;
I: intervention presence of prognostic factors: degree of kidney insufficiency, degree of proteinuria, presence
of hypertension;
C: control absence of prognostic factors;
O: outcome measures maternal complications of pregnancy: maternal mortality; cardiovascular
incidents/cerebrovascular incidents; preeclampsia/hypertensive disorders of pregnancy/HELPP; loss of renal
function/worsening kidney function fetal complications: small for gestational age (SGA)/intrauterine growth
restriction (IUGR)/dysmaturity/birth weight; premature birth/prematurity; fetal loss (stillbirth); birth defects;
need for neonatal intensive care unit.
 
Relevant outcome measures
The guideline development group considered maternal mortality, maternal cardiovascular events and fetal
mortality and birth defects as a critical outcome measures for decision making; and maternal
preeclampsia/hypertensive disorders of pregnancy/HELLP and fetal growth restriction and need for neonatal
intensive care unit as an important outcome measure for decision making.
 
A priori, the working group did not define the outcome measures listed above but used the definitions used
in the studies.
 
Search and select (Methods)
The databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com)] were searched with relevant search terms
from 1  of January 1998 until 22  of February 2019. The detailed search strategy is depicted under the tab
Methods. The systematic literature search resulted in 4821 hits. Studies were selected based on the following
criteria: original studies or systematic reviews that described the relation between prognostic factors and
maternal and neonatal outcomes in women with CKD who were pregnant or planning to get pregnant. The
relation between these factors had to be corrected for confounders in a multivariate model. As a minimum
the model had to be corrected for kidney function as a confounder.
Ninety-six studies were initially selected based on title and abstract screening. After reading the full text, all
studies were excluded (see the table with reasons for exclusion under the tab Methods) because none of
them fulfilled all the inclusion criteria.
Fourteen studies were found that did not report a multivariate model describing the relation between
prognostic factors and maternal and neonatal outcomes in women with CKD who were pregnant or planning
to become pregnant. However, these studies did report this relation in a univariate analysis. Six of the 14
studies are described below, in order to present at least an overview of less direct evidence. However, no
GRADE-assessment of these studies is performed, since the minimum criteria for inclusion are not fulfilled.
One retrospective cohort study describing maternal and fetal outcome in patients with CKD 3-5 (Wiles, 2020),
published after the closure of the search strategy (February 2019), was considered highly relevant for the
guideline development and was included in the analysis.
 
Results
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Fourteen studies did not meet the inclusion criteria but are described in the analysis of the literature,
including one systematic review of the literature, because they are relevant for the direction of the
recommendations.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Preconceptionele counseling bij zwangere vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Wat is de plaats van preconceptionele counseling voor patiënten met chronische nierschade en een
kinderwens?
 
De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen:

1. Hoe moet preconceptionele counseling vormgegeven worden?
2. Wanneer moet gestart worden met preconceptionele counseling?

Aanbeveling

Adviseer bij patiënten met CNS veilige en effectieve anticonceptie indien er (nog) geen actieve kinderwens
bestaat. Vraag actief naar latente kinderwens vanaf 18 jaar.
 
Bij de counseling van een patiënte met CNS en kinderwens door zowel een ter zake kundige internist-
nefroloog als gynaecoloog-perinatoloog dienen in ieder geval de volgende aspecten besproken te worden:

Geef advies over het mogelijke effect van de zwangerschap op onderliggende nierziekte en geef een
risico-inschatting van de kans op tijdelijke en/of permanente achteruitgang van nierfunctie. Timing van
zwangerschap dient besproken te worden.
Bespreek het effect van chronische nierschade op de zwangerschap en benoem daarbij de specifiek de
risico’s op zwangerschapscomplicaties als hypertensie, pre-eclampsie, intra-uteriene groei-restrictie en
(iatrogene) vroeggeboorte
Bespreek daarbij met patiënte en partner naast de risico’s van een eventuele zwangerschap ook de
levensverwachting en kwaliteit van leven (evt terminale nierinsufficientie in toekomst) zodat het
echtpaar een weloverwogen keuze kan maken over de invulling van een kinderwens. Het netwerk van
patiente en partner kan hierin mee worden genomen.
Geef advies over risico’s van (potentieel) teratogene medicatie en staak of wijzig deze zo mogelijk in
een veilig alternatief.
Evalueer met enige regelmaat of er mogelijk sprake kan zijn van een erfelijke nierziekte bij patiënten
(m/v) met latente kinderwens en betrek laagdrempelig en vroegtijdig een klinisch geneticus.
Ga bij een erfelijke nierziekte met een verhoogde kans op overerving bij toekomstige kinderen na of
het koppel nader geïnformeerd wil worden over de verschillende opties voor het invullen van hun
kinderwens (zie de module 'Preconceptionele genetische counseling').
Bespreek ook algemene preconceptionele adviezen zoals stoppen met roken en gebruik van alcohol
en/of drugs, gewichtsreductie bij BMI > 25 en starten foliumzuur 400 mcg preconceptioneel.

 
Streef bij patiënten met CNS en kinderwens preconceptioneel naar stabiele ziekte en reguleer de bloeddruk
adequaat (<130/80 mmHg).
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Stel afhankelijk van de maternale conditie en risico-inschatting op complicaties een multidisciplinair
behandelplan op.
 
Adviseer ook het gebruik van acetylsalicylzuur ter preventie van hypertensieve ziekten tijdens de
zwangerschap (overeenkomstig advies in de module 'Verkleinen risico pre-eclampsie').

Overwegingen

Anticonceptie
Indien er geen actieve kinderwens bestaat is het belangrijk om stil te staan bij het gebruik van veilige en
effectieve anticonceptie. Een ongeplande zwangerschap geeft waarschijnlijk slechtere
zwangerschapsuitkomsten dan een geplande. Dit geldt zeker wanneer er teratogene medicatie wordt
gebruikt en/of de nierziekte progressief is.
Bij het merendeel van de patiënten met CNS kunnen alle vormen van anticonceptie toegepast worden met
voorkeur voor een van de meest betrouwbare methodes zoals standaard orale anticonceptie met
oestrogenen en progestagenen of een hormoonhoudend spiraaltje. Gezien licht verhoogde kans op
trombose bij patiënten met CNS gaat bij orale anticonceptie de voorkeur uit naar een preparaat met 30 mcg
ethinylestradiol in combinatie met het progestageen levonorgestrel omdat het een lage dosis oestrogeen
bevat in combinatie met een progestageen, dat de geringste kans op veneuze trombose geeft. De
combinatie ethinylestradiol/norgestimaat geeft ook een geringere kans op veneuze trombose, maar bevat
een hogere dosis oestrogeen. Sub-30 preparaten met 20 microgram ethinylestradiol hebben meer kans op
onregelmatige bloedingen en falen, bijvoorbeeld door interacties met andere medicatie
(Farmacotherapeutisch kompas, 2020). Oestrogenen en progestagenen worden renaal geklaard, dosis
aanpassing aan nierfunctie is niet noodzakelijk.
Alleen voor patiënten met CNS en een bijkomend verhoogd tromboserisico zoals eerder doorgemaakte
trombose, aHUS, SLE of antifosfolipidensyndroom hebben methoden met alléén progestagenen de voorkeur,
waarbij de prikpil, hormoonhoudend implantatiestaafje of hormoonhoudend spiraal grotere betrouwbaarheid
hebben dan de orale vormen van anticonceptie met alleen progestagenen.
Verwijs patiënte zo nodig naar de gynaecoloog voor advies op maat. Bespreek ook dat het belangrijk is dat
patiënte contact opneemt met haar nefrologisch behandelaar zodra er een latente kinderwens ontstaat.
 
Timing en plaats multi-discplinaire preconceptionele counseling
Een actieve kinderwens wordt vooral bepaald door sociale en relationele factoren. Bij de optimale timing van
een zwangerschap van een nierpatiënte spelen echter andere factoren een belangrijke rol zoals het te
verwachten beloop van de onderliggende nierziekte en de bijbehorende noodzakelijke behandelingen. De
werkgroep adviseert daarom om bij alle (vrouwelijke én mannelijke) patiënten in de fertiele leeftijd (18 tot 45
jaar) regelmatig te vragen naar latente kinderwens, bijvoorbeeld bij jaarlijkse controle.
 
Verwijs een patiënt direct voor multi-discplinair preconceptionele counseling zodra er sprake is van een
latente kinderwens zodat er voldoende tijd is om alles rustig te bespreken. Het blijkt soms noodzakelijk om
de primaire nierziekte diagnose te heroverwegen én eventueel aanvullende (genetische) diagnostiek te
verrichten (zie de module 'Preconceptionele genetische counseling'). Daarnaast is het noodzakelijk om
(mogelijk) teratogene medicatie zoals bepaalde immuunsuppressiva en anti-hypertensiva zo veel mogelijk om
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te zetten naar een geschikt alternatief. Het is wenselijk om het effect van de nieuwe medicatie te monitoren
en te evalueren. Streef daarom naar een preconceptionele counseling minimaal 6 tot 12 maanden voor
eventuele conceptie.
De preconceptionele counseling wordt bij voorkeur verricht in een multidisciplinaire setting met minimaal een
gynaecoloog-perinatoloog en internist-nefroloog, die beide ervaring dienen te hebben met zwangerschap bij
patiënten met CNS. Ieder centrum moet de organisatie zelf verder uitwerken of verwijzen naar een ander
centrum. De werkgroep is van mening dat bij complexe onderliggende ziekte en/of een CNS stadium G3 en
hoger de counseling moet plaatsvinden in een Academisch Ziekenhuis met expertise op gebied van CNS én
hoog-risicozwangerschappen (zie de module Risicostratificatie van zwangere vrouwen met CNS).
 
Inhoud preconceptioneel advies
In een multi-discplinair preconceptioneel advies aan nierpatiënten dienen naast algemene preconceptionele
adviezen de volgende belangrijke aspecten aan de orde te komen:

1. Invloed van de zwangerschap op het beloop van de onderliggende nierziekte: door een grote
heterogeniteit in onderliggende nierziekten is er vaak weinig bekend over de effecten van
zwangerschap op een specifieke nierziekte. In de literatuur zijn echter vaak wel case reports of kleine
case series beschikbaar die gebruikt kunnen worden. Het CNS stadium kan worden gebruikt om een
advies te geven over de kans dat er tijdelijke of zelfs permanente achteruitgang van de nierfunctie zal
optreden (zie de module Risicostratificatie van zwangere vrouwen met CNS).

2. Invloed van de onderliggende nierziekte op de zwangerschap: de fertiliteit van vrouwen met CNS kan
verminderd zijn afhankelijk van de onderliggende ziekte en het stadium CNS. Vraag daarom specifiek
naar de cyclus en eventuele cyclus gebonden klachten. Verricht een oriënterend fertiliteitsonderzoek
(OFO) indien er geen spontane cyclus is of de cyclus zeer onregelmatig is. Bespreek mogelijke effect
van de onderliggende nierziekte op de kans op en beloop van een zwangerschap en benoem daarbij
specifiek de risico’s op zwangerschapscomplicaties waaronder hypertensie, pre-eclampsie, intra-
uteriene groeivertraging en (iatrogene) vroeggeboorte (gebruik hiervoor de cijfers van de module
Risicostratificatie en organisatie van zorg). Streef naar stabiele ziekte preconceptioneel omdat
ziekteactiviteit mogelijk een negatief effect op zwangerschapsuitkomsten heeft. Gezien het verhoogde
risico op het ontwikkelen van hypertensie met bijhorende complicaties is de werkgroep van mening dat
preconceptioneel gestreefd moet worden naar een adequaat gereguleerde bloeddruk (< 130/80
mmHg; zie de module ‘Streefwaarde bloeddruk preconceptioneel met en zonder proteïnurie’).
Zelfbloeddrukmeting op wekelijkse basis is hiervoor een goede optie. Stel afhankelijk van de maternale
conditie en de risico-inschatting op zwangerschapscomplicaties een multidisciplinair behandelplan op.
Evalueer dit frequent tijdens de zwangerschap zelf en stel dit zo nodig bij. Meestal is het bij patiënten
met CNS, zeker bij de meer gevorderde stadia vanaf stadium G3 (eGFR <60 ml/min/1.73m )
noodzakelijk om een patiënte meer intensief te monitoren dan een zwangere zonder CNS om
vroegtijdig eventuele complicaties op te sporen. Monitor zo nodig vooral in 3  trimester regelmatig de
bloeddruk via thuismetingen en vervolg de nierfunctie en foetale groei. Adviseer ook het gebruik van
acetylsalicylzuur ter preventie van pre-eclampsie bij een zwangerschap (zie de module Verkleinen risico
pre-eclampsie).

3. Risico’s van medicatie voor de foetus en risico’s voor de moeder bij vervanging van mogelijk teratogene
medicatie door meer kindvriendelijke alternatieven: Neem alle medicatie die patiënte gebruikt door en
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geef advies over eventuele teratogeniciteit (zie ook Lareb.nl). Maak een plan om teratogene medicatie
om te zetten naar een veilig alternatief als dit mogelijk is en bespreek een tijd om de nieuw ingestelde
therapie te evalueren. Soms is het niet wenselijk om de medicatie te veranderen met het oog op de
maternale risico’s. ACE remmers/RAAS blokkade dienen bij voorkeur gestaakt te worden
preconceptioneel en anders uiterlijk vroeg in het eerste trimester (zie de module ‘Toegestane en veilige
antihypertensiva’). Controleer of medicatie aangepast moet worden op de nierfunctie.

4. Mogelijke erfelijkheid van de nierziekte: evalueer tijdig of er mogelijk sprake kan zijn van een erfelijke
nierziekte bij patiente of haar mannelijke partner met CNS. Betrek laagdrempelig een klinisch
geneticus. Zeker bij reeds vastgestelde monogeen erfelijke ziektes met verhoogde kansen voor
toekomstige kinderen dient aandacht te worden besteed aan wensen van het koppel rond het krijgen
van informatie over de opties voor het invullen van kinderwens zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden
voor prenatale diagnostiek of pre-implantatie diagnostiek (Van Eerde, 2016) (zie de module
Preconceptionele genetische counseling).

5. Geef advies op maat waarbij de wensen van de patient centraal staan in het kader vanshared decision
making. Pas op met te veel focus op de risico's van zwangerschap en probeer zo veel mogelijk gebruik
te maken van positieve benadering van de risico's (Jesudanson, Best Practice& Research Clinial
Obstetrics 2019). Streef naar geïnformeerde keuze wel of geen zwangerschap en timing van
zwangerschap in relatie tot stabiliteit van ziekte en eventuele te verwachten progressie van ziekte.

 
Bespreek ook met iedere patiënte algemene preconceptionele adviezen zoals stoppen met roken en gebruik
van alcohol en/of drugs (bij patiente en partner), en gewichtsreductie bij BMI > 25 kg/m . Overweeg
verwijzing naar dietist. Wijs op het belang van starten met innemen van foliumzuur 1dd 400 mcg
preconceptioneel waarmee de kans op het krijgen van een kind met een neurale buis defect wordt
gereduceerd. Zo lang als tabletten van 400 mcg niet leverbaar zijn volstaan tabletten met 500 mcg.
(https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/02/21/naar-een-optimaal-gebruik-van-
foliumzuur)
Bespreek ook duidelijk naar wie én wanneer zij moet bellen als zij zwanger is, bevestigd met een positieve
test.

Onderbouwing

Achtergrond

De prevalentie van CNS stijgt wereldwijd waardoor de incidentie van vrouwen met een CNS met een
kinderwens ook zal stijgen. CNS wordt onderverdeeld in 5 stadia (zie tabel 1). De indeling is gebaseerd op de
mate van albuminurie en de eGFR (geschatte glomerulaire filtratie snelheid op basis van de MDRD of CKD-
EPI formule) waarbij bij alle stadia wordt gesproken van chronische nierschade (CNS) (KDIGO, 2012).
 
Tabel 1
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Bij circa 3% van de fertiele vrouwen (leeftijd 20 tot 39 jaar) is er sprake van CNS stadium 1 en 2. Stadium 3 tot
5 komt bij circa 1 op de 150 fertiele vrouwen voor, echter door verminderde fertiliteit en verhoogd risico op
spontane miskramen, komt zwangerschap in deze groep nog minder voor. Naar schatting heeft bij 1 op de
750 zwangerschappen de vrouw CNS stadium 3 tot 5, een deel daarvan wordt pas ontdekt in de betreffende
zwangerschap (Williams, 2008)
 
Pre-existente CNS in elk stadium heeeft een effect op zowel maternale als foetale uitkomsten (zie ook de
module 'Risicostratificatie en organisatie van zorg'). Samengevat, bestaat er een verhoogd risico op
zwangerschapscomplicaties als hypertensie, pre-eclampsie, intra-uteriene groeivertraging en (iatrogene)
vroeggeboorte (Piccoli, 2015). Daarnaast bestaat er een kans op blijvende achteruitgang van de nierfunctie bij
de moeder. Ook zijn aangeboren afwijkingen beschreven ten gevolge van teratogene medicatie gebruikt
rondom de conceptie of in de zwangerschap. Tenslotte is een deel van de nierziektes die al optreden op de
fertiele leeftijd bekend erfelijk, en is een deel van de nierziektes met onbekende of onvoldoende verklaarde
oorzaak op deze leeftijd ook erfelijk (NFN handreiking genetische diagnostiek bij nierziekten, 2018). Om deze
drie redenen is het belangrijk dat patiënten met CNS én een kinderwens zorgvuldig preconceptioneel worden
voorgelicht.

Zoeken en selecteren

Niet van toepassing. Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat de werkgroep van mening is
dat deze vraag zich niet goed laat beantwoorden middels een literatuursamenvatting.
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Preconceptionele genetische counseling bij zwangere vrouwen met chronische
nierschade

Uitgangsvraag

Welke patiënten moeten in aanmerking komen voor preconceptionele genetische counseling?
 
De uitgangsvraag omvat de volgende deelvraag:

Wat is de plaats van preïmplantatie genetische diagnostiek?

Aanbeveling

Evalueer bij patiënten met CNS en een (mogelijk) toekomstige kinderwens (zowel vrouwen als mannen) tijdig
of er sprake kan zijn van een erfelijke nierziekte.
 
Verwijs patiënten met CNS (zowel vrouwen als mannen) met mogelijk toekomstige kinderwens laagdrempelig
naar een klinisch geneticus voor counseling en eventuele aanvullende diagnostiek. Overweeg verwijzing in
ieder geval bij:

Patiënten zonder diagnose of twijfel over bestaande diagnose, o.a.
Patiënten met ernstige uiting van hun CNS, bijvoorbeeld:

symptomatische CNS op jonge leeftijd < 20 jaar.
CNS stadium G4/5 < 40 jaar.

Patiënten met een positieve familieanamnese voor primaire nierziekte of erfelijke aandoeningen
met nierbetrokkenheid zoals aHUS.

Patiënten met een reeds vastgestelde erfelijke aandoening indien preconceptionele counseling niet (op
volwassen leeftijd), of langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden.
Patiënten die prenatale diagnostiek (PND) willen laten verrichten die/waarbij:

Langer dan twee jaar geleden bij een klinisch geneticus zijn geweest.
De verslaglegging/instructie ten aanzien van PND niet expliciet duidelijk is.
Niet genetisch gecounseld zijn in het centrum waar PND plaats zal vinden.
Neem in bovenstaande gevallen contact op met de klinisch geneticus in het centrum waar PND
plaats zal vinden om na te gaan of verwijzing geïndiceerd is.

Patiënten met een reeds vastgestelde erfelijke aandoening die mogelijk in aanmerking willen komen
voor preïmplantatie genetische diagnostiek (verwijzing naar een PGD-traject gaat altijd via een klinisch
geneticus).

 
Lees voor aanvullende informatie de handreiking “Erfelijke Nieraandoeningen en urinewegafwijkingen en
Nefrologische Verwijsindicaties Klinische Genetica” 2018.

Overwegingen

Preconceptionele genetische counseling
Om patiënten adequaat voor te kunnen lichten over hun reproductieve opties in het licht van een (mogelijk)
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erfelijke aandoening, is het belangrijk om bij kinderwens (liefst in of voor de latente fase) te evalueren of er
sprake kan zijn van een erfelijke nierziekte. (Het onderzoek naar) een genetische diagnose vormt de aanloop
naar genetische counseling van de mogelijkheden bij kinderwens.
Met het stellen van een specifieke diagnose ‘genetische primaire nierziekte’ kan de preconceptionele
genetische counseling meer gepersonaliseerd worden, waarbij gedacht kan worden aan:

1. Informatie over het (spectrum van het) klinisch beeld en de kans op overerving van een vastgestelde
genetisch primaire nierziekte voor toekomstige kinderen (met name van belang als patiënten niet zelf
gecounseld zijn op volwassen leeftijd, dat komt regelmatig voor).

2. Is het mogelijk/gewenst om in een zwangerschap diagnostiek of specifieke screening uit te voeren,
hetzij middels beeldvorming, hetzij middels onderzoek aan het erfelijk materiaal van de foetus?

3. Bestaat er een indicatie en/of mogelijkheid voor preïmplantatie genetische diagnostiek?
4. Zijn er perinatale aspecten waarop geanticipeerd kan worden?
5. Is er een indicatie voor postnatale follow-up of screening (en vanaf welke leeftijd)?

 
Verwijs (zowel vrouwen als mannen) laagdrempelig naar een klinisch geneticus voor counseling en zo nodig
aanvullende diagnostiek. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten zonder diagnose of twijfel over een
bestaande diagnose (bijvoorbeeld ‘ADPKD’, maar kleine nieren), patiënten met symptomatische CNS op
jonge leeftijd < 20 jaar óf ernstige uiting (bijvoorbeeld CNS 4/5 < 40 jaar) en bij positieve familieanamnese.
Zie voor verdere indicatiestelling ook de Handreiking genetische diagnostiek bij nierziekten (NFN,
handreiking genetische diagnostiek, 2018).
 
Overweeg ook patiënten te verwijzen met een al eerder vastgestelde erfelijke aandoening, zeker indien zij
nog niet eerder (als volwassene), of meer dan 5 jaar geleden bij een klinisch geneticus waren.
Er wordt dan nagegaan of de diagnose nog voldoet aan de huidige inzichten, en herhalingskansen en
eventuele therapeutische mogelijkheden worden besproken. Daarnaast kunnen alle reproductieve opties met
de patiënt en partner worden geëxploreerd:

1. De kans op overerving bij toekomstige kind accepteren en de bijkomende zorg/screening in de
zwangerschap en voor/van mogelijk aangedane kinderen

2. Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD)
3. Geslachtsceldonatie
4. Prenatale Diagnostiek (PND)
5. Adoptie/pleegzorg
6. Afzien van kinderwens

 
Zo nodig kan gespecialiseerd maatschappelijk werk ingezet worden ter ondersteuning van het keuzeproces
en verdere begeleiding (NFN, handreiking genetische diagnostiek, 2018).
 
Er zijn uiteraard ook indicaties voor preconceptie verwijzing naar een klinisch geneticus die buiten het domein
van de nierziekte vallen. U kunt denken aan: (andere) erfelijke ziektes in de familie, consanguiniteit,
aanwijzingen voor aandoeningen in de familie die gepaard gaan met verstandelijke beperking en/of
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aangeboren afwijkingen et cetera.
 
Counseling door een klinisch geneticus en het verrichten van DNA-onderzoek vallen binnen het basispakket
waarbij wel het eigen risico wordt aangesproken. Nota bene 1: een informatief gesprek bij een klinisch
geneticus (of andere medisch specialist) hoeft niet bij een medische keuring vermeld te worden. Nota bene 2:
Anno 2021 worden er vijf zogenaamde budgetpolissen aangeboden waarbij de ziekenhuiskeuze beperkter is
dan bij naturapolissen. Bij een enkele van deze vijf kan het lastig zijn genetische zorg vergoed te krijgen.
 
Voor patiënten met een verhoogde kans op een kind met een zekere, moleculair bewezen (monogeen)
erfelijke nierziekte zijn er extra reproductieve opties: prenatale diagnostiek (PND) en preïmplantatie
genetische diagnostiek (PGD; beide afhankelijk van de voorkeur van de patiënt en de ernst van de ziekte).
 
Invasieve Prenatale diagnostiek (PND)
Bij PND wordt rond 11-13 weken (vlokkentest) of 16 weken (vruchtwaterpunctie) in DNA materiaal uit de
placenta of van de foetus, onderzoek gedaan. In het geval van een in de familie bekende aanleg betreft het
vaak een vlokkentest en gericht onderzoek. De kans op een miskraam door de ingreep is klein, maar niet
afwezig (~0,3%). Om die reden wordt de ingreep met name verricht als ouders zouden overwegen de
zwangerschap te beëindigen als de foetus is aangedaan. Als een patiënt met CNS met een bekende
monogene diagnose, aangeeft voor PND te kiezen en de patiënt is langer dan 2 jaar geleden bij een klinisch
geneticus geweest (of de verslaglegging/instructie ten aanzien van PND is niet expliciet duidelijk, of ze zijn
niet gecounseld in het centrum waar PND plaats zal vinden), dient contact opgenomen te worden met de
klinisch geneticus in het centrum waar PND plaats zal vinden om na te gaan of het nog geïndiceerd is om
patiënten preconceptioneel te spreken. Over het algemeen dient een zwangere patiënte in elk geval rond 8
weken AD in het betreffende centrum gezien te worden om de PND procedure (inclusief termijnecho) in te
plannen.
 
Preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD)
In Nederland wordt sinds 1995 PGD aangeboden. Bij PGD is er sprake van een IVF/ICSI procedure waarbij
een embryo zonder de familiaire aanleg wordt geselecteerd middels genetisch onderzoek voorafgaand aan
plaatsing in de baarmoeder.De indicatiestelling voor PGD is de laatste jaren verruimd. In het verleden was
PGD alleen toegestaan bij aandoeningen met een risico op een kind met een ernstige lichamelijke
aandoening en/of ernstige verstandelijke beperking. Tegenwoordig zijn ook indicaties goedgekeurd met een
volwassen debuut of variabele expressie. Voorbeelden van PGD bij nefrogenetische aandoeningen zijn onder
andere ADPKD op basis van PKD1 mutatie, ziekte van Alport, nefrogene diabetes insipidus, hereditaire FSGS
door INF2 mutatie (NFN handreiking genetische diagnostiek, 2018; PGD Nederland; Snoek et al CJASN 2020
PMID 32855195).
 
Verwijzing voor een PGD-traject gaat altijd via een klinisch geneticus. Elk verzoek tot PGD wordt door de
afdeling Klinische genetica van het Maastricht UMC+ beoordeeld en besproken binnen de werkgroep PGD
van het MUMC+. Bij een nefrogenetische aandoening die nog niet als indicatie voor PGD is geïncludeerd,
kan een verzoek tot toetsing van deze aandoening voor PGD indicatie worden voorgelegd aan de Landelijke
Indicatiecommissie PGD. Daarnaast moeten paren die in aanmerking willen komen voor PGD ook aan de
voorwaarden voor IVF voldoen waarbij de vrouw < 41 jaar moet zijn, de BMI < 35 én de IVF-behandeling
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veilig mogelijk moet zijn. Vergevorderde nierfunctiestoornis is geen contra indicatie voor Assisted
Reproductive Technologies (ART, zie de module 'Fertiliteit bij mannen en vrouwen met geassisteerde
voortplantingstechnieken'). Het UMCG, UMC Utrecht en het AMC zijn transportcentra, waar patiënten de
IVF-procedure kunnen doorlopen. Het is belangrijk om tijdig te verwijzen omdat het hele traject de nodige
tijd in beslag neemt. Bij genetische preconceptiecounseling worden patiënten geinformeerd over de dan
geldende wacht- en voorbereidingstijden. (NFN, handreiking genetische diagnostiek, 2018; PGD Nederland;
Snoek, 2020).
 
Geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO) - structurele echoscopie
Bij een kans op aangeboren afwijkingen van de nieren of urinewegen bij het kind (bijvoorbeeld als een
wensouder (ook wensvader), ook zonder specifieke genetische diagnose, een mononier of refluxnefropathie
heeft), is er een indicatie voor een GUO-onderzoek gericht op de nieren en urinewegen van het kind bij een
AD van 18 tot 20 weken Deze GUO komt dan in plaats van de reguliere SEO en wordt uitgevoerd door een
gecertificeerde echoscopist. Zie voor details de module ‘Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO)’ van deze
richtlijn.

Onderbouwing

Achtergrond

Bij circa 15% van de patiënten met een CNS is er sprake van een erfelijke aandoening (NFN, 2018). Als de
CNS zich presenteert < 20-jarige leeftijd, is de kans op een erfelijke aandoening zelfs 20 tot 30% (NFN,
handreiking genetische diagnostiek, 2018; Vivante, 2016).
 
In de afgelopen tijd zijn ontwikkelingen op het gebied van genetische diagnostiek snel gegaan. Door het
toepassen van technieken als onder andere Next Generation Sequencing (en single nucleotide polymorphism
(SNP) array) is er meer inzicht ontstaan in de moleculaire pathogenese van verschillende nierziekten
(Groopman, 2018; handreiking genetische diagnostiek, NFN, 2018).
 
Naast ziektebeelden waarbij door het specifieke profiel een monogene aandoening in de differentiaal
diagnose staat (zoals bijvoorbeeld bij ADPKD (cystenieren) of de ziekte van Alport, is meer en meer duidelijk
geworden dat ook bij jong nierfalen, ook zonder positieve familie anamnese het aandeel van monogeen
erfelijke aandoeningen substantieel is. Naast het stellen van diagnoses bij patiënten met nierfalen e.c.i. kan
genetische diagnostiek ook leiden tot aanpassing van een reeds bestaande klinische diagnose.
 
Het stellen van een genetische diagnose kan belangrijke consequenties hebben. Allereerst kan een definitieve
diagnose richting geven aan de follow-up en behandeling van zowel renale als (asymptomatische) extrarenale
manifestaties (Vivante, 2016). Daarnaast geeft een genetische diagnose richting voor het informeren van
familieleden, in het bijzonder in het geval van niertransplantatie met levende donor met genetische
verwantschap met ontvanger. In het geval van kinderwens helpt een genetische diagnose bij de counseling
over het overervingspatroon en/of het inschatten van herhalingskans (NFN, 2018).
 
Het is daarom van belang om bij nierpatiënten in de reproductieve levensfase en zeker preconceptioneel,
genetische counseling te overwegen.

Zoeken en selecteren
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Zoeken en selecteren

Niet van toepassing. Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat de werkgroep van mening is
dat deze vraag zich niet goed laat beantwoorden middels een literatuursamenvatting.
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Fertiliteit bij mannen en vrouwen met chronische nierschade en geassisteerde
voortplantingstechnieken

Uitgangsvraag

Wat is de plaats van de verschillende geassisteerde voortplantingstechnieken bij patiënten met chronische
nierschade en een kinderwens?
 
Deze uitgangsvraag omvat de volgende subvragen:

1. Wat zijn de aandachtspunten bij fertiliteit en fertiliteitsbehandeling bij mannelijke en vrouwelijke
patiënten met een chronische nierschade (CNS)/nierfunctie vervangende therapie?

2. Welke ethische aspecten spelen een rol bij het nemen van een beslissing om geassisteerde
voortplantingstechnieken toe te passen bij patiënten met CNS en een kinderwens?

Aanbeveling

Zorg dat er vóór het starten van een eventuele fertiliteitsbehandeling (in fertiliteitscentrum met ervaring met
CNS) een preconceptionele counseling door gynaecoloog-perinatoloog en internist-nefroloog met ervaring
met zwangerschap bij patiënten met CNS plaatsvindt. Stem de behandeling multi-disciplinair af.
 
Bespreek daarbij met patiënte en partner naast de risico’s van een eventuele zwangerschap ook de
levensverwachting en kwaliteit van leven zodat het echtpaar een weloverwogen keuze kan maken over de
invulling van een kinderwens. Het netwerk van patiente en partner kan hierin mee worden genomen.
 
Vraag aan fertiele vrouwen met CNS en actieve kinderwens regelmatig naar de aanwezigheid van eventuele
cyclusstoornissen en naar het seksueel functioneren omdat de kans op cyclusstoornissen en seksuele
dysfunctie toeneemt naarmate de GFR daalt.
Verwijs laagdrempelig naar een gynaecoloog bij klachten.
 
Verwijs vrouwen met een CNS stadium 3 of hoger met subfertiliteit én een bestaande kinderwens naar een
Academisch Ziekenhuis om te evalueren of een fertiliteitsbehandeling tot de mogelijkheden behoort.
 
Overweeg en bespreek de mogelijkheden en risico’s van fertiliteitspreservatie vóór het starten van een
behandeling met cyclofosfamide bij fertiele vrouwen met CNS én een mogelijke (toekomstige) kinderwensen
verwijs patiënte hiervoor zo nodig naar een Academisch Ziekenhuis.
 
Overweeg de mogelijkheden en risico’s van fertiliteitspreservatie vóór het starten van een behandeling met
sirolimus bij fertiele vrouwen met CNS én een mogelijke (toekomstige) kinderwens en verwijs patiënte
hiervoor zo nodig naar een Academisch Ziekenhuis.
 
Overweeg en bespreek bij mannen met CNS de mogelijkheden van semenpreservatie vóór het starten van
een behandeling met cyclofosfamide of sirolimus.
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Streef bij fertiliteitsbehandeling bij iedere vrouw met een CNS (dus ook de lagere stadia) naar een eenling
zwangerschap door bij ovulatie-inductie strikt te streven naar monofolliculaire groei, bij toepassing van IUI dit
in een spontane cyclus te verrichten of te streven naar monofolliculaire groei en bij IVF terugplaatsing van één
embryo per cyclus.

Overwegingen

Er is heel weinig literatuur beschikbaar over fertiliteit en eventuele fertiliteitsbehandelingen bij vrouwen met
CNS. Er ontbreken bijvoorbeeld data over kans op een spontane zwangerschap, het voorkomen van
subfertiliteit en infertiliteit en het aantal vrouwen met CNS waarbij er fertiliteitsbehandelingen zijn toegepast
en wat de uitkomsten hiervan waren.
 
Fertiliteit bij CNS:
In de literatuur die beschikbaar is, komt wel duidelijk naar voren dat de fertiliteit zowel bij mannen als bij
vrouwen zeker negatief beïnvloed wordt door CNS. Bij vrouwen met CNS, verandert de cyclus geleidelijk van
een oligomenorroe naar een amenorroe naarmate de GFR verder daalt. De meeste vrouwen met een
verminderde nierfunctie hebben een amenorroe veroorzaakt door een anovulatoire cyclus. Het is echter niet
bekend bij welke drempelwaarde de daling van de GFR klinisch significant wordt voor de reproductieve
gezondheid van de vrouw. Er worden bijvoorbeeld in ieder stadium CNS ook spontane zwangerschappen
beschreven. De hypothese is dat de ernst van nierinsufficiëntie in relatie staat tot de kans op subfertiliteit,
maar er zijn geen data beschikbaar over de invloed van minder ernstige nierinsufficiëntie (Wiles, 2018).
 
Er is zeer beperkte literatuur beschikbaar over de hormonale balans van vrouwen met CNS. Er blijkt sprake te
zijn van verlaagde spiegels van follikel stimulerend hormoon (FSH) en luteïniserend hormoon (LH). De pre-
ovulatoire LH-piek is vaak afwezig. Ook zijn er vaker verlaagde estradiol waarden. Het is niet duidelijk of dit
wordt veroorzaakt door een verlaagde afgifte van het gonadotrophine-releasend hormoon (GnRH) of een
dysfunctie op het niveau van de hypofyse voorkwab (Onder, 2016; Palmer, 2016; Wiles, 2018). Daarnaast is er
vaker sprake van verhoogde prolactinewaarde wat een remmend effect heeft op de afgifte van GnRH. Het is
niet helemaal duidelijk of dit komt door een hypersecretie of een verminderde klaring van het serum
prolactine. Deze hormonale disbalans blijkt wel omkeerbaar. Na herstel van nierfunctie na succesvolle
niertransplantatie herstelt de fertiliteit zowel bij mannen als bij vrouwen met CNS spontaan met tevens een
herstel van een normale menstruele cyclus binnen 5 tot 7 maanden (Amed, 2017; Wiles, 2018).
 
Verder blijkt uit de beperkte beschikbare literatuur dat er veel vaker sprake is van seksuele disfunctie bij
vrouwen met CNS. Seksuele disfunctie komt bijvoorbeeld in 30 tot 90 % voor bij patiënten die gedialyseerd
worden (Amed, 2017; Holley, 2013). De pathofysiologie van seksuele disfunctie is niet duidelijk maar lijkt
multifactorieel. Naast het effect van uremie, spelen andere factoren een belangrijke rol. Voorbeelden zijn co-
morbiditeiten welke leiden tot perifere neuropathie of vasculaire schade of bijwerkingen van verschillende
medicamenten (Onder, 2016). De hormonale disbalans speelt ook een rol. Door een tekort aan estradiol
hebben vrouwen vaker last van dyspareunie, verminderde lubricatie én minder libido. Men gaat wel vanuit dat
deze seksuele disfunctie een bijdragende rol speelt bij eventuele subfertiliteit. Na een succesvolle
transplantatie verbetert het seksueel functioneren én de seksuele beleving meestal (Amed, 2017). De relatie
wordt niet altijd beter door een transplantatie, om verschillende redenen. Het hebben van een chronische
ziekte kan invloed hebben op de aard van de relatie.
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Beïnvloeding van fertiliteit door medicatie (cyclofosfamide en mTOR remmer zoals sirolimus en everolimus):
Indien behandeling met cyclofosfamide is geïndiceerd bij fertiele vrouwen met een bestaande kinderwens
moet men fertiliteitspreservatie overwegen en bespreken (Amed, 2017; Wiles, 2018). Een veranderde
celdeling in het ovarium tijdens cyclofosfamide zorgt ervoor dat zowel de primordiale follikels als ontwikkelde
follikels afnemen in hoeveelheid. Zoals uitgebreid besproken in hoofdstuk 9 van de NFN richtlijn ANCA
vasculitis leidt behandeling met cyclofosfamide bij vrouwen in 20-85% van de gevallen tot subfertiliteit of
infertiliteit; het risico hangt af van de leeftijd en de cumulatieve cyclofosfamidedosis (Boumpas,1993;
Pagnoux, 2013). Een studie bij vrouwen met borstkanker heeft laten zien dat de cumulatieve
cyclofosfamidedosering waarbij prematuur ovarieel falen optreedt lager ligt bij patiënten van hogere leeftijd:
20.4 g voor vrouwen van 20-30 jaar, 9.3 g voor vrouwen van 30-40 jaar, en 5.2 g voor vrouwen ouder dan 40
jaar. Uit studies in patiënten met lupusnefritis is gebleken dat leeftijd >30jaar en cumulatieve
cyclofosfamidedosering >300mg/kg voorspellers zijn voor persisterende amenorroe (Slater, 1999). Afhankelijk
van de dosering, duur behandeling en de totale ovariële reserve (grotendeels samenhangend met leeftijd van
patiënte) kan dus een prematuur ovarieel falen optreden door cyclofosfamide. Op basis van de beschikbare
literatuur is niet te voorspellen boven welke exacte cumulatieve dosis sub- of infertiliteit zal optreden in een
individuele patiënt. Er is geen bewijs dat orale anticonceptie ter voorkoming van ovarieel falen door
cyclofosfamide zinvol is. Bij vrouwen in de fertiele leeftijd met (occulte) kinderwens dient behandeling met
rituximab als alternatief voor cyclofosfamide derhalve overwogen te worden.
mTOR remmers zoals sirolimus en everolimus kunnen de ovariële functie bij vrouwen onderdrukken door
remming van mTOR in granulosacellen en ovariumfollikels resulterend in vermindering van granulosa
proliferatie en follikelgroei. Bovendien is er een toename van afwijkende mitotische events tijdens mTor
remming (Framarino-dei-Malatesta, review 2013).
Bij voorkeur worden vrouwen voor het starten van een behandeling met cyclofosfamide en sirolimus, als er
nog ruimte is om enkele weken te wachten, verwezen naar een Academisch Ziekenhuis voor een gesprek over
fertiliteitspreservatie.
 
Bij mannen leidt behandeling met cyclofosfamide in 50-90% van de gevallen tot oligo- of azoöspermie (Fairly,
1972; Watson, 1985). Herstel van de spermatogenese treedt op in 70% van de patiënten met een cumulatieve
cyclofosfamidedosis <7.5g/m2, vergeleken met 10% van de patiënten met een hogere dosis (Ioannidis, 2002;
Meistrich, 1992).
Behandeling met sirolimus heeft bij mannen een negatief effect op de mannelijke geslachtshormonen met
onder andere een verlaging van testosteronspiegels en kan leiden tot oligo- of azoöspermie, die mogelijk
irreversibel is (Framarino-dei-Malatesta, review 2013). Het is derhalve belangrijk om bij mannen die behandeld
moeten gaan worden met cyclofosfamide of sirolimus te wijzen op de mogelijkheid van semenpreservatie.
 
Fertiliteitsbehandeling bij vrouwen met CNS:
Er is geen literatuur beschikbaar over fertiliteitsbehandelingen bij vrouwen met CNS. De werkgroep kan
daarom ook geen specifieke adviezen geven ten aanzien van de verschillende vormen van
fertiliteitsbehandeling. Gezien de complexiteit is de werkgroep van mening dat bij vrouwen met subfertiliteit
bij CNS stadium 3 of hoger gezien moeten worden in een Academisch Ziekenhuis. Hier kan dan zorgvuldig de
afweging gemaakt worden of een fertiliteitsbehandeling een mogelijkheid is en kan een inschatting gemaakt
worden van de bijhorende risico’s, waarbij preconceptionele screening door gynaecoloog-perinatoloog en
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internist-nefroloog met ervaring met zwangerschap bij patiënten met CNS een belangrijk onderdeel zal
vormen. Maar kunnen ook multidisciplinair andere behandelopties, bijvoorbeeld de mogelijkheid van een
niertransplantatie, of alternatieve invulling van kinderwens, bijvoorbeeld via adoptie, worden meegewogen.
 
Bij fertiliteit bevorderende behandeling van patiënten met CNS is het voorkómen van een
meerlingzwangerschap van belang in verband met de kans op toename van complicaties. Een gemelli
graviditeit geeft een verhoogd risico op zowel maternale als foetale complicaties zoals
zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie en diabetes gravidarum. Uit onderzoek blijkt dat een gemelli
graviditeit bij een vrouw met CNS een extra hoog risico met zich meebrengt. In vergelijking met een gemelli
graviditeit bij een gezonde vrouw, is er een bij vrouwen met CNS een verhoogd risico op premature partus
(34 weeks: 60% versus 26.4%; P 0.005; 32 weeks: 53.3% versus 12.7%; P 0.001) groeivertraging (28.6% versus
8.1%; P 0.001), noodzaak tot opname op de NICU (60% versus 12.7%; P 0.001), discordante groei (40% versus
17.8%; P 0.032) en zelfs een verhoogd risico op neonatale en perinatale sterfte (6.6% versus 0.8%; P 0.032).
 
De werkgroep is daarom van mening om bij vrouwen met CNS te allen tijde te streven naar een eenling
zwangerschap (Piccoli, 2013):

bij ovulatie-inductie strikt streven naar monofolliculaire groei
bij toepassing van IUI dit in een spontane cyclus te verrichten of te streven naar monofolliculaire groei
bij IVF terugplaatsing van één embryo per cyclus

 
Counseling over fertiliteitsbehandeling:
Voor het starten van een eventueel fertiliteitsbehandeling is het belangrijk om preconceptionele counseling
door gynaecoloog-perinatoloog en internist-nefroloog met ervaring met zwangerschap bij patiënten met
CNS te laten plaatsvinden waarin alle risico’s van een eventuele zwangerschap worden besproken (zie de
module Preconceptionele counseling). Daarnaast is het belangrijk om stil te staan bij de levensverwachting
van iedere individuele patiënte en de te verwachten kwaliteit van leven (bijvoorbeeld wel of niet te verwachte
noodzaak tot dialyse binnen de komende 10 jaar). Het is daarin vooral belangrijk om de toekomstige ouders
te laten nadenken over de invulling van hun ouderschap in relatie tot de mogelijke lichamelijke en
psychosociale problemen die optreden ten gevolge van de CNS. Hoe ga je de zorg voor het kind invullen en
is er bijvoorbeeld een ondersteunend netwerk? Om deze belangrijke vraagstukken te overzien en te
overwegen moet laagdrempelig psychologische hulp door bijvoorbeeld gespecialiseerd maatschappelijk werk
worden aangeboden. Al deze stappen zijn van belang zodat de patiënte met CNS samen met haar partner
een weloverwogen keuze kan maken voor de invulling van een eventuele kinderwens. Elke individuele
patiënte zal haar risico’s op complicaties, achteruitgang in nierfunctie, noodzaak tot dialyse en
levensverwachting op een andere manier benaderen. De autonomie van de patiënte staat hierin centraal. Er is
geen strikt advies te geven over het wel of niet starten van de behandeling. Vanuit ethisch oogpunt is het
uitgangspunt van afzien van fertiliteitsbehandeling ivm een beperkte levensverwachting niet juist; ook
gezonde vrouwen worden op een steeds latere leeftijd moeder waarbij de levensverwachting ook onzeker is
(Davison, 2007).

Onderbouwing

Achtergrond
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Patiënten met CNS hebben vaak te maken met verminderde fertiliteit. Het is niet duidelijk wat de plaats is
van de verschillende geassisteerde voortplantingstechnieken bij patiënten met CNS en een kinderwens.

Zoeken en selecteren

Niet van toepassing. Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat de werkgroep van mening is
dat deze vraag zich niet goed laat beantwoorden middels een literatuursamenvatting.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Dialyse en zwangerschap bij vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Hoe dient de begeleiding van zwangere vrouwen die nierfunctie vervangende therapie ondergaan eruit te
zien?
 
De uitgangsvraag omvat de volgende deelvraag:

1. Welke vorm van dialyse heeft de voorkeur?
2. Welk dialyseschema en welke dialyse-efficiëntie is vereist?
3. Worden er speciale eisen aan nierfunctie vervangende behandeling gesteld tijdens de zwangerschap?

Aanbeveling

Inventariseer bij hemodialyse patiënten, die zwanger willen worden, of niertransplantatie mogelijk is en of
zwangerschap uitgesteld kan worden tot één jaar na niertransplantatie aangezien de resultaten van
zwangerschap na niertransplantatie beduidend beter zijn dan de resultaten bij hemodialyse.
 
Behandel een zwangere dialysepatiënte bij voorkeur met (zeer) intensieve hemodialyse in plaats van
peritoneale dialyse.
 
Verwijs een zwangere dialysepatiënte naar een centrum waar een multidisciplinair team met expertise over
deze zeldzame patiëntengroep aanwezig is.
 
Intensiveer hemodialyse bij een zwangere patiënte afhankelijk van de residuale nierfunctie naar minimaal 20
uur/week zodat vanaf 2e trimester de maternale ureumspiegel steeds lager dan 17,5 mmol/L blijft.
 
Overweeg een hemodialyse patiënte zonder residuale nierfunctie gedurende de zwangerschap te
behandelen met zeer intensieve hemodialyse, waarbij gestreefd wordt naar een dialyse-intensiteit van > 36
uur/week bijvoorbeeld met behulp van frequente nachtdialyse.
 
Gebruik Kt/V metingen niet als maat voor dialyse-efficiëntie bij zeer intensieve hemodialyse van een
zwangere patiënte.
 
Overweeg (zeer) intensieve hemodialyse te starten bij zwangeren met ernstige nierinsufficiëntie, die nog niet
met dialyse behandeld worden, als de maternale ureum concentratie ondanks adequaat, eiwitbeperkt dieet
(eventueel aangevuld met aminozuren) niet onder de 17.5 mmol/L gehouden kan worden.
 
Verricht frequente foetale monitoring gedurende de gehele zwangerschap vanwege de hoge foetale
morbiditeit en mortaliteit.
 
Streef bij zwangere dialysepatiënten die met (zeer) intensieve hemodialyse behandeld worden naar een
dagelijkse eiwitinname van 1.5-1.8 g/kg ideaal gewicht/dag.
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Verdubbel bij zwangere dialysepatiënten die met (zeer) intensieve hemodialyse behandeld worden de
doseringen van wateroplosbare vitamines en start preconceptioneel met bewust hoge dosering foliumzuur 5
mg per dag omdat deze stoffen bij zeer intensieve hemodialyse in hogere mate uitgedialyseerd zullen
worden.
 
Evalueer bij zwangere dialysepatiënten frequent de voedingsstatus onder intensieve controle van een diëtist
omdat de langdurige behandeling met zeer intensieve hemodialyse van significante invloed is op de
elektrolytenbalans en voedingsstatus van een zwangere patiënt.

Overwegingen

Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek
Er zijn geen studies gevonden die de zoekvraag beantwoorden. Wel heeft de werkgroep 3 studies
geïdentificeerd, die niet aan de zoekvraag voldoen maar wel relevante informatie geven voor de richting van
de aanbeveling (Normad, 2018, Piccoli, 2016, Saliem, 2018). Deze studies worden hieronder uitgebreider
beschreven.
 
Piccoli (2016) analyseerde in een systematische review de relatie tussen dialyseschema/dialysemodaliteit en
de uitkomsten van de zwangerschap bij zwangere vrouwen die chronische hemodialyse (HD) of peritoneale
dialyse (PD) ondergaan.
De meta-analyse van Piccoli (2016) heeft alle studies gepubliceerd tussen 1 januari 2000 en 31 december 2014
meegenomen in de analyse, wat neerkwam op 26 case-series en 90 case reports. De literatuur werd door 2
onafhankelijke auteurs beoordeeld en uit de relevante artikelen werden de volgende data geëxtraheerd:

vroeggeboorte (< 37 weken en < 34 weken amenorroeduur)
extreme vroeggeboorte (< 28 weken)
foetale groeirestrictie (geboortegewicht < 10  percentiel).

De volgende co-variabelen zijn geanalyseerd:

aantal dialysesessies per week, continu of dichotoom bij zes sessies per week
aantal uur HD per week, continu of dichotoom bij 20 uur per week. Aangezien de uren dialyse per week
per artikel anders zijn geformuleerd (mediaan, gemiddeld, per schema) hebben de auteurs indien
mogelijk de opgegeven data in het model opgenomen.

Resultaten
Data van 574 zwangerschappen bij 543 dialysepatiënten werden geanalyseerd waarvan 523 zwangerschappen
tijdens HD en 51 tijdens PD.
 
Dialysevoorschriften

Schema’s werden alleen voor HD duidelijk beschreven maar niet voor PD. Meest voorkomende HD-
voorschrift was 5 tot 6x per week gemiddeld 3.5 tot 4u leidend tot een dialyseduur rondom 20 uur per
week

de
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Foetale uitkomsten

Prematuriteit was zeer frequent en de mediane zwangerschapsduur was 33 weken (range 26 tot 39)].
Data aangaande spontane (vroege) miskramen (< 24wkn) alsmede foetale en neonatale mortaliteit
konden niet betrouwbaar geëxtraheerd worden door de heterogeniteit van rapportage. Deze
beperkingen in acht nemende werd perinatale mortaliteit gerapporteerd in 63 gevallen (17.5%)
tegenover 298 levend geboren baby’s
Foetale groeirestrictie werd gerapporteerd bij 32% van de neonaten in slechts 6 studies die hierover
rapporteerden.
Aangeboren afwijkingen werden gezien bij ~2% hetgeen overeenkomt met de algemene populatie
waar 1 tot 5% wordt gerapporteerd.

Maternale uitkomsten

Het was niet mogelijk om het maternale risico op overlijden te schatten. Maternale mortaliteit werd
gerapporteerd bij 7 vrouwen gedurende 10 jaar follow-up waarvan 2 overleden in de eerste maanden
na de bevalling. Hiermee was de maternale mortaliteit minimaal 0.4% (2/543).

Associatie dialyseduur en uitkomsten

Er werd een trend (niet statistisch significant) gezien in betere uitkomsten bij langere dialyseduur en
hoger aantal dialysesessies per week.
Er werd een significant omgekeerde lineaire correlatie gezien tussen het aantal dialysesessies/week en
het risico op prematuriteit en groeivertraging. Het betrof een consistent en continu effect.

Associatie dialysemodaliteit en uitkomsten

Er werd een significant hogere prevalentie van groeivertraging gezien bij PD (66,7%) versus HD (31%).

Conclusie

Zwangerschappen bij dialysepatiënten zijn relatief zeldzaam en zijn ‘hoog-risico’ zwangerschappen ten
aanzien van maternale morbiditeit en foetale uitkomsten.
Er wordt in de literatuur zeer heterogeen en niet-gestructureerd gerapporteerd over zwangerschappen
tijdens dialyse.
Er lijkt enige aanwijzing te zijn dat verhogen van aantal dialysesessies per week alsook het verhogen van
totaal aantal uren HD per week tot betere zwangerschapsuitkomsten kan leiden (zie onderstaande
figuren over relatie met SGA=small for gestational age en vroeggeboorte=preterm <37 wks).
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Saliem (2016) beschrijft een retrospectieve cohort studie in de USA waarin de uitkomsten van zwangerschap
van vrouwen met een functionerend niertransplantaat worden vergeleken met die van vrouwen die
hemodialyse ondergaan. De studie is uitgevoerd op basis van een nationale database in de Verenigde Staten
met geboortes (HCUP-NIS) waarin moeders met ESRD tussen 1998 en 2011 geïdentificeerd werden.
 
Resultaten
In deze database met > 5 miljoen geboortes werden 264 geboortes bij niertransplantatie-patiënten
geïdentificeerd en 267 geboortes bij dialysepatiënten. Er waren significant meer Afro-Amerikaanse patiënten
in de dialysegroep en er werd vaker zwangerschapsdiabetes en hypertensie geobserveerd in de
dialysegroep.
Een aantal relevante zwangerschapscomplicaties werden significant vaker gezien bij dialysepatiënten in
vergelijking met transplantatiepatiënten:

solutio placentae 6.7% (versus 0%)
noodzaak voor bloedtransfusies 27% (versus 5.7%)
postpartum infecties 4.9% (versus 0%)
intra-uteriene vruchtdood (7.1% (versus 0%)
foetale groeirestrictie 33% (versus 15%).

Een aantal relevante zwangerschapscomplicaties werden in gelijke mate beschreven tussen dialyse- en
niertransplantatie-patiënten waaronder pre-eclampsie (25% versus 27%).
Conclusie: Zwangerschappen bij niertransplantatie-patiënten gaan gepaard met een significant lager risico op
relevante zwangerschapscomplicaties in vergelijking met zwangerschappen bij dialysepatiënten.
Commentaar werkgroep: opvallend genoeg waren er in deze database meer geboortes bij dialyse patiënten
dan na niertransplantatie hetgeen suggereert dat er in deze Amerikaanse studie erg veel ongeplande
zwangerschappen waren, hetgeen ook weer kan leiden tot slechtere uitkomsten. In Nederland is
zwangerschap tijdens dialyse een zeer grote uitzondering.
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Normand (2018) beschrijft in een retrospectief multicenter onderzoek in Frankrijk welke risico-factoren
samenhangen met maternale en foetale uitkomsten bij vrouwen die hemodialyse (HD) ondergaan.
Nefrologen in Frankrijk uit verschillende soorten ziekenhuizen (universitaire medisch centra, regionale
ziekenhuizen, privé-klinieken, non-profit ziekenhuizen) waren uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

De primaire uitkomstmaat werd gedefinieerd als een pasgeborene die levend uit het ziekenhuis werd
ontslagen.
Secundaire uitkomstmaten waren de duur van de zwangerschap en het geboortegewicht.
Prematuriteit werd gedefinieerd als geboorte van een levende neonaat voor de 37e week van de
zwangerschap.
Foetale groeiretardatie (FGR) werd gedefinieerd als geboortegewicht onder de 10e percentiel en
ernstige FGR als geboortegewicht onder de 5e percentiel.
Doodgeboorte werd gedefinieerd als intra-uteriene foetale dood na minstens 24 weken van
zwangerschap.
Neonatale sterfte werd gedefinieerd als het overlijden van een levende zuigeling binnen 28 dagen na
de geboorte.
Foetale dood werd gedefinieerd in het geval van miskraam, doodgeboorte of een therapeutische
abortus
Algemene overleving werd gedefinieerd als de afwezigheid van foetale sterfte en neonatale sterfte.

De tijdsperiode van de studie was vanaf 2010, omdat vanaf dat jaar in Frankrijk de mogelijkheid van
dagelijkse hemodialyse algemeen in gebruik werd genomen.
Resultaten:
Honderd zwangerschappen ontstonden bij 84 vrouwen die HD ondergingen in 41 dialysecentra. In 17.7% van
de gevallen vond conceptie plaats voorafgaand aan de initiatie van chronische dialysebehandeling. Tijd dat
de vrouwen al HD ondergingen voor de zwangerschap was gemiddeld 44.7 ± 59.7 maanden. Zwangerschap
werd vastgesteld bij een gemiddelde zwagerschapsduur van 9.5 ± 5.4 weken. 50% van de zwangerschappen
(43/86) ontstonden terwijl vrouwen residuele diurese hadden.
 
Dialyse management:

De gemiddelde dialysetijd nam significant toe gedurende de zwangerschap van 14.6 ± 4.7 uur/week
gedurende het eerste trimester tot 20.5 ± 3.9 uur/week gedurende het derde trimester.
89.4% (76/85) van de vrouwen ondergingen dagelijkse dialyse (6 dagen per week) met een start bij een
gemiddelde zwangerschapsduur van 13.1 ± 6.5 weken.
Door een toename van de totale dialysetijd per week nam de plasma ureum concentratie af gedurende
de zwangerschap van een gemiddelde ureum concentratie van 17.0 ± 6.6 mmol/L aan het einde van het
eerste trimester (n = 72) naar 13.4 ± 4.5 mmol/L aan het einde van het derde trimester (n = 62; p <
0.0001).

Obstetrische en foetale uitkomsten:

Algemene foetale overleving was 78%, met 14 (14%) foetale sterfgevallen en 8 (8%) neonatale
sterfgevallen.
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Pre-eclampsie ontstond bij 18 zwangerschappen (18/96, 18.8%)
42.2% (38/90) van de zwangerschappen werden gecompliceerd door een polyhydramnion.
Modus partus was een sectio caesaria bij 62.9% van de geboortes.
Bij de levend geboren zuigelingen was de gemiddelde zwangerschapsduur 33.2 ± 3.9 weken, met
76.9% (60/78) preterm geboortes (< 37 weken).
Het gemiddelde geboortegewicht was 1,719.3 ± 730 g, waarbij 44.6% (33/74) van de levende neonaten
een laag geboortegewicht hadden (onder de 10e percentiel).

Associatie van risico-factoren met uitkomstparameters:

Algemene foetale overleving was 78% en er werd geen significante associatie gevonden met de
aangenomen klassieke risicofactoren (leeftijd van de moeder, duur tussen start dialyse en ontstaan van
de zwangerschap, dagelijkse dialyse gedurende eerste of derde trimester, zwangerschapstermijn bij
overgang naar dagelijks HD eerste of derde trimester ureum, gemiddelde serum ureum gedurende de
zwangerschap, hemoglobine waardes in het eerste of derde trimester, gemiddelde hemoglobine
waardes).
Hogere gemiddelde hemoglobine waardes tijdens zwangerschap waren gerelateerd aan een langere
zwangerschapsduur (r2 = 0.039, p = 0.03) maar dit was een zeer zwak effect. Een vroegere start van
dagelijkse dialyse tijdens zwangerschap leek ook geassocieerd met een gunstigere uitkomst (auteurs
beschrijven niet welke secundaire uitkomst hier bedoeld wordt, zwangerschapsduur en/of
geboortegewicht), maar met een zeer zwak en niet statistisch significant effect (p=0.83). Er werd geen
relatie gevonden tussen het gemiddelde ureum en foetale uitkomsten.

De auteurs concluderen dat zwangerschap bij dialysepatiënten hoge risico’s heeft en relatief slechte foetale
uitkomsten, ondanks zeer intensieve HD in dit cohort.
 
Conclusies uit de literatuur
Zwangere patiënten die hemodialyse ondergaan hebben een fors hoger risico op ongunstige uitkomsten van
de zwangerschap, zoals solutio placentae, behoefte aan bloedtransfusies, postpartum infecties, intra-uteriene
vruchtdood en intra-uteriene groeiretardatie, alles in vergelijking met zwangere patiënten die een
functionerend niertransplantaat hebben (Saliem, 2016). Daarnaast hebben zwangere patiënten die
peritoneale dialyse ondergaan een grotere kans op foetale groeirestrictie (67%) vergeleken met zwangere
patiënten die HD ondergaan (31%) (Piccoli, 2016). Er lijkt een significante inverse lineaire correlatie te bestaan
tussen enerzijds het aantal HD sessies per week en het totaal aantal uren HD per week en anderzijds het risico
op prematuriteit en foetale groeiretardatie (Piccoli, 2016). Ondanks frequente HD van minimaal 20 uur per
week, eindigen de meeste zwangerschappen van dialysepatiënten preterm rond de 33 weken, met een hoog
risico op foetale groeirestrictie/laag geboortegewicht bij 32-42% en foetale mortaliteit bij 18-22% (Normand,
2018; Piccoli, 2016).
 
Aspecten ten behoeve van kinderwens counseling bij dialysepatiënten
De literatuur is eenduidig over het hoge risico dat een zwangerschap tijdens dialyse met zich meebrengt.
Ondanks dat de maternale mortaliteit niet verhoogd lijkt, is het risico op pre-eclampsie 19 tot 45% (Normand,
2018; Piccoli, 2016; Sachdeva, 2017). Zwangere dialysepatiënten hebben ondanks behandeling met EPO een
verhoogde kans op bloedtransfusies (ongeveer bij een kwart van de patiënten noodzakelijk) waarbij
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verschillende oorzaken te duiden zijn, zoals een lager (streef-) Hb-gehalte bij aanvang van de zwangerschap,
de relatieve EPO-resistentie tijdens de zwangerschap en de fysiologische hemodilutie tijdens de
zwangerschap. Hierbij is van belang om aan te tekenen dat er een associatie is aangetoond tussen een laag
Hb-gehalte (< 6.8 mmol/L) en vroeggeboorte (zwangerschapsduur < 37 weken) (Milman, 1999; Rahmati
2020). Bij dialyse tijdens zwangerschap is er een significant verhoogd risico op ernstige foetale mortaliteit en
morbiditeit. ‘Foetale mortaliteit’ is een heterogeen beschreven eindpunt waaronder verschillende termen
kunnen vallen, zijnde late miskramen (spontaan dan wel geïnduceerd), foetale sterfte (na 24 weken) en
neonatale sterfte. Voor zover uit de literatuur een onderscheid te maken is, kan daarom ook wel het
omgekeerde gesteld worden: de kans om een zwangerschap succesvol te doorlopen met een levend
geborene is 78 tot 83% (Hladunewich, Hou et al. 2014, Normand, Xu et al. 2018). Daarbij is er een significant
verhoogd risico op prematuriteit met een mediane zwangerschapsduur in verschillende studies van 33 weken
waarbij 80% wordt geboren bij een zwangerschapsduur < 37 weken (Piccoli, 2016). Vanzelfsprekend dient wel
aangetekend te worden dat veel behandelaren ervoor kiezen om bij 37 weken de bevalling te induceren en
dit zou van invloed kunnen zijn op de frequentie van de prematuriteit. Voorts werd foetale groeirestrictie
(gedefinieerd als < 10  percentiel) beschreven in 32 tot 44% van de neonaten met een mediaan
geboortegewicht van 1700 tot 1800 gram. (Normand, 2018; Piccoli, 2016). Het voorkomen van aangeboren
afwijkingen lijkt niet verhoogd te zijn ten opzichte van wat men zou verwachten in een gezonde populatie
zwangere vrouwen (Piccoli, 2016). Ter vergelijking de cijfers uit de Nederlandse populatie in 2018:
vroeggeboorte 7.1% en foetale groeirestrictie 10.3% (PERINED, 2019).
 
Welke dialysemodaliteit heeft de voorkeur?
De bewijskracht voor het management van een dialyse-afhankelijke, zwangere patiënte is beperkt tot
observationele studies met inherente beperkingen voor bewijsvoering (zoals publicatiebias en bias by
indication). Een survey van 930 dialyse-units in de Verenigde Staten die zorg droegen voor 6230
dialysepatiënten jonger dan 44 jaar observeerde over een periode van 4 jaar 135 zwangerschappen (109 in
HD-patiënten (2,4%) en 18 in PD-patiënten (1,1%)) (Okundaye, 1998). Er is slechts geringe literatuur, zich
beperkend tot case-reports, over peritoneale dialyse in zwangere patiënten (Okundaye, 1998; Piccoli, 2014).
Dit is in tegenstelling tot literatuur over (intensieve) hemodialyse bij zwangere patiënten. Een aannemelijke
verklaring voor dit verschil is dat de fysiologische veranderingen van een zwangere een belemmering zijn om
peritoneale dialyse te ondergaan en dat de maximale klaring bij PD onvoldoende kan zijn, zeker bij patiënten
zonder restfunctie. Vanwege de beperkte literatuur over PD tijdens zwangerschappen, lijkt intensieve
hemodialyse de voorkeur te verdienen tijdens de zwangerschap. Daarentegen dient de voorkeur van de
zwangere patiënte als belangrijkste voorwaarde voor een goede behandeling met gezamenlijke
besluitvorming.
 
Welk dialyseschema en welke dialyse-efficiëntie is vereist?
Verschillende cohortstudies en meta-analyses laten een associatie zien tussen zeer intensieve hemodialyse en
zwangerschapsuitkomsten (Hoi, 1999; Piccoli, 2014; Piccoli, 2016). Hoewel dialysesessies doorgaans
geïntensiveerd worden voor zwangere dialysepatiënten, bleek ‘zeer intensieve’ hemodialyse thuis in één
centrum in Toronto in Canada bij 22 patiënten (studie mediaan 43 ± 5 uur/week) vergeleken met resultaten in
Amerikaanse registry van 70 patiënten met ‘intensieve’ dialyses (studie mediaan 17 ± 5 uur/week)
geassocieerd te zijn met een hoger percentage levend geborenen (86% versus. 61%), langere
zwangerschapsduur (36 (32 tot37) weken versus 27 (21 tot 35) weken) en een hoger geboortegewicht (2118 ±
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857g versus 1748 ± 949g) (Hladunewich, 2016). Bovendien werden in de zwangere patiënten met dialyse-
intensiteit van 37 tot 56 uur/week een significant hoger percentage levend geborenen (85%) behaald in
vergelijking tot 48% in patiënten met minder dan 20u/week (Hladunewich, 2014).
Een meta-analyse van 574 gerapporteerde zwangerschappen in 543 HD-patiënten bevestigde de trend dat
intensievere dialyse (i.e. meer dialyse-uren/week) geassocieerd is met significant hoger percentage à terme
bevallingen (> 37 weken), lager percentage ernstige prematuriteit en foetale groeirestrictie (Piccoli, 2016).
Op basis van vergelijking van de gepubliceerde resultaten in verschillende landen met verschillen in
gemiddelde dialyseduur per land lijkt er sprake te zijn van dose-respons effect van aantal uren hemodialyse
op obstetrische uitkomst (zie figuur en tabel uit Hladunewich 2016), maar er kunnen uiteraard ook vele
andere oorzaken zijn voor de waargenomen verschillen tussen de landen waaronder bijvoorbeeld
patiëntselectie en percentage ongeplande zwangerschappen.
Op basis van deze gegevens en de overige literatuur wordt geadviseerd de zwangerschap van een HD-
patiënte te begeleiden met zeer-intensieve dialyses waarbij gestreefd wordt naar meer dan 36 uur/week.
37-56 uur/week dialyse is in de Nederlandse situatie alleen haalbaar bij nachtelijke thuis-hemodialyse of bij
centra met mogelijkheid voor frequente nachtdialyse.
Een alternatief is het aanbieden van intensievere hemodialyse op basis van biochemische parameters waarbij
de bewijskracht echter zeer beperkt is:

In een retrospectieve studie van 28 zwangere, hemodialyse-afhankelijke patiënten werden
biochemische parameters vergeleken tussen patiënten met een succesvol doorlopen zwangerschap
versus wanneer dit niet het geval was (Asamiya, 2009). Ondanks dat er geen significant verschil was
tussen de intensiteit van dialyse (19.2 uur/week versus 16.3 uur/week), waren de maternale ureum
spiegels significant lager in patiënten met een succesvolle zwangerschap (16.2 mmol/L versus 23.9
mmol/L). Maternale ureumspiegels waren ook negatief gecorreleerd met geboortegewicht en
zwangerschapsduur. Bij een afkappunt van het maternaal ureum < 17,5mmol/L was de
zwangerschapsduur > 32 weken en het geboortegewicht > 1500g (Asamiya, 2009).
Een andere studie die dialyse-intensiteit individualiseerde aan de hand van restdiurese, jaren dialyse
vooraf aan de zwangerschap, gewicht(stoename), bloeddruk, polyhydramnion en uremische
symptomen, vonden betere zwangerschapsuitkomsten onder een afkappunt van maternaal ureum 12.5
mmol/L (Luders, 2009).

Het gebruik van Kt/V (De adequaatheid van de dialyse wordt uitgedrukt middels de Kt/V. Dit is een
logaritmische vergelijking waarbij: K = kunstnier klaring (ml/min) V = ureum distributie volume (ml) T =
dialyseduur) is niet gevalideerd voor dialyse effectiviteit tijdens zwangerschap.
 
Moment van starten van hemodialyse bij zwangeren met pre-existent slechte nierfunctie of nierfunctie
verslechtering tijdens de zwangerschap:
Tenslotte verdient het moment van starten van dialyse tijdens zwangerschap aandacht. Zoals hierboven
beschreven, wordt op basis van expert consensus geadviseerd om zeer intensieve hemodialyse te initiëren bij
een maternale ureum concentratie van >17.5 mmol/L ondanks adequate, beperkte eiwitinname, zo nodig op
basis van aanvulling met aminozuren (zie de module 'Dieetbeperkingen'). Dit is conform het beleid gevoerd in
de Canadese PreKID studie waarbij de waarde van zeer intensieve hemodialyse werd aangetoond
(Hladunewich, 2014). Desondanks dient een geïndividualiseerde afweging gemaakt te worden waarbij de
risico’s van vroeggeboorte afgewogen worden tegen de risico’s van het initiëren van hemodialyse, waarbij
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termijn van de zwangerschap een belangrijke rol zal spelen aangezien de invloed van het verhoogde ureum
waarschijnlijk groter zal zijn in vroegere fase van de zwangerschap gezien observatie van frequent optreden
van polyhydramnion rondom de 18 weken bij zwangere dialysepatiënten met een verhoogd ureum.. Naast
zwangerschapsduur zullen beloop van nierfunctieachteruitgang, vochtbalans, biochemische/uremische
parameters, bloeddruk(-schommelingen) en uremische symptomen allemaal van belang zijn bij deze
afweging. Het wordt sterk aanbevolen om deze patiënten te behandelen in een centrum met expertise op
het gebied van dialyse en zwangerschap.
 
Praktische aspecten van zeer intensieve hemodialyse bij zwangeren (zie ook tabel 1):
Ten aanzien van het volume van ultrafiltratie, is op basis van expert consensus te stellen dat een wekelijkse
evaluatie van UF behoefte geïndiceerd is waarbij geanticipeerd wordt op een fysiologische toename in
streefgewicht van 300g/week in 2  trimester en 300 tot 500g/week in 3  trimester. Ten aanzien van bloeddruk
wordt gestreefd naar een post-dialyse bloeddruk van < 140/90 terwijl intra-dialytische hypotensie (< 120/70)
vermeden moet worden (Hladunewich, 2016).
Het toepassen van langdurige, intensieve hemodialyse heeft significante invloed op de elektrolytenbalans en
voedingsstatus van een zwangere patiënt. Derhalve wordt geadviseerd om de voedingsstatus frequent te
evalueren onder intensieve controle van een diëtist (Cabiddu, 2015). Op basis van expert consensus wordt
geadviseerd om zwangere dialysepatiënten behoudens de gebruikelijke natrium- en vochtbeperking geen
extra dieetrestricties op te leggen en een eiwitrijke voeding na te streven (1.5 tot 1.8 g/kg ideaal
lichaamsgewicht/dag; ideaal lichaamsgewicht (IG) = gewicht overeenkomend met BMI van 22).
Elektrolytenbalans dient elke 2 weken gemonitord te worden waarop de dialyseconcentraten van kalium,
calcium en fosfaat aangepast dienen te worden. Het is aan te bevelen om zo nodig magnesium te suppleren
alsmede het verlies van foliumzuur en andere wateroplosbare vitamines verdubbelen in dosering.. Een hoge
dosering foliumzuur van 5 mg/dag wordt reeds vanaf de preconceptionele periode aanbevolen.
 
Tabel 1 Speciale eisen aan en praktische adviezen voor nierfunctie vervangende therapie behandeling
tijdens zwangerschap (geadapteerd van Tangren (2018)

Medicatie management

Stop teratogene medicatie (onder andere RAS remmers en statines).
Verdubbel de doseringen van wateroplosbare vitamines (vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8,
B11=foliumzuur, B12 en vitamine C).
Start foliumzuur 5mg per dag in de preconceptionele fase.
Overweeg acetylsalicylzuur 80-160 mg ter preventie van pre-eclampsie.
Realiseer u dat het verdelingsvolume van een zwangere kan variëren, en daarmee het effect van
medicatie.

e e
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Dialyse-voorschrift

Verhoog de wekelijkse dialyseduur:
Indien geen residuale nierfunctie, verhoog naar > 36 uur per week (bijvoorbeeld: 6x 6 tot
7u/dag).
Indien wel residuale nierfunctie, verhoog naar > 20 uur per week aangepast voor maternale
metabole parameters met een maternaal streef-ureumconcentratie <17.5 mmol/l.

Verhoog de kaliumconcentratie van het dialysaat naar 3 mEq/L.
Verhoog de calciumconcentratie van het dialysaat naar 3 mEq/L (=1.50 mmol/L).
Voeg zo nodig fosfaatsuppletie toe.

Hemodynamiek

Streef naar een post-dialyse bloeddruk lager dan 140/90 mmHg.
Verricht frequente, klinische beoordelingen van de volumestatus.
Vermijd intra-dialytische hypotensie, onder andere door reduceren van het ultrafiltratie-volume en de
ultrafiltratie-snelheid.

Anemie

Dien frequent intraveneus ijzer toe om optimale ijzerverzadiging te behouden.
Verhoog EPO doseringen titrerend naar een streef Hb-gehalte van 6.2-6.8 mmol/L.

Dieetadviezen

Streef naar een dagelijkse eiwitintake van 1.5 tot 1.8 g/kg IG/dag.
Behoudens de gebruikelijke natrium- en vochtbeperking worden extra dieetrestricties ontraden
waaronder fosfaatbeperking,

Foetale monitoring

Routine prenataal onderzoek naar aangeboren afwijkingen (NIPT-test, combinatietest en geavanceerd
echoscopisch onderzoek) dient overwogen te worden.
Geavanceerd echoscopisch onderzoek bij 20 weken zal veelal geïndiceerd zijn met daaropvolgend
monitoring groei-echo's 24 tot -28, -32 tot 36 weken.
2-wekelijkse groei-echo’s dienen overwogen te worden.
Een bevalplan met inductie vanaf 37 weken dient overwogen te worden.
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Postpartum

Pas de medicatie aan zodat deze veilig is gedurende lactatie, overeenkomstig adviezen van lareb
(https://www.lareb.nl/tis-knowledge) en zo nodig in overleg met apotheker.
Vermijd volumedepletie ten tijde van lactatie.
Gebruik heparines die vrij zijn van benzylalcohol teneinde neonatale toxiciteit te vermijden.
Verzorg maternale emotionele en psychosociale begeleiding.

Onderbouwing

Achtergrond

Zwangerschap bij patiënten met terminaal nierfalen die behandeld worden met dialyse is zeldzaam. Het is
reeds langer bekend dat zwangerschapsuitkomsten bij niertransplantatie-patiënten beter zijn dan in
dialysepatiënten. Doorgaans wordt patiënten dan ook geadviseerd om een kinderwens uit te stellen tot na
succesvolle niertransplantatie en stabiele nierfunctie nadien (Mohammadi, 2017). Dit komt mede voort uit het
feit dat de kans op succesvolle conceptie en zwangerschap bij conventionele hemodialyse lange tijd als heel
laag is ingeschat (Shahir, 2013). Waarschijnlijk spelen door uremie veroorzaakte schommelingen in regulatie
van geslachtshormonen hier een rol (Lin, 2016). Echter, het kan niet voorkomen worden dat zo nu en dan
dialysepatiënten toch (meestal ongepland) zwanger worden, en deze zwangerschap willen voldragen. Er is
bovendien een erg kleine groep dialysepatiënten die niet meer in aanmerking komen voor een
niertransplantatie en toch een grote kinderwens hebben die zij willen vervullen door tijdens dialyse zwanger
te worden. Het is daarom noodzakelijk en relevant aanbevelingen te formuleren voor de begeleiding van
dialysepatiënten met een zwangerschapswens of ongeplande zwangerschap tijdens dialyse en voor de
zeldzame patiënten waar tijdens de zwangerschap de indicatie tot dialyse ontstaat. Daarbij is van belang dat
de kans op succesvolle zwangerschap tijdens dialyse in de afgelopen jaren duidelijk is toegenomen door
toepassing van (zeer) frequente nachtelijke hemodialyse tijdens gehele zwangerschap.

Zoeken en selecteren

A systematic review of the literature was performed to answer the following question:
What are the effects of different dialysis schemes and modalities (intensive hemodialysis, overnight
hemodialysis, peritoneal dialysis, dialysis modality, dialysis schedule, dialysis dose, dialysis efficiency)
compared to standard intermittent hemodialysis on maternal and fetal or neonatal outcomes?
P: pregnant patient on dialysis;
I: intensive hemodialysis, overnight hemodialysis, peritoneal dialysis, dialysis modality, dialysis schedule,
dialysis dose, dialysis efficiency;
C: standard intermittent hemodialysis (three times a week);
O: pregnancy outcome, pregnancy complication, live birth, perinatal mortality, asphyxia, Apgar < 7, 5min,
gestational age, birth weight, intrauterine growth restriction, modus partus, polyhydramnion,
preeclampsia/HELLP.
 
Description of studies
The databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com)] were searched with relevant search terms
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from 1  of January 1998 until 15  of March 2019. The detailed search strategy is depicted under the tab
Methods. The systematic literature search resulted in 8526 hits. Studies were selected based on the following
criteria: original studies (randomized controlled trials or observational studies) or systematic reviews that
compared the maternal and fetal or neonatal outcomes in pregnant women with end stage kidney disease
undergoing standard intermittent hemodialysis to another dialysis modality or schedule (intensive
hemodialysis, overnight hemodialysis, peritoneal dialysis, dialysis modality, dialysis schedule, dialysis dose,
dialysis efficiency).
 
71 studies were initially selected based on title and abstract screening. After reading the full text, all studies
were excluded (see the table with reasons for exclusion under the tab Methods), and no studies were included
that fulfilled all the inclusion criteria.
 
Results
Not applicable. No studies were found that answered the search question.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO) bij zwangere vrouwen of partners met
chronische nierschade

Uitgangsvraag

Wat is de plaats van geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO) bij zwangeren met chronische nierschade of
zwangeren met een partner die chronische nierschade heeft, en wanneer moet dat plaatsvinden?

Aanbeveling

Overweeg bij iedere aanstaande ouder (zowel vader als moeder) met CNS of er een indicatie is voor
geavanceerd ultrageluidsonderzoek (GUO).
 
Gebruik voor beslissing over aanbieden van GUO de indicatiestelling geformuleerd in de ‘Leidraad
Indicatiestelling prenatale diagnostiek, NVOG 2019’. Alle patiënten (dus zowel aanstaande moeders als
vaders) met CNS ten gevolge van een structurele afwijking niet berustend op een bekende genoomafwijking
én vrouwen met CNS die tijdens zwangerschap teratogene medicatie moeten gebruiken vallen binnen deze
indicatiestelling.

Overwegingen

De ontwikkeling van de nieren begint al in het 1  trimester. Rond 12 weken zijn de nieren gemiddeld 1 cm in
lengte, en zij groeien tot een gemiddelde van 2.7 cm rond 20 weken zwangerschapsduur. Glomerulaire
filtratie begint rond 9 weken, maar dit is tot 16 weken niet bijdragend aan het vruchtwater. Vanaf 16 tot 20
weken begint de foetale urineproductie een belangrijke bijdragende rol te spelen in de aanmaak van
vruchtwater tot 300 mL/kg foetaal gewicht/dag. Tussen de 10 en 14 weken is de blaas echoscopisch voor het
eerst zichtbaar. De blaascapaciteit is circa 10 ml rond 30 weken en neemt toe tot 50 ml in de à terme periode
(Rosenblum, 2017).
 
In de gezonde populatie wordt bij 1 tot 4 per 1000 zwangerschappen echoscopisch een afwijking aan nieren
en urinewegen gevonden, maar bij zwangere patiënten met een congenitale nierziekte zal deze incidentie
veel hoger zijn. Dit betreft een brede groep met diverse aandoeningen die de beschrijvende naam CAKUT
(Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract) krijgen. Zij vormen ongeveer 15 tot 20% van alle
prenataal gediagnosticeerde congenitale afwijkingen. De meest voorkomende afwijking is een milde dilatatie
van het pyelum. Andere afwijkingen die echoscopisch kunnen worden gezien zijn bijvoorbeeld ernstiger
vormen van obstructieve uropathie, aanlegstoornissen van de nieren zoals dysplastische nieren of een van de
cysteuze nierziekten (ciliopathie). Er zijn verschillende vormen van cysteuze nierziekten, waaronder
autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD). Meestal presenteert ADPKD zich met progressieve
cysteuze afwijkingen tussen 30- en 50-jarige leeftijd, maar in zeldzame gevallen (< 1% van de casussen) kan
ADPKD zich al presenteren in de prenatale danwel neonatale periode. (Yulia, 2018; Rosenblum, 2017).
Daarnaast zijn er meer zeldzame autosomaal recessieve vormen van cysteuze nierziekten zoals autosomaal
recessieve polycysteuze nierziekte (ARPKD) en syndromen met nephronophtisis, die met een GUO op 20
weken ook slechts zelden ontdekt zullen worden omdat deze aandoeningen zich meestal pas rond de 30
weken zwangerschap manifesteren met oligo/anhydramnion en meestal pas laat in 3  trimester met cysteuze
afwijkingen (Erger, 2017). Vroeger in de zwangerschap zouden deze aandoeningen vermoed kunnen worden
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doordat er tussen 21-24 weken al sprake kan zijn van bilateraal, symmetrisch vergrote, hyperechogene nieren
met slechte of zelfs afwezige schors/merg differentiatie (Erger, 2017), maar dergelijke afwijkingen zullen bij
routine GUO veel moeilijker te detecteren zijn.
In het geval van een bewezen ADPKD bij één van de ouders, een ziekte die het meeste impact heeft op de
volwassen leeftijd, zou beargumenteerd kunnen worden (namelijk ‘aangeboren’ ziekte) dat deze aandoening
een GUO-indicatie vormt. Echter, gezien de mogelijke consequenties van de diagnose ADPKD op onder
andere verzekeringstechnisch vlak, wordt er postnataal naar gestreefd om -indien mogelijk- de diagnose uit te
stellen tot volwassen leeftijd, en ondertussen vanaf een jaar of vijf wel bloeddruk en urine (proteinurie) te
controleren bij een kinderarts. In overleg met de ouders dient derhalve overwogen te worden om prenataal
niet met extra aandacht naar de nieren te kijken. Voor outlier phenotypes zoals sterk vergrote nieren, veel te
kleine nieren etc. dient wel beleid gemaakt te worden. Of een milde toevalsbevinding bij de prenatale echo
van moeder ook in het (postnatale) dossier van het kind vermeld moet worden, dient zorgvuldig afgewogen
te worden.
 
De indicatiestelling voor een GUO wordt gesteld in overeenstemming met de ‘Leidraad indicatiestelling
prenatale diagnostiek’. [NVOG 2019] Specifiek voor patiënten met chronische nierschade (CNS) zijn de
volgende mogelijke indicaties van toepassing:

Eerstegraadsverwant van de foetus met een structurele afwijkingen niet berustend op een bekende
genoomafwijking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan als een aanstaande ouder (dus ook een aanstaande
vader) mogelijk een aangeboren afwijking van de urinewegen zoals CAKUT heeft (gehad).
Twee tweedegraads ofwel andere, verdere verwanten met een vergelijkbare afwijking in dezelfde
bloedlijn komen mogelijk in aanmerking. De indicatiestelling gebeurt na overleg met een klinisch
geneticus.
Gebruik van teratogene medicatie of genotsmiddelen op basis van gegevens in Lareb
(https://www.lareb.nl/teratologie-nl/zwangerschap) of Briggs, Drugs in Pregnancy and Lactation (online
edition) bij een zwangerschapsduur waarbij de medicatie potentiële schade aan de foetus kan
veroorzaken.

 
Bij het bepalen van verwantschap is de foetus de indexpersoon, en dus niet de aanstaande ouder. Het
ouderpaar en hun eventuele kinderen zijn eerstegraadsverwanten. Eventuele (half)broers en (half)zussen
worden gerekend tot eerstegraadsverwanten van de foetus en ouders, broers en zussen van het ouderpaar
worden in dit kader gerekend tot tweedegraadsverwanten (NVOG, 2019).

Onderbouwing

Achtergrond

Geavanceerd ultrageluidsonderzoek (GUO) betreft echo-onderzoek van het ongeboren kind. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen geavanceerd ultrageluidsonderzoek bij zwangeren met een a priori verhoogde
kans op een foetus met een echoscopisch detecteerbare structurele of functionele afwijking (GUO type 1), of
een vermoede structurele afwijkingen bij een foetus op basis van eerder onderzoek (GUO type 2). Een GUO1
wordt dus verricht bij zwangeren met een verhoogde kans op structurele afwijkingen bij de foetus (meer dan
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het populatierisico van 2.5%). [NVOG 2019] Het is belangrijk om bij iedere zwangere met CNS de afweging te
maken of zij in aanmerking komt voor een GUO. Indien er geen indicatie bestaat voor een GUO, komt de
zwangere in aanmerking voor een regulier structureel echoscopisch onderzoek (SEO).

Zoeken en selecteren

Niet van toepassing. Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat er reeds een landelijke
indicatielijst voor GUO bestaat en omdat de werkgroep van mening is dat deze vraag zich niet goed laat
beantwoorden middels een literatuursamenvatting.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Verkleinen risico pre-eclampsie bij zwangere vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Welke interventies zijn zinvol om kans op pre-eclampsie te verkleinen bij zwangere patiënten met CNS?
 
Deze uitgangsvraag omvat de volgende subvragen:

1. Welke medicamenteuze opties kunnen risico op pre-eclampsie verminderen bij patiënten met CNS?
2. Welke dieetmaatregelen kunnen kans op pre-eclampsie bij patiënten met CNS verminderen?

Aanbeveling

Schrijf aan iedere zwangere met een CNS acetylsalicylzuur voor vanwege het (fors) verhoogde risico op het
ontwikkelen van pre-eclampsie.
 
Start overeenkomstig met advies van de NVOG profylaxe met acetylsalicylzuur in een dosering van 80 tot 150
mg* per dag vanaf 12 weken amenorroe en bij voorkeur vóór het voltooien van de 16  week. Staak de
behandeling minimaal een week voorafgaand aan de partus of een operatieve ingreep (sectio), dat wil zeggen
bij 36 weken amenorroeduur, tenzij een partus eerder verwacht wordt.
Adviseer vrouwen om de acetylsalicylzuur bij voorkeur in de avond in te nemen.
 
Adviseer iedere zwangere met CNS ten minste 1000 mg elementair calcium bij voorkeur via de voeding per
dag te gebruiken vanwege de mogelijke verlaging van het risico op het ontwikkelen van pre-eclampsie.
 
Start, indien er sprake is van onvoldoende calciumintake via de voeding, met calciumsupplement met 500-
1000 mg elementair calcium** in één gift op nuchtere maag, bijvoorbeeld voor de nacht, waarbij
suppletiedosis afhankelijk is van de intake via de voeding.
Neem calciumsupplementen niet tegelijkertijd in met ijzerpreparaten, die ook op nuchtere maag moeten
worden ingenomen.
Wees terughoudend met calciumsuppletie bij patiënten met gevorderde stadia van CNS (G4 en hoger) als er
sprake is van hyperfosfatemie ondanks adequate dieetmaatregelen.
 
Adviseer géén natrium- of eiwitbeperking bij zwangeren met CNS met als doel om pre-eclampsie te
voorkomen. Adviseer deze wel zo nodig voor behandeling van de CNS.Voor overige dieetadviezen voor
zwangeren met CNS of dialyse dienen module Dialyse en zwangerschap en Dieetbeperkingen geraadpleegd
te worden.
 
*in de Nederlandse praktijk 80-160 mg
** bij voorkeur combinatiepreparaat van calcium met 400-800 IE colecalciferol

Overwegingen

Acetylsalicylzuur
In de richtlijn hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (NVOG, 2018) is vastgesteld dat vrouwen met
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een hoog risico op ontwikkelen van pre-eclampsie moeten worden behandeld met acetylsalicylzuur. Een
verhoogd risicoprofiel werd in de literatuur gekenmerkt door een breed scala en diversiteit aan risicofactoren.
In de module wordt daarom ter risicostratificatie gebruik gemaakt van een tabel gebaseerd op de NICE
richtlijn (NICE, 2010), de USPSTF-richtlijn (LeFevre, 2014) en de meta-analyse van Bartsch (Bartsch, 2016).
Vrouwen met CNS zijn hierin gedefinieerd als hoog risico zonder dat dit verder is toegelicht. Een meta-
analyse uitgevoerd door Roberge (Roberge, 2017) includeerde 21 RCT’s naar het effect van acetylsalicylzuur
vergeleken met placebo/geen behandeling. In 12 van deze RCT’s werden vrouwen geïncludeerd met een
verhoogd risico op pre-eclampsie op basis van een voorgeschiedenis met chronische hypertensie,
cardiovasculaire en endocriene aandoeningen, zwangerschapshypertensie, foetale groeirestrictie en/of pre-
eclampsie. Gebaseerd op deze meta-analyse is er bewijs (van ‘redelijk’ niveau) voor een reductie van de kans
op pre-eclampsie met een absoluut risico reductie van 7,4% na behandeling met acetylsalicylzuur bij
zwangere vrouwen met een verhoogd risicoprofiel. De kosten van acetylsalicylzuur zijn laag (5 eurocent per
tablet). De bijwerkingen zijn bij lage doseringen zeldzaam. Naast overgevoeligheidsverschijnselen bij
astmapatiënten of allergieën wordt een verlenging van de bloedingstijd (1 tot 10%) beschreven en soms
maagklachten (0.1 tot 1%) (Farmacotherapeutisch kompas). De effecten van acetylsalicylzuur per individuele
risicofactor of combinaties van (verschillende) risicofactoren zijn onvoldoende onderzocht. Er is geen literatuur
beschikbaar naar het effect van acetylsalicylzuur vergeleken met placebo/geen behandeling specifiek bij
vrouwen met CNS. Bovenstaande in overweging genomen, beveelt de werkgroep aan om alle vrouwen met
CNS acetylsalicylzuur profylaxe te geven gezien het fors verhoogde risico op het ontwikkelen van pre-
eclampsie. Voor de overwegingen rondom start profylaxe en dosering verwijst de werkgroep naar het advies
de recente NVOG richtlijn (NVOG, 2018): Start profylaxe met acetylsalicylzuur in een dosering van 80 tot 150
mg per dag vanaf 12 weken amenorroe en bij voorkeur vóór het voltooien van de 16  week. Staak de
behandeling minimaal een week voorafgaand aan de partus of een operatieve ingreep (sectio), dat wil zeggen
bij 36 weken amenorroeduur, tenzij een partus eerder verwacht wordt.
Bij voorkeur wordt acetylsalicylzuur in de avond ingenomen omdat dit mogelijk effectiever is en in de studies
ook op deze wijze is toegepast. In de Nederlandse praktijk zijn er geen tabletten met 150 mg acetylsalicylzuur
beschikbaar en zal 80-160 mg voorgeschreven moeten worden.
 
Calciumsuppletie
In 2018 heeft de WHO een rapport gepubliceerd over de rol van calcium suppletie tijdens de zwangerschap
voor de preventie van pre-eclampsie (WHO, 2018). Hierin wordt geadviseerd om alle vrouwen voorlichting te
geven om tenminste 1 gram elementair calcium per dag in te nemen via hun voeding. Bij vrouwen met een
anamnestisch te lage calcium intake moet gestart worden met calcium suppletie (500-1000 mg elementair
calcium in één gift, in te nemen op nuchtere maag bijvoorbeeld voor de nacht, maximaal 2500 mg, [hier komt
te zijner tijd een verwijzing naar de betreffende NVOG]. Deze adviezen zijn gebaseerd op een systematic
review van in totaal 13 RCT’s, waarin 15.730 vrouwen zijn geïncludeerd, en het effect van de intake van
minimaal 1 gram elementair calcium werd onderzocht (Cochrane, 2018). Calcium suppletie reduceert het
risico op pre-eclampsie in de hele groep (13 studies, 15.730 vrouwen, 379/7.851 versus 510/7.879, RR 0.45,
95% betrouwbaarheidsinterval 0.31 tot 0.65). Suppletie van calcium lijkt geen effect te hebben bij vrouwen
met een adequaat calciumrijk dieet (4 studies, 5.022 vrouwen, 169/2.505 versus 197/2.517, RR 0.62, 95%
betrouwbaarheidsinterval 0.32 tot 1.20). Er was wel sprake van een hogere incidentie van HELLP-syndroom in
de groep waarin calcium werd gesuppleerd (2 studies, 12.901 vrouwen, RR 2.67, 95%
betrouwbaarheidsinterval 1.05-6.82). In absolute getallen was de incidentie overigens laag (16 versus 6
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vrouwen met HELLP-syndroom). Het effect van calcium op de preventie van pre-eclampsie is mogelijk groter
voor de groep vrouwen met een hoger risico, maar deze bevinding kan ook op een bias berusten door de
kleine aantallen (5 onderzoeken, 587 vrouwen, gemiddelde RR 0.22, 95% betrouwbaarheidsinterval 0.12 tot
0.42). Er is hierin geen aparte groep van vrouwen met CNS gedefinieerd.
 
De bijwerkingen van calcium zijn zeldzaam. Het advies is om calcium 500-1000mg elementair calcium te
suppleren afhankelijk van de hoeveelheid calcium die met de voeding wordt opgenomen (voornamelijk in
zuivelproducten waarbij een equivalent aan halve liter melk overeenkomt met 625 mg elementair calcium en
800 ml met 1000 mg calcium, kaas 160 mg per plak van 20 gram). Voedingscentrum adviseert in zijn richtlijn
gezonde voeding voor zwangeren 2-3 porties zuivel en 2 plakken kaas per dag. Calciumbevattende tabletten
moeten op nuchtere maag (bijvoorbeeld voor de nacht of ’s morgens direct na opstaan) ingenomen worden
omdat inname bij maaltijd leidt tot binding van fosfaat aan calcium waardoor calciumopname uit de darm
ernstig wordt beperkt. Er is soms sprake van hypercalciëmie en hypercalciurie (0.1 tot 1%) wat waarschijnlijk
wordt veroorzaakt door een hogere intake in de voeding. Zelden (0.01 tot 0.1%) worden bijwerkingen als
oprisping, misselijkheid, buikpijn, diarree, obstipatie en flatulentie beschreven (Farmacotherapeutisch
kompas).
Bovenstaande in overweging genomen, beveelt de werkgroep aan om alle zwangere met CNS het advies te
geven om ten minste 1 gram elementair calcium per dag te gebruiken via de voeding ter preventie van het
risico op pre-eclampsie. Alleen bij patiënten met gevorderde stadia CNS (G4-G5ND) kan er sprake zijn van
hyperfosfatemie waardoor er een relatieve contraïndicatie ontstaat tegen starten van calciumsuppletie als de
hyperfosfatemie niet goed te controleren is met dieetmaatregelen.
Als dit niet lukt via de voeding, moet er gestart worden met een calcium suppletie middels calcium 500-1000
mg op een nuchtere maag. Calcium heeft mogelijk een interactie met ijzerpreparaten, geef daarom het
advies om de middelen niet tegelijkertijd in te nemen (in verband met vereenvoudiging van compliance
kunnen 1-2 ijzertabletten in één gift ’s morgens op nuchtere maag ingenomen worden en calciumtabletten op
nuchtere maag voor de nacht). Gezien hoge prevalentie van vitamine D tekort in Nederland is het mede
gezien vergoeding door ziektekostenverzekeraar praktisch om een combinatiepreparaat van calcium met 400-
800 IE colecalciferol voor te schrijven.
 
Natriumbeperking
In de richtlijn CNS (NIV 2018) wordt beschreven dat een natriumbeperking door patiënten met CNS
waarschijnlijk niet leidt tot een verbetering van de nierfunctie, maar wel leidt tot een bloeddrukdaling en
vermindering van albuminurie, hetgeen wordt beschouwd als een surrogaat eindpunt voor verlies van
nierfunctie (Levey, 2019). Patiënten met CNS wordt daarom geadviseerd hun zoutinname te beperken tot
maximaal 6 gram keukenzout (2400 mg natrium) per dag conform het algemene advies van het Richtlijnen
goede voeding. Zoals uitgebreid besproken in de module “Dieetbeperkingen” heeft natriumbeperkt dieet
met minder dan 6 gram keukenzout (2400 mg natrium) bij gezonde zwangeren geen significant effect op
voorkomen van maternale complicaties waaronder hypertensie en pre-eclampsie (Duley, Cochrane review
2005) en alhoewel er geen gegevens zijn over effect van natriumbeperkt dieet op kans op pre-eclampsie bij
patiënten met CNS lijkt het niet zinvol om zwangeren met CNS een natriumbeperkt dieet voor te schrijven ter
preventie van pre-eclampsie. Anderzijds laat de beschreven literatuur ook geen bewijs zien dat een
natriumbeperkt dieet van 3-6 gram zout = 1200-2400 mg natrium vanaf 14-36 weken zwangerschap
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geassocieerd is met maternale of foetale complicaties in gezonde zwangeren (Delemarre, 2000; Knuist, 1998)
zodat strengere natriumbeperking bij zwangeren met CNS op nefrologische gronden (bijvoorbeeld bij
nefrotische range proteïnurie) waarschijnlijk veilig toegepast kan worden
De werkgroep concludeert op basis van bovenstaande gegevens dat het niet zinvol is om bij zwangeren met
al dan niet gevorderde stadia CNS een strengere natriumbeperking dan de standaard 2400 mg (6 gram
keukenzout) voor te schrijven met als doel om de kans op pre-eclampsie te verkleinen.
 
In de richtlijn CNS (NIV, 2018) wordt een eiwitbeperking van 0.8 g/kg ideaal lichaamsgewicht per dag alleen
geadviseerd bij patiënten met CNS én eGFR < 30 ml/min/1.73 m  vanwege het effect op onder andere de
nierfunctie. Een advies van de gezondheidsraad uit 2001 stelt dat de aanbevolen eiwitinname voor (gezonde)
zwangeren vanwege de toegenomen behoefte 0.9 g/kg zou moeten bedragen. Zoals uitgebreid beschreven
in de module “Dieetbeperkingen” zijn er geen gecontroleerde onderzoeken naar effect van eiwitbeperking
op zwangerschapsuitkomsten waaronder pre-eclampsie bij patiënten met CNS terwijl er bij gezonde
zwangeren een U-vormige associatie lijkt te bestaan tussen eiwitinname gedurende de zwangerschap en
geboortegewicht (Morisaki, 2018) waarbij zowel lage eiwitinname als hoge eiwitinname een ongunstig effect
hebben op geboortegewicht. Anderzijds suggereren Italiaanse ongecontroleerde cohortstudies van de groep
van Piccoli dat hun eiwitbeperkte veganistisch/vegetarisch dieet aangevuld met aminozuren op zijn minst niet
schadelijk is voor zwangeren met CNS en mogelijk zelfs voordelig voor de groei van hun kinderen (Piccoli,
2011; Piccoli, 2014; Attini, 2017).De werkgroep concludeert op basis van bovenstaande gegevens dat het niet
zinvol is om bij zwangeren met al dan niet gevorderde stadia CNS een eiwitbeperking voor te schrijven met
als doel om de kans op pre-eclampsie te verkleinen.

Onderbouwing

Achtergrond

De nieren ondergaan verschillende fysiologische veranderingen tijdens een zwangerschap. Al in de vroege
zwangerschap neemt de renale bloeddoorstroming toe met circa 70% waardoor de glomerulaire filtratie
toeneemt met meer dan 50%. Naast deze hyperfiltratie treden er ook veranderingen op in de tubulaire en
endocrinologische functie van de nier. Bij vrouwen met CNS is deze fysiologische adaptie mogelijk verstoord
(Williams, 2008). Het risico op het ontwikkelen van zowel hypertensie, pre-eclampsie en het HELLP syndroom
is daardoor verhoogd bij deze groep vrouwen, ongeacht het CNS stadium. Het risico wordt daarnaast
beïnvloed door de ernst van nierschade, al bestaande hypertensie en/of proteïnurie en het onderliggende
ziektebeeld. (Picolli, 2016) De exacte rol van iedere individuele factor is niet duidelijk.
 
Iedere vrouw met CNS heeft dus, ongeacht de ernst van nierschade en/of bijkomende risicofactoren, een
verhoogd risico op het ontwikkelen van pre-eclampsie. Deze uitgangsvraag geeft antwoord op de vraag
welke interventies zinvol zijn om de kans op pre-eclampsie te verkleinen.

Zoeken en selecteren

Niet van toepassing. Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat de werkgroep van mening is
dat deze vraag zich niet goed laat beantwoorden middels een literatuursamenvatting.

Verantwoording
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Dieetbeperkingen bij zwangere vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Wat is de rol van dieetbeperkingen bij verschillende groepen zwangere patiënten met chronische nierschade?
 
De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen:

1. Wat is het effect van dieetinterventies (met name zout- en eiwitbeperking) bij gezonde zwangere
patiënten op maternale en foetale zwangerschapsuitkomsten?

2. Wat is het effect van dieetinterventies (met name zout- en eiwitbeperking, maar ook kalium- en fosfaat
beperking) bij zwangere patiënten met chronische nierschade (CNS) stadium 3b-5 en/of proteïnurie >
1gram/dag op maternale en foetale zwangerschapsuitkomsten?

Aanbeveling

Aanbevelingen voor zoutbeperkt dieet bij zwangere patiënten met CNS zonder dialyse
Controleer bij zwangere patiënten met CNS de zoutexcretie in 24-uurs urine en limiteer de dagelijkse
zoutinname tot maximaal 6 gram ((= 100 mmol natriumchloride ofwel 2400 mg natrium) zoals ook
geadviseerd wordt voor andere patiënten met CNS.
 
Overweeg bij zwangeren met CNS en (verwachte) forse natriumretentie (te herkennen aan overmatige
gewichtstoename in combinatie met oedeemvorming en/of hypertensie) tijdens het beloop van de
zwangerschap de dagelijkse zoutinname verder te beperken tot 3 gram (1200 mg natrium). Verwijs patiënten
hiertoe naar een diëtist.
 
Controleer bij zwangeren met CNS en goede indicatie voor zoutbeperking tijdens de zwangerschap
regelmatig de zoutuitscheiding met behulp van 24-uurs urine of natrium/kreatinine ratio (mmol natrium/10
mmol kreatinine) in portie urine.
 
Algemene voedingsadviezen voor zwangeren zijn te vinden op voedingscentrum.nl.
 
Aanbevelingen voor eiwitbeperkt dieet bij zwangere patiënten met CNS zonder dialyse:
Continueer of start bij zwangere patiënten met CNS met een goede nefrologische indicatie voor
eiwitbeperking een dieet met minimaal 0.8 g/kg ideaal gewicht/dag gedurende de gehele zwangerschap en
wees derhalve terughoudend met ophoging van eiwitinname in 2e en 3e trimester zoals geadviseerd wordt
voor gezonde zwangeren.
Deze aanbeveling gaat niet op voor dialyse patiënten (zie de module 'Dialyse en zwangerschap').
 
Overweeg bij nefrologische patiënten met (ver)gevorderde stadia CNS (stadium G3b-G5ND) zo nodig tijdens
de zwangerschap een (strenger) eiwitbeperkt dieet dan bij gezonde zwangeren voor te schrijven met als doel
het serum ureum < 17 mmol/l te houden om polyhydramnion te voorkomen en langere zwangerschapsduur
met hoger geboortegewicht te bereiken.
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Overweeg zo nodig dit dieet aan te vullen met aminozuur supplementen om een equivalent aan dagelijkse
eiwitintake van minimaal 0.8 gram/kg ideaal gewicht/dag te garanderen. Verwijs patiënten hiervoor naar een
diëtist met dit aandachtsgebied.
 
Overweeg bij patiënten met een goede nefrologische indicatie voor een (streng) eiwitbeperkt dieet al dan
niet aangevuld met amino- en ketonzuur supplementen tijdens de zwangerschap regelmatig de
ureumuitscheiding in 24-uurs urine of urineportie te controleren om enerzijds compliance met dieet te
controleren en anderzijds te lage eiwitintake te voorkomen.
 
Schrijf reeds preconceptioneel foliumzuur suppletie minimaal 400 mcg per dag voor bij alle CNS-patiënten
met zwangerschapswens zoals ook aanbevolen bij gezonde zwangeren. Bij CNS-patiënten met dialyse dient
deze dosis verdubbeld te worden.
Schrijf daarnaast vitamine D voor zoals algemeen aanbevolen in de zwangerschap (zie de module
'Preconceptionele counseling').
 
Algemene voedingsadviezen voor zwangeren zijn te vinden op voedingscentrum.nl.

Overwegingen

Er werden geen RCT’s of systematische reviews gevonden die de effecten van dieetinterventies in zwangeren
met CNS bestudeerden.
De systematische reviews die beschreven zijn in onze literatuursamenvatting daarentegen rapporteerden de
effecten van zout- en eiwit/caloriebeperking in gezonde zwangeren.
Naast deze systematische reviews werden 8 studies gevonden die de gevolgen van dieetinterventies in
gezonde zwangeren of zwangeren met CNS beschrijven.
 
Effect van natriumbeperking op zwangerschapsuitkomst:
Knuist (Knuist, Bonsel, Zondervan & Treffers, 1998) voerden een studie uit waarin gezonde Nederlandse
patiënten werden geïncludeerd met een eenlingzwangerschap en een normale bloeddruk voor 20 weken
amenorroeduur. Deze studie is ook opgenomen in de review van Duley (2005), die in de
literatuursamenvatting hierboven is beschreven. Vrouwen met een nierziekte werden geëxcludeerd. In geval
van een stijging van de diastolische bloeddruk (≥ 85 mmHg bij twee metingen), gewichtstoename van > 1
kg/week gedurende 3 opeenvolgende weken of overmatig oedeem (hetgeen niet verder gespecificeerd
werd), werden patiënten gerandomiseerd naar een natriumbeperkt dieet (≤ 50 mmol/dag) of een normaal
dieet. In beide groepen werden ongeveer 180 patiënten geïncludeerd, waarvan 27% vóór 28 weken, 30%
tussen 28-36 weken en 43% na 36 weken. Er werd gevonden dat een natriumbeperking het beloop van de
diastolische bloeddruk tijdens de verdere zwangerschap niet veranderde en evenmin het aantal patiënten
beïnvloedde dat naar het ziekenhuis werd verwezen vanwege hypertensie. Voorafgaand aan de randomisatie
bedroeg de gemiddelde 24-uurs natriumexcretie 117 mmol in de experimentele groep en 127 mmol in de
controle groep. Na de interventie veranderde de natriumexcretie niet in de groep zonder natriumbeperking
(127 en 124 mmol/24 uur), terwijl in de interventiegroep een daling optrad van 117 naar 84 mmol/24 uur en
24% van de patiënten de beoogde natriumexcretie < 50 mmol/24 uur bereikte. Tenslotte werden geen
verschillen gevonden wat betreft obstetrische uitkomsten (amenorroeduur bij bevalling, geboortegewicht,
mortaliteit of noodzaak tot opname op een kinderafdeling).
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Franx en zijn collega’s (Franx, 1999) bestudeerden prospectief de relatie tussen natriuminname en bloeddruk
vanaf het tweede trimester van de zwangerschap in een laagrisico populatie. 667 patiënten met een normale
bloeddruk in de eerste helft van de zwangerschap werden geobserveerd (gedefinieerd als diastole < 90
mmHg). In deze populatie ontwikkelden 54 patiënten (8.1%) zwangerschapshypertensie, terwijl slechts 3
patiënten (0.5%) pre-eclampsie ontwikkelden (gedefinieerd als zwangerschapshypertensie met proteïnurie >
300 mg/24 uur). Er werd in deze laagrisico populatie geen correlatie gevonden tussen veranderingen in de
natriumexcretie en veranderingen in systolische of diastolische bloeddruk gedurende de zwangerschap.
 
Analoog aan deze bevindingen werd ook door Inoue (Inoue, 2016) ondanks een hoge gemiddelde
zoutexcretie (9 gram/dag) geen relatie gevonden tussen de natriumexcretie en thuisbloeddruk in 184
zwangere Japanse vrouwen voor de 20  en na de 30  week van de zwangerschap. Deze observatie gold ook
voor de patiënten die zwangerschapshypertensie (gedefinieerd als bloeddruk ≥ 140/90 mmHg na de 20
week) ontwikkelden (dit betrof 7.6% van de populatie).
 
In een Nederlandse prospectieve studie in gezonde nulliparae werd de uteroplacentaire circulatie vergeleken
tussen zwangeren zonder dieetbeperking (n=72) en zwangeren die waren gerandomiseerd naar een
zoutbeperking (streefwaarde 20 mmol/dag; n=72) vanaf de 14e week van de zwangerschap tot de partus
(Delemarre, 2000). In deze studie bereikte de zoutbeperkte groep tijdens de gehele verdere zwangerschap
een gemiddelde natriumuitscheiding van circa 60 mmol/10 mmol kreatinine, terwijl de controlegroep een
gemiddelde natriumuitscheiding van circa 130 mmol/10 mmol kreatinine hield. In de zoutbeperkte groep
werd gedurende de zwangerschap een wat lagere pulsatiliteitsindex (PI) en resistentie index (PI) van de a.
uterina en wat hogere PI en RI in de a. umbilicalis gezien, maar het zoutbeperkte dieet had geen invloed op
de fysiologische daling van deze parameters in het beloop van de zwangerschap. Bovendien werden bij het
zoutbeperkte dieet geen abnormale, prognostisch ongunstige flowpatronen gezien (géén
afwijkend/omgekeerd einddiastolische flow in arteria umbilicalis en géén vroegdiastolische notch in arteria
uterina). Geboortegewicht, termijn van bevalling en placentagewicht waren vergelijkbaar in de 2 groepen.
Alleen het percentage patiënten met intra-uteriene groeivertraging <P10 was numeriek, maar statistisch niet
significant hoger in de zoutbeperkte groep (19% versus 10% in controlegroep). Op basis van deze resultaten
concludeerden de auteurs dat een afname in plasma volume expansie en daarmee samenhangende activatie
van het RAAS systeem als gevolg van een zoutbeperking mogelijk zou kunnen leiden tot groeivertraging van
de foetus, maar dat dit niet werd bevestigd door een statistisch significant verschil in geboortegewicht tussen
beide groepen.
 
Samenvattend laat de hierboven beschreven literatuur geen bewijs zien dat een natriumbeperkt dieet van 3-6
gram zout = 1200-2400 mg natrium vanaf 14-28 weken zwangerschap geassocieerd is met maternale of
foetale complicaties in gezonde zwangeren.
 
De Nederlandse richtlijn ‘chronische nierschade’ (Richtlijnendatabase, 2018) stelt dat patiënten met CNS
zouden moeten worden gestimuleerd hun zoutinname te beperken tot maximaal 6 gram NaCl = 2400 mg
natrium per dag. Deze aanbeveling is gebaseerd op een Cochrane review uit 2015 (McMahon, Campbell,
Bauer & Mudge, 2015), waarin 8 RCT’s werden samengevat die de effecten van een zoutbeperking bij
patiënten met CNS bestudeerden (in totaal 258 patiënten, studieduur varieerde van 1 tot 26 weken). In deze
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review werd geconcludeerd dat een natriumbeperking op de zeer korte termijn de eGFR niet verbetert, maar
wel leidt tot een bloeddrukdaling en vermindering van albuminurie, hetgeen wordt beschouwd als een
surrogaat eindpunt voor verlies van nierfunctie (Levey, 2019). Oudere literatuur laat overigens wel zien dat
een zoutbeperking op de lange termijn bijdraagt aan verminderd verlies van nierfunctie.
 
Aangezien zoutbeperking van toegevoegde waarde is gebleken bij patiënten met CNS en er geen bewijs is
gevonden dat het schadelijk zou kunnen zijn voor de moeder of de foetus gedurende de zwangerschap
adviseert de werkgroep bij alle zwangeren met CNS een maximale zoutinname van 6 gram/dag = 2400 mg
natrium per dag. Op indicatie kan de zoutinname veilig verder beperkt worden tot 3 gram/dag = 1200 mg
natrium per dag, bijvoorbeeld bij zwangeren met een ernstig nefrotisch syndroom, moeilijk behandelbare
hypertensie en/of (verwachte) forse natriumretentie met name bij meer gevorderde stadia CNS.
 
Aangezien het in de praktijk moeilijk is om consequent een zoutbeperkt dieet te volgen adviseert de
werkgroep aan om de compliance met dit dieet, vooral bij patiënten met een goede indicatie voor
zoutbeperking, regelmatig te controleren met natriumuitscheiding in 24-uurs urine of de natrium/kreatinine
index in portie urine (waarbij natriumuitscheiding per 10 mmol ongeveer overeenkomt met de 24-uurs
uitscheiding bij patiënten met normale spiermassa). Dagelijkse natriumuitscheiding in urine in mmol/dag
moet door 17 gedeeld worden om de zoutinname in gram per dag te berekenen.
 
Effect van eiwitbeperking op zwangerschapsuitkomst:
Met betrekking tot eiwitbeperking werd in een grote observationele cohortstudie uit Japan gevonden dat er
een U-vormige associatie bestaat tussen eiwitinname gedurende de zwangerschap en geboortegewicht
(Morisaki, 2018). In deze studie werd door meer dan 80.000 gezonde vrouwen met een eenlingzwangerschap
een voedsel vragenlijst ingevuld, zowel vroeg in de zwangerschap als halverwege. In deze publicatie werd
gerapporteerd dat het geboortegewicht het hoogst was bij vrouwen met een dieet waarin 12% van de totale
energie inname afkomstig was uit eiwit. Hoe lager dit percentage, hoe lager het geboortegewicht, maar het
geboortegewicht was ook lager bij hogere percentages energie-inname uit eiwit. In deze studie werd niet
beschreven hoeveel de dagelijkse eiwitinname in grammen per kilogram lichaamsgewicht bedroeg. Deze
studie heeft weliswaar geen betrekking op zwangeren met CNS, maar laat wel zien dat extreme eiwit- (en/of
calorie) deprivatie nadelige gevolgen kan hebben voor de zwangerschapsuitkomst. Het is echter de vraag in
hoeverre dit in Nederland van toepassing is.
 
Er werden geen RCT’s of systematische reviews gevonden waarin de effecten van een eiwitbeperkt dieet bij
zwangeren met CNS werden bestudeerd.
 
Een Italiaanse groep heeft echter wel drie ongecontroleerde studies gepubliceerd waarin eiwitbeperking
gedurende de zwangerschap bij patiënten met CNS werd toegepast en geëvalueerd.

1. In hun eerste studie (Piccoli, 2011) werden de resultaten beschreven van een gesuppleerd vegetarisch
dieet in 11 patiënten met stadium 3 tot 4 CNS en/of ernstige proteïnurie (≥ 1 gram/dag bij het begin
van de zwangerschap waarvan 4 patiënten een nefrotisch syndroom hadden). Zwangerschap werd bij
veel van deze patiënten sterk afgeraden. Het dieet schreef een maximale eiwitinname van 0.6 tot 0.7
g/kg/dag voor gesuppleerd met keto-analoga; daarnaast werden 1 tot 3 ‘vrije maaltijden’ per week
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toegestaan.
De partus vond plaats tussen 28 tot 37 weken amenorroeduur (10 baby’s waren pre-term, 2 waren
‘small for gestational age’) en 9/11 zwangerschappen eindigden met een sectio caesarea. In deze studie
liet een patiënte een verdubbeling van het serum kreatinine en een forse toename van proteïnurie zien
gedurende de zwangerschap, terwijl twee patiënten in een hoger stadium CNS terechtkwamen. Bij
geen van de patiënten was gedurende de zwangerschap of in het jaar na de partus dialyse
noodzakelijk. Op basis van deze resultaten concludeerden de auteurs dat dit dieet geen schadelijke
effecten had op de maternale nierfunctie of foetale groei.

2. De tweede publicatie (Piccoli, 2014) beschrijft een single-arm open interventie studie onder zwangeren
met CNS stadium 3 tot 5 en/of ernstige proteïnurie (≥ 1 gram/dag in het eerste trimester of nefrotische
range proteïnurie op een willekeurig moment in de zwangerschap). 24 zwangerschappen (resulterend in
23 levendgeborenen) in 22 patiënten werden geïncludeerd in de analyse en deze groep werd
vergeleken met 21 controle zwangerschappen (resulterend in 16 levendgeborenen) onder vrouwen met
stadium 3 tot 4 chronische nierinsufficiëntie en 0.1 tot 2 gram proteïnurie/dag die geen eiwitbeperking
hadden. Het betrof een veganistisch-vegetarisch dieet met een eiwitbeperking van 0.6 tot 0.7 g/kg/dag
gesuppleerd met commercieel verkrijgbare amino- en ketonzuren. Evenals in de vorige studie werden 1
tot 3 ‘vrije maaltijden’ per week toegestaan.
De mate van proteïnurie bij start van de studie was logischerwijs hoger in de interventiegroep (2 versus
0.3 gram/dag); de proteïnurie nam gedurende de zwangerschap in beide groepen toe en bleef hoger
in de interventiegroep. In de interventiegroep daalde de eGFR (CKD-EPI) van 59 mL/min bij start van
de studie naar 43 mL/min 3 maanden na de partus, terwijl de eGFR in de controlegroep niet significant
veranderde. De verschillen tussen patiënten in de interventiegroep waren echter groot.
Respectievelijk 16/21 en 8/16 zwangerschappen eindigden in een sectio caesarea in de interventie- en
controlegroep.
Opvallend genoeg waren neonaten van moeders in de interventiegroep minder vaak ‘small for
gestational age’ (14 versus 44%, p<0.05). Kinderen werden na de geboorte gedurende 6 maanden tot
10 jaar gevolgd waarbij geen verschillen in groei geobserveerd werden tussen beide groepen.
Alles bij elkaar lijkt de maternale renale uitkomst minder gunstig in de groep met eiwitbeperking, maar
de gevonden verschillen zijn hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de minder gunstige uitgangssituatie
met meer uitgesproken proteïnurie (bias by indication). Foetale uitkomst van eiwitbeperking bij moeder
lijken echter niet ongunstig en mogelijk zelfs gunstig gezien lagere percentage ‘small for gestational
age’ in de groep met eiwitbeperking

3. In 3 patiënten met histologisch bewezen focale segmentale glomerulosclerose met nefrotische range
proteïnurie bij (vrijwel) normale nierfunctie resulteerde het eerder genoemde veganistische-
vegetarische dieet gesuppleerd met amino- en ketonzuren tijdens de zwangerschap in stabilisatie van
proteïnurie in 2 patiënten en zelfs afname van proteïnurie in 1 patiënt (Attini, 2017). Bij alle 3 de
zwangerschappen werden de kinderen à terme geboren met een geboortegewicht variërend van 2770-
3300 gram (P8-P62), hetgeen suggereert dat dieet veilig is voor de foetus.

 
De Nederlandse richtlijn ‘chronische nierschade’ (Richtlijnendatabase, 2018) beveelt een dagelijkse
eiwitbeperking van 0.8 g/kg ideaal lichaamsgewicht aan voor patiënten met CNS met een eGFR <30 mL/min

Kinderwens en zwangerschap bij nierziekten

PDF aangemaakt op 03-11-2022 62/203



(dialyse patiënten uitgezonderd). Een advies van de gezondheidsraad uit 2021 stelt daarentegen dat de
aanbevolen eiwitinname voor (gezonde) zwangeren vanwege de toegenomen behoefte juist zou moeten
worden verhoogd van het standaard advies van 0.83 g/kg ideaal gewicht/dag voor volwassenen met
respectievelijk 1 gram eiwit/dag in het 1  trimester, 9 gram eiwit/dag in het 2  trimester en 28 gram eiwit in
het 3  trimester (https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/03/02/voedingsnormen-voor-
eiwitten).
De hierboven genoemde Italiaanse publicaties suggereren dat hun veganistisch/vegetarisch dieet aangevuld
met aminozuren op zijn minst niet schadelijk is voor zwangeren met CNS en mogelijk zelfs voordelig voor de
groei van hun kinderen. Om deze reden beveelt de werkgroep aan dat patiënten met CNS, die een
nefrologische indicatie voor een eiwitbeperkt dieet hebben, dit dieet tijdens de zwangerschap dienen te
continueren of te starten waarbij alleen bij goede indicatie dagelijkse eiwitbeperking lager mag zijn dan 0.8
g/kg ideaal lichaamsgewicht (te berekenen door ideale BMI van 22 te vermenigvuldigen met lengte x lengte).
Zo nodig kan in overleg met patiënte overgegaan worden op een vegetarisch dieet omdat hiermee
gemakkelijker een eiwitbeperking gehaald kan worden.
 
Supplement met amino- en ketonzuren zoals in bovenstaande studie van Piccoli gebruikt werden zijn in
Nederland bijvoorbeeld verkrijgbaar via de firma Vitaflo (https://www.nestlehealthscience.nl/nl/vitaflo-
nederland) als EAA (essential amino acids) sachets met equivalent van 5 gram eiwit per sachet. De doses in
supplementen van deze firma komen echter niet volledig overeen met de producten die in de Italiaanse
studie gebruikt zijn. De kosten van deze supplementen zijn aanzienlijk (100-150 euro per 30 stuks), maar deze
supplementen voor medisch gebruik worden door meeste ziektekostenverzekeraars vergoed op basis van
machtigingsformulier ingevuld door behandelend arts of diëtist en thuis bij patiënt geleverd.
 
Bij patiënten met CNS die behandeld worden met hemodialyse werd in verleden in 2  trimester rond 18
weken zwangerschap een hoge incidentie >50% van polyhydramnion waargenomen mogelijk doordat het
verhoogde ureum bij de foetus leidt tot osmotische diurese, die de foetus in die fase van de zwangerschap
niet voldoende kan compenseren door meer te drinken. Bij een retrospectieve analyse van een serie van 28
zwangerschappen bleek er bovendien een duidelijk associatie te bestaan tussen hoogte van ureum bij de
moeder en zowel geboortegewicht als zwangerschapsduur waarbij een ureum onder de 17.1 en 17.5 mmol/l
hoge kans gaven op respectievelijk zwangerschapsduur > 32 weken en geboortegewicht > 1500 gram
(Asamiya, 2009).
Bij patiënten met CNS en ernstig gestoorde nierfunctie (stadia G4-G5ND) zijn er geen onderzoeken gedaan
over relatie tussen serum ureum bij de moeder en obstetrische uitkomsten maar het lijkt verstandig om bij de
begeleiding van deze zwangere patiënten voor serum ureum bij de moeder dezelfde uiteraard arbitraire
bovengrens van maximaal 17 mmol/l aan te houden vanaf 2  trimester van de zwangerschap om kans op
polyhydramnion te verminderen en langere zwangerschapsduur met hoger geboortegewicht te kunnen
bereiken. Serum ureum kan bij een deel van deze CNS-patiënten zonder dialyse alleen met dieet onder de 17
mmol/l gehouden worden en het kan noodzakelijk zijn om de eiwitinname verder te beperken dan 0.8
gram/kg ideaal gewicht/dag als er goede redenen zijn om nog niet te starten met frequente hemodialyse. Bij
strengere eiwitbeperking dan 0.8 g/kg ideaal lichaamsgewicht/dag adviseert de werkgroep om amino- en
ketonzuur suppletie toe te passen om een totale equivalente eiwitintake van 0.8-0.9 gram/kg ideaal
gewicht/dag te behouden.
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Bij voorschrijven van eiwitbeperking is het van belang om de eiwitinname bij patiënten zonder dialyse
regelmatig te controleren aan de hand van 24-uurs ureumuitscheiding in de urine en met behulp van de
Maroni formule te berekenen:
Eiwitinname (gram/dag) = 0.22 x ureum uitscheiding (mmol/24-uur) + 0.19 x lichaamsgewicht
De 24-uurs ureumuitscheiding kan vervolgens tijdens de verdere follow-up op basis van ureum en kreatinine
concentraties in portie urine en de eerder gemeten 24-uurs kreatinine uitscheiding geschat worden met
volgende formule:
24-uurs ureumuitscheiding = ureumconcentratie in portie urine x (24-uurs kreatinine uitscheiding/kreatinine
concentratie in portie urine)
Als alternatief kan de eiwitintake voorspeld worden met behulp van ureumuitscheiding in portie urine met
behulp van de formule van Kanno (Kanno, 2015), die in hun onderzoek de beste, maar nog steeds zeer
matige correlatie had met berekende eiwitintake op basis van 24-uurs ureum uitscheiding (r=0.56, CI 0.40-
0.68):
Eiwitinname (gram/dag) = 13.9 + (0.91 x BMI) + (0.085 x ureumconcentratie in urine (mmol/l))
Indien gekozen wordt voor schatting van eiwitinname op basis van ureumuitscheiding in portie urine adviseert
de werkgroep om in minimaal eenmalig 24-uurs urine te laten sparen om na te gaan in hoeverre de schatting
van eiwitinname op basis van ureumuitscheiding in urineportie in de desbetreffende patiënt overeenkomt met
de berekening van eiwitinname op basis van 24-uurs ureumuitscheiding
 
Wat betreft de kosten: er zijn voor dit aspect geen noemenswaardige bezwaren vanuit het veld, die van
invloed zijn op de besluitvorming.
 
Wat betreft de aanvaardbaarheid dieetinterventies voor belanghebbende partijen: er zijn voor dit aspect
geen noemenswaardige bezwaren vanuit het veld, die van invloed zijn op de besluitvorming.
 
Rationale bij aanbevelingen ten aanzien van zoutbeperkt dieet
Van belang is dat een zoutbeperking bewezen toegevoegde waarde heeft voor patiënten met chronische
nierschade en dat er geen nadelige (maternale of foetale) effecten van deze interventie zijn aangetoond
tijdens de zwangerschap.
 
Rationale bij aanbevelingen ten aanzien van eiwitbeperkt dieet
Van belang is dat een eiwitbeperking bewezen toegevoegde waarde heeft voor een specifieke, kleine groep
patiënten met CNS met sterk verhoogde albuminurie en met name patiënten met nefrotische range
proteïnurie en dat er geen nadelige (maternale of foetale) effecten van deze interventie zijn aangetoond
tijdens de zwangerschap.
 
De Nederlandse richtlijn ‘chronische nierschade’ (Richtlijnendatabase, 2018) beveelt bovendien een dagelijkse
eiwitbeperking van 0.8 g/kg ideaal lichaamsgewicht aan voor patiënten met CNS met een eGFR < 30 mL/min
(dialyse patiënten uitgezonderd). Een advies van de gezondheidsraad uit 2021 stelt daarentegen dat de
aanbevolen eiwitinname voor (gezonde) zwangeren vanwege de toegenomen behoefte juist fors zou moeten
worden verhoogd van het standaard advies van 0.83 g/kg ideaal gewicht/dag voor volwassenen met

e e

Kinderwens en zwangerschap bij nierziekten

PDF aangemaakt op 03-11-2022 64/203



respectievelijk met 1 gram eiwit/dag in het 1  trimester, 9 gram eiwit/dag in het 2  trimester en 28 gram eiwit
in het 3  trimester (https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/03/02/voedingsnormen-
voor-eiwitten).
 
In geval van gevorderde stadia CNS (G3b-G5ND) of een moeilijk behandelbaar nefrotisch syndroom zal in
veel gevallen zwangerschap worden ontraden. Als een patiënte desondanks zwanger wordt zullen de
voordelen van eiwitbeperking groter zijn dan de hogere eiwitinname die bij gezonde zwangeren wordt
aanbevolen en lijkt het door de groep van Piccoli beschreven vegetarisch/veganistisch dieet aangevuld met
aminozuren een goed en veilig alternatief.
 
Amino- en ketonzuren zoals in studie van Piccoli gebruikt werden zijn in Nederland verkrijgbaar via de firma
Vitaflo in de vorm van sachets EAA equivalent aan 5 gram eiwit (https://www.nestlehealthscience.nl/nl/vitaflo-
nederland).

Onderbouwing

Achtergrond

Patiënten met CNS krijgen vanaf stadium 3 vaak te maken met dieetbeperkingen om bijvoorbeeld hun
bloeddruk, proteïnurie en fosfaathuishouding te verbeteren en daarmee de prognose van CNS te verbeteren.
Het is niet duidelijk of in deze populatie zulke dieetinterventies ook in de zwangerschap veilig kunnen worden
toegepast, dus zonder nadelige gevolgen voor zowel de patiënt als de foetus. In algemene zin is het gebruik
van een ‘gezond dieet’ geassocieerd met een lagere incidentie van CNS en albuminurie (Bach, 2019).
 
Het doel van deze module is om behandelaren van advies te voorzien waar het gaat om dieetmaatregelen in
de zwangerschap.

Conclusies

Very low
GRADE

In pregnant women with chronic kidney disease, the effect of sodium restriction as
opposed to no sodium restriction is not clear for the following outcomes:

maternal pregnancy outcome with respect to kidney function and/or proteinuria;
incidence of maternal complications (severe hypertension, pre-eclampsia, mortality);
incidence of fetal complications (amongst which polyhydramnion, prematurity,
growth restriction).

 
Sources: (Duley, 2005)
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Very low
GRADE

In pregnant women with chronic kidney disease, the effect of protein restriction as
opposed to no protein restriction is not clear for the following outcomes:

maternal pregnancy outcome with respect to kidney function and/or proteinuria;
incidence of maternal complications (severe hypertension, pre-eclampsia, mortality);
incidence of fetal complications (amongst which polyhydramnion, prematurity,
growth restriction).

 
Sources: (Kramer, 2003)

Samenvatting literatuur

Description of studies
We searched for randomized controlled trials or systematic reviews that studied the effects of dietary
interventions on pregnancy outcomes in both healthy pregnant women and pregnant patients with chronic
kidney disease.
 
Unfortunately, no such studies were found that included patients with chronic kidney disease. 2 systematic
Cochrane reviews were found that reported the effects of dietary restrictions in healthy pregnant women.
 
Duley (Duley, Cochrane review 2005) included two studies in which 603 healthy pregnant women were
randomized to either a low dietary salt intake (goal: 20 and 50 mmol/day, respectively) or normal dietary salt
intake in the second and third trimester. Although the intended salt intake was not reached in the
intervention arms, these patients reached an average daily sodium excretion of 70 and 84 mmol/day,
respectively, which is considered a firm salt restriction. Most studied outcomes had wide confidence intervals
and no statistically significant effects were reported on either maternal (hypertension, pre-eclampsia, hospital
referral/admission, placental abruption, caesarean section) or fetal (perinatal mortality, low birthweight,
preterm delivery, Apgar score or pediatric admission) outcomes. Thus, salt restriction in second and third
trimester of pregnancy seemed to be neither beneficial nor harmful in healthy pregnant women.
 
Kramer (Kramer & Kakuma, 2003) systematically reviewed 24 studies that evaluated various dietary
interventions in pregnancy. In 4 of these studies, the effects of protein/energy restriction were examined in
overweight women or women with high weight gain during pregnancy. The timing of inclusion in these
studies varied from 15 to 30 weeks gestation. In 3 studies, patients in the intervention arm were prescribed a
low energy diet (1200, 1250 and 1500 to 2000 kcal/day, respectively) while in the fourth study, patients
received 10 dietary consultations of 1 hour each. Patients in the control arms did not have any dietary
restrictions. Total protein intake in these patients was not reported and it is not clear, therefore, whether or
not these women used a protein-restricted diet. As expected, weekly weight gain was lower in the
intervention arms (230 grams on average), but no effects were found on pre-eclampsia, pregnancy-induced
hypertension, pre-term birth, birthweight, gestational duration or gestational diabetes.
 
Level of evidence
The level of evidence was graded as very low for the following outcome measures:
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pregnancy outcome with respect to kidney function and/or proteinuria;
incidence of maternal complications (severe hypertension, pre-eclampsia, mortality);
fetal complications (amongst which polyhydramnion, prematurity, growth restriction).

For all the outcomes systematic reviews were available. Thus, the GRADE level started with high, but was
decreased with 2 levels for indirectness (patients in studies were healthy, as opposed to our patients of
interest: with chronic kidney disease); and 1 level due to imprecision (small number of patients).

Zoeken en selecteren

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende zoekvraag (vragen):
Wat zijn de gunstige en ongunstige effecten van dieetmaatregelen tijdens de zwangerschap bij vrouwen met
een chronische nierschade?
 
P: patiënten gezonde zwangeren en zwangeren met CNS stadium 3b-5 en/of proteïnurie > 0.5 gram/dag
(ernstig verhoogde albuminurie, stadium A3);
I: interventie dieetinterventies waaronder zout-, eiwit-, kalium- en fosfaatbeperking;
C: controle geen dieetbeperkingen;
O: outcome zwangerschapsuitkomsten in patiënten met CNS en/of proteïnurie: incidentie van maternale
complicaties (ernstige hypertensie, dialyse-noodzaak, symptomatische overvulling) en foetale complicaties
(waaronder polyhydramnion).
 
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte maternaal ernstige proteïnurie, dialyse noodzaak en acute nierinsufficiëntie, en foetaal
geboortegewicht, neonatale IC-opname en polyhydramnion cruciale uitkomstmaten voor de besluitvorming;
en maternaal symptomatische overvulling en ernstige hypertensie belangrijke uitkomstmaten voor de
besluitvorming.
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies
gebruikte definities.
 
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane Library (via Wiley) is op 16
maart 2019 vanaf 1960 met relevante zoektermen gezocht naar vergelijkende studies (zowel gerandomiseerd
als observationeel) die bij zwangere vrouwen met CNS een dieetmaatregel vergeleken met een ander
dieetmaatregel of standaard zorg. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 556 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van
de volgende selectiecriteria: origineel onderzoek of systematische reviews van origineel onderzoek; studies
(gerandomiseerd of observationeel) die bij zwangere vrouwen met CNS een dieetmaatregel vergeleken met
een ander dieetmaatregel of standaard zorg. Er werden geen studies gevonden die dieetmaatregelen
onderzochten bij zwangere vrouwen met CNS. Er werd daarom besloten om ook onderzoeken die
dieetmaatregelen bij gezonde zwangere vrouwen vergeleken op te nemen in de literatuursynthese, maar
deze studies wel te downgraden met 1 niveau voor directheid (andere patiëntpopulatie).
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Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 71 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de
volledige tekst, werden vervolgens 69 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad
Verantwoording) en 2 studies definitief geselecteerd.
 
Resultaten
2 onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten
zijn opgenomen in de evidence tabellen. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is
opgenomen in de risk-of-biastabellen.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Behandeling van hypertensie bij zwangere vrouwen met chronische nierschade

Hypertensie komt voor bij 40 tot 60% van de vrouwen met chronische nierschade (CNS), oplopend tot 80%
bij patiënten met ESRD (Ku, 2019).
De behandeling van hypertensie bij zwangere vrouwen met CNS zou anders kunnen zijn dan bij zwangeren
zonder CNS, enerzijds vanwege eventueel (versneld) nierfunctieverlies door de zwangerschap en anderzijds
vanwege hun verhoogde cardiovasculaire risicoprofiel door de CNS.
De richtlijn “Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap” uit 2011 adviseert om tijdens de
zwangerschap pas antihypertensieve behandeling te starten bij ernstige hypertensie (DBD ≥ 110mmHg of
SBD ≥ 160mmHg), hetgeen discrepant is met het advies uit de richtlijn “Chronische Nierschade” uit 2018.
Hierin, en in diverse internationale richtlijnen (onder andere Stevens, 2013 KDIGO), wordt aanbevolen bij
patiënten met chronische nierschade een bloeddruk van ≤ 130/80mmHg na te streven. De vraag echter is of
deze streefwaarde veilig is voor de foetus.
Ook is er veel discussie omtrent de timing van het stoppen van RAS-remmers (ACE-remmers, Angiotensine-II-
antagonisten (of angiotensine-II-receptorblokkers) en renineremmers), die vooral voor vrouwen met CNS en
proteïnurie een belangrijke hoeksteen van de behandeling vormen.
Er is behoefte aan kennis over en uniformiteit van de behandeling van hypertensie bij vrouwen met CNS vóór
en tijdens hun zwangerschap en tijdens de lactatieperiode. Hierbij moeten zowel maternale als
foetale/neonatale uitkomsten worden meegenomen.
 
Uitgangsvraag
Hoe dient de behandeling van hypertensie bij een zwangere patiënten met chronische nierschade (CNS)
gedurende de verschillende trimesters eruit te zien?
In hoeverre wijkt de behandeling van hypertensie (inclusief pre-eclampsie) bij zwangere patiënten met
chronische nierschade vóór de zwangerschap en tijdens de verschillende trimesters van de zwangerschap af
van de MDR “Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap”(2011) en de MDR “Chronische nierschade”
(2018)?
 
De uitgangsvragen omvatten de volgende subvragen:

A. Met welke bloeddrukwaarden mogen patiënten veilig zwanger worden? Hoe hoog is het risico op
complicaties voor moeder en kind bij verschillende bloeddruk niveaus?

B. Wat is de streefwaarde van bloeddruk preconceptioneel en tijdens zwangerschap bij patiënten met
chronische nierschade met en zonder proteïnurie?

C. Welke diuretische behandeling kan in de verschillende trimesters gegeven worden bij ontwikkeling van
natriumretentie in het kader van een nefrotisch syndroom of ernstige nierfunctiestoornis. Welke
diuretica passeren placenta in verschillende trimesters en kunnen risico op polyhydramnion verhogen?

D. Welke antihypertensiva zijn toegestaan en veilig tijdens de zwangerschap?
E. Welke antihypertensiva hebben de voorkeur bij patiënten met proteïnurie vóór de zwangerschap en

welke aanvullende dieetmaatregelen zijn zinvol preconceptioneel en tijdens de zwangerschap?
F. Welke antihypertensiva hebben de voorkeur in de lactatiefase bij patiënten met en zonder proteïnurie?
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Bloeddrukwaarden en risico op complicaties bij zwangere vrouwen met chronische
nierschade

Uitgangsvraag

Met welke bloeddrukwaarden mogen patiënten veilig zwanger worden? Hoe hoog is het risico op
complicaties voor moeder en kind bij verschillende bloeddruk niveaus?

Aanbeveling

Hanteer bij patiënten met chronische nierschade met een eGFR < 60 ml/min/1,73 m  en/of matig of ernstig
verhoogde albuminurie preconceptioneel dezelfde streefbloeddrukwaardes conform de Richtlijn CNS en
KDIGO richtlijn (2012):

Adviseer regelmatig thuismetingen van de bloeddruk als maat voor starten en aanpassen van de
antihypertensieve therapie.
Start bij een systolische bloeddruk ≥ 130 mmHg en/of diastolische bloeddruk ≥ 80 mmHg met
bloeddrukverlagende therapie, waarbij met keuze voor anti-hypertensivum rekening wordt gehouden
met toekomstige zwangerschap.
Houd tijdens behandeling van hypertensie bij deze patiënten met CNS en zwangerschapswens een
streefwaarde voor de bloeddruk van consistent < 130/80 mmHg aan, onafhankelijk van de mate van
proteïnurie.
Voorkom overmatige behandeling met (beduidend) lagere bloeddruk dan 130/80 mmHg vanwege
risico op ongunstige obstetrische uitkomst.

Overwegingen

De bovengenoemde, zeer beperkte literatuur over obstetrische risico’s van hypertensie preconceptioneel en
tijdens de zwangerschap suggereren dat onvoldoende behandelde hypertensie een verhoogd risico geeft op
enerzijds congenitale afwijkingen bij het kind en anderzijds pre-eclampsie bij de moeder, waarbij de absolute
hoogte van de bloeddruk het risico op pre-eclampsie lijkt te bepalen (Bateman, 2015; He, 2018; Carr, 2006).
Het betreft hier echter alleen retrospectieve cohort studies waarbij het onduidelijk is of de bloeddruk zelf of
het onderliggende lijden (verantwoordelijk voor de verhoogde bloeddruk) het obstetrische risico bepaalt.
Deze laatste mogelijkheid wordt ondersteund door de kleine Italiaanse cohort studie van Piccoli bij patiënten
met voornamelijk vroege stadia van glomerulaire aandoeningen waarin bij multivariaat analyse bleek dat
alleen het stadium van CNS invloed had op (ernstige) vroeggeboorte, ondergewicht bij het kind en
verdubbeling van proteïnurie bij de moeder (Piccoli, 2017). In deze multivariaat analyse bleken
preconceptionele hypertensie, gebruik van anti-hypertensiva en aanwezigheid van proteïnurie > 0.5 gram/dag
geen voorspellende rol te hebben voor ongunstige obstetrische uitkomst. Bijkomend probleem is dat de
relatie tussen uitgangsbloeddruk en kans op pre-eclampsie vertroebeld wordt door het gegeven dat de
aanwezigheid van hypertensie onderdeel vormt van de diagnostische criteria voor pre-eclampsie en dat
diagnose pre-eclampsie sowieso erg moeilijk definitief vastgesteld kan worden in nefrologische patiënten die
vaak al proteïnurie en oedeem hebben, (de overige 2 diagnostische criteria voor pre-eclampsie).
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Naast het obstetrische risico van preconceptionele hypertensie moet ook het nefrologische risico van
langdurige hypertensie bij deze uitgangsvraag meegenomen worden. In de MDR “Chronische nierschade”
(2018) wordt geadviseerd bij alle CNS-patiënten antihypertensiva te starten bij een bloeddruk >130/80
mmHg en een bloeddruk na te streven ≤ 130/80 mmHg enerzijds vanwege vermindering van het fors
verhoogde cardiovasculaire risico bij deze patiënten en anderzijds vanwege de gunstige renale effecten van
intensievere bloeddrukverlaging in de vorm van vertraging van achteruitgang nierfunctie en afname van
proteïnurie (o.a. Klahr, 1994 MDRD study; Wright, 2015 SPRINT study). In de MDR chronische nierschade is
ruimte voor het individualiseren van de streefwaarden op basis van levensverwachting en kans op progressie
van de nierinsufficiëntie. De KDIGO CKD Guideline Development Work Group (Stevens & Levin, 2013)
adviseert “striktere” streefwaarde met name voor relatief jonge CNS-patiënten met albuminurie ≥ 30 mg/24
uur. In een zeer recente studie over het effect van bloeddrukcontrole op progressie en complicaties bij
chronische nierschade rapporteert Cha (2020) de lange termijn data van de APrODiTe-2 studie. Zij
bestudeerden belangrijke nefrologische uitkomstmaten (verdubbeling van het serum kreatinine, 50% daling
van eGFR, dialyse, en niertransplantatie), cardiovasculaire accidenten (CVA) en mortaliteit bij 378 patiënten
waarvan 36% vrouw en 20% diabetische nefropathie als grondlijden hadden. Hieruit bleek dat na één jaar
follow-up meer dan 2/3 van de patiënten een suboptimaal gecontroleerde of ongecontroleerde bloeddruk
had. Een zeer slecht gecontroleerde bloeddruk na een jaar gaf 6.0 keer vaker (95%-CI 1.5 tot 24.7) slechtere
nefrologische uitkomsten. De initiële mate van proteïnurie had geen effect op de nefrologische
uitkomstmaten (zoals mate van eGFR-daling) tijdens het relatief korte tijdsbestek van de studie. Deze auteurs
zien 130 mmHg, en niet “zo laag als mogelijk”, als optimale systolische streefbloeddruk.
 
Zoals verder besproken zal worden in de module 'Streefwaarde bloeddruk preconceptioneel met en zonder
proteïnurie' kan overmatig behandelde bloeddruk in de zwangerschap ongunstige effect hebben op
placentaperfusie en de neonatale uitkomst, zodat dit gegeven in onderstaande algemene aanbeveling alvast
is meegenomen.

Onderbouwing

Conclusies

Very low
GRADE

For pregnant women (without kidney disease), a small association was found between
treated chronic hypertension and a composite score of congenital malformations, where
untreated chronic hypertension was associated with a higher chance of an infant with a
congenital malformation. Treated and untreated chronic hypertension patients had a
higher chance of delivering infants with cardiac malformations compared with women with
no hypertension.
 
Sources: (Bateman, 2015)
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Very low
GRADE

For pregnant women (without kidney disease), a high normal blood pressure (140 mmHg >
SBP ≥ 130 mmHg or 90 mmHg > DBP ≥ 85 mmHg) was associated with a higher risk of
preeclampsia. Also, a dose-response relationship was found between continuous blood
pressure and preeclampsia, where the higher the blood pressure, the larger the odds of
preeclampsia.
 
Sources: (He, 2018)

 

Very low
GRADE

For women with mainly early stages of glomerular disease, hypertension did not have a
significant association with the following outcomes: preterm delivery < 37 weeks, preterm
delivery < 34 weeks, Small for Gestational Age, and new onset or doubling of proteinuria.
 
Sources: (Piccoli, 2017)

 

Very low
GRADE

Suboptimal control of hypertension in women early in their pregnancy with diabetic
nephropathy is associated with increased risk of preterm delivery, but this association
could be related to more advanced stages of diabetic nephropathy in these patients.
 
Sources: (Carr, 2006)

Samenvatting literatuur

Description of studies
When looking at a prognostic factor, the best study design would be a RCT in which the efficacy of an
internally and externally validated prognostic model is investigated. When no studies with such a design are
found, studies where a prognostic model is externally validated are preferred. When no studies with this
design are found, studies can be used where a prognostic model is internally validated. When such a study
cannot be found, studies can be used where prognostic factors are investigated in a multivariate analysis.
 
For this question, only studies where prognostic factors were investigated in a multivariate analysis were
found, without any external or internal validation. The studies were heterogeneous in terms of intervention
and predictors, which makes pooling the data impossible. Therefore, the results of the studies are described
individually.
 
Four studies were found, that were included in the analysis of the literature. None of these studies used blood
pressure before the pregnancy as a prognostic factor; however, blood pressure early in the pregnancy was
measured in these four studies. In two studies (Bateman, 2015, He, 2018) the described population was
pregnant women, not specifically pregnant women with a kidney disease.
 
In a study performed by Bateman (2015) a cohort of 878,126 pregnancies was derived from the Medicaid
Analytic eXtract (MAX), a healthcare utilization database that records Medicaid enrollment in the USA. In this
cohort, several congenital malformations, such as cardiac malformations, were analyzed, with sensitivity
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analyses excluding diabetes and preterm deliveries, and defining covariates based on trimester 1. The primary
outcome was defined as the presence of a major congenital malformation in the offspring.
 
In a study performed by He (2018) 58,054 women were included in a multicenter retrospective cohort study
in China. The incidence of total preeclampsia, early preeclampsia, and severe preeclampsia was measured,
with blood pressure as prognostic factor.
 
In an Italian cohort study performed by Piccoli (2017) a logistic multiple regression analysis was performed on
126 singleton deliveries of nulliparous women with mainly early CKD stages (86% stage 1-2) glomerular
diseases compared to 1418 low-risk control singleton deliveries. The influence of stage of Chronic Kidney
Disease, Hypertension and proteinuria on preterm delivery, small gestational age and new onset hypertension
and new onset or doubling of proteinuria was analyzed in the multivariate logistic regression model.
 
In a retrospective cohort study in the USA by Carr (2006) 43 pregnancies in patients with diabetic
nephropathy were divided in two groups according to their blood pressure levels during pregnancy: ‘Above
Target with a mean blood pressure >100 mmHg’ and ‘Below Target with a mean blood pressure <100
mmHg’.
 
Results
Bateman (2015): Major congenital malformations were defined based on having codes indicating an organ-
specific class of malformations including central nervous system malformations, eye, ear, neck, and face
malformations, cardiac malformations, respiratory malformations, cleft palate or lip, gastrointestinal
malformations, genitourinary malformations, musculoskeletal malformations, or other malformations
(composite congenital malformations outcome) on two or more separate days in the infant inpatient or
outpatient records during the first 3 months of life. Chronic hypertension was specified as codes recorded in
the database, but no specific value of hypertension was given. For the composite congenital malformations
outcome, the OR was 1.3 (95% CI 1.2 to 1.6) for treated chronic hypertensives, and the OR was 1.2 (95% CI
0.9 to 1.6) for untreated chronic hypertensives. For the outcome cardiac malformations, the OR was 1.6 (95%
CI 1.3 to 1.9) for treated chronic hypertensives, and the OR was 1.3 (95% CI 0.9 to 1.9) for untreated chronic
hypertensives. Odds ratio's were probably higher for treated hypertensives due to bias by indication. No R
was given for this model.
 
He (2018): Total preeclampsia was defined as gestational hypertension (systolic blood pressure ≥ 160 mmHg
or diastolic blood pressure ≥ 110 mmHg) in combination with proteinuria of > 0.3 g/l or any multisystem
complication occurring after the 20th week of gestation. Severe preeclampsia was defined as the presence of
a diastolic blood pressure ≥ 110 mmHg or a systolic blood pressure ≥ 180 mmHg, proteinuria and/or other
signs or symptoms involving one or more organ systems. Early onset preeclampsia was defined as developing
preeclampsia before 34 completed weeks’ gestation; late onset preeclampsia was defined as developing
preeclampsia at or beyond 34 weeks’ gestation.
The nulliparous, normotensive women from China were categorized into three groups according to their
blood pressure levels as optimal (SBP < 120 mmHg and DBP < 80 mmHg), normal (130 mmHg > SBP ≥ 120
mmHg or 85 mmHg > DBP ≥ 80 mmHg), and high-normal (140 mmHg > SBP ≥ 130 mmHg or 90 mmHg >
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DBP ≥ 85 mmHg). Incidence rates of total preeclampsia, early preeclampsia, and severe preeclampsia were
2.1%, 0.8%, and 1.4%, respectively in this group of otherwise healthy subjects.
 
Compared to having optimal blood pressure, women with high normal blood pressure had significantly higher
odds of total preeclampsia (odds ratio (OR) = 4.028, 95% confidence interval (CI) 3.377, 4.804), severe
preeclampsia (OR = 3.542, 95% CI 2.851, 4.400), and early preeclampsia (OR = 8.163, 95% CI 6.219, 10.715).
A dose–response relationship between continuous blood pressure and the odds ratio of three types of
preeclampsia (total preeclampsia, early preeclampsia, and severe preeclampsia) was also found. No R  was
given for this model.
 
Piccoli (2017): In an Italian cohort the outcome of singleton pregnancies of 126 primiparous women with
mainly early stages of CKD (86% stage 1-2) due to glomerular diseases was compared with outcomes in low
risk singleton pregnancies in healthy women in the same centers. In multivariate analysis, the incidence of
early preterm delivery (OR 3.10, 95%CI: 1.06 – 9.03) and development of doubling of proteinuria (OR: 3.16,
95% CI: 1.43 – 6.98) was significantly associated with CKD stage. In the same analysis, the presence of
baseline hypertension, defined as systolic blood pressure > 140 mmHg and/or diastolic blood pressure > 90
mmHg and or anti-hypertensive therapy, did not have a significant effect on preterm delivery < 37 weeks (OR
2.02, 95% CI 0.82 to 4.95), on early preterm delivery < 34 weeks (OR 1.98, 95% CI 0.68 to 5.77), on Small
Gestational Age (OR 1.65, 95% CI 0.48 to 5.68) or on new onset or doubling of proteinuria (OR 0.85, 95% CI
0.35 to 2.05). Presence of baseline proteinuria >0.5 gram/day also did not have a significant effect on these
outcome measures.
 
Carr (2006): Pregnancies in the Above Target group (mean arterial pressure of > 100 mmHg) delivered earlier
and had a 12.9-fold increased risk of delivering < 32 weeks’ gestation (P =.02) compared to the Below Target
group (mean arterial pressure < 100 mmHg). The Above Target group delivered 2.25 +/- 0.94 weeks earlier
than the Below Target group (linear regression, P =.02). To evaluate if the relationship between early BP
control (group assignment) and delivery gestational age was due to confounders associated with differences
in the character of the subjects’ diabetes or diabetic nephropathy, a separate multiple linear regression model
was constructed adjusting for renal function (serum creatinine, total urinary protein), glucose control
quantified by HbA1c, and duration of diabetes. In these separate models, the association between suboptimal
BP control and earlier delivery gestational age remained significant after adjusting for initial HbA1c
(coefficient -2.36 +/- 0.96; P =.02) or duration of diabetes (coefficient -2.08 +/- 0.96; P =.04). The relationship
between target group and delivery gestational age was however no longer statistically significant after
adjusting for initial creatinine (coefficient -1.68 +/- 1.18; P =.2) or total urinary protein (coefficient -1.27 +/-
0.89; P =.2), suggesting that less tight BP control was a marker of more compromised renal function and more
pronounced proteinuria which were probably responsible for the shorter delivery gestational age in these
patients.
 
Level of evidence of the literature
The level of evidence regarding all outcome measures was downgraded by 2 levels because of indirectness
(since only studies were found that investigated prognostic factors through multivariate models, without
internal or external validation), and by 1 level because of inconsistency (due to the heterogeneity of used
outcomes in all studies). Therefore, the level of evidence is very low for all outcomes.
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Zoeken en selecteren

A systematic review of the literature was performed to answer the following question:
What measure of blood pressure is associated with fetal and maternal complications in pregnant women with
CKD and hypertension?
 
P: patient pregnant women with CKD and hypertension, who require treatment of hypertension before and
during pregnancy;
I: intervention lower blood pressure before pregnancy, lower targets for blood pressure during treatment of
hypertension;
C: control other blood pressure before pregnancy, other targets for blood pressure during treatment of
hypertension;
O: outcome measures prevention of hypertensive emergency/maternal complications (mortality and
morbidity, hospitalization, decline in kidney function), and fetal complications (congenital abnormalities,
preterm delivery and small for gestational age)
 
Relevant outcome measures
The guideline development group considered maternal mortality and prevention of hypertensive emergency
as critical maternal outcome measures and major congenital malformations and intra-uterine death as critical
fetal outcome measures for decision making; Maternal morbidity, hospitalization and decline in kidney
function were considered as important maternal outcome measures and small for gestational age and preterm
delivery as important fetal outcome measures for decision making.
A priori, the working group did not define the outcome measures listed above but used the definitions used
in the studies.
 
Search and select (Methods)
The databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com) were searched with relevant search terms
from 1998 until 14  March 2019. The detailed search strategy is depicted under the tab Methods. The
systematic literature search resulted in 1591 hits. Studies were selected based on the following criteria: RCTs
with a subgroup analysis where blood pressure before or at most in the first trimester of pregnancy was an
outcome in a multivariate model, and cohort studies with a multivariate model where blood pressure before
or at most the first trimester of pregnancy was one of the outcomes. Sixteen studies were initially selected
based on title and abstract screening. After reading the full text, 12 studies were excluded (see the table with
reasons for exclusion under the tab Methods), and 4 studies were included.
 
Results
Four studies were included in the analysis of the literature. Important study characteristics and results are
summarized in the evidence tables. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk of bias tables.

Verantwoording
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Streefwaarde van de bloeddruk preconceptioneel met en zonder proteïnurie bij
zwangere vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Wat is de streefwaarde van de bloeddruk preconceptioneel en tijdens de zwangerschap bij patiënten met
chronische nierschade met en zonder proteïnurie?

Aanbeveling

Algemeen
Gebruik bij CNS-patiënten conform de chronische nierschade preconceptioneel, tijdens zwangerschap en
postpartum naast spreekuurmetingen zo veel mogelijk thuismetingen van bloeddruk met armmanchet als
maat voor starten en aanpassen van anti-hypertensieve medicatie.
 
Preconceptioneel
Hanteer bij patiënten met chronische nierschade met eGFR < 60 ml/min/1,73 m  en/of matig en ernstig
verhoogde albuminurie preconceptioneel dezelfde streefbloeddrukwaardes conform de MDR Chronische
nierschade en KDIGO richtlijn (2012):

Start bij een systolische bloeddruk ≥ 130 mmHg en/of diastolische bloeddruk ≥ 80 mmHg met
bloeddrukverlagende therapie, waarbij met keuze voor anti-hypertensivum rekening wordt gehouden
met toekomstige zwangerschap.
Houdt tijdens behandeling van hypertensie bij deze patiënten met CNS en zwangerschapswens een
streefwaarde voor bloeddruk aan consistent < 130/80 mmHg onafhankelijk van de mate van proteïnurie.
Voorkom overmatige behandeling met (beduidend) lagere bloeddruk dan 130/80 vanwege kans op
ongunstige toekomstige obstetrische uitkomst.

 
Tijdens zwangerschap
Start bij patiënten met chronische nierschade (met of zonder albuminurie), die preconceptioneel nog geen
bloeddrukverlagende medicatie gebruikten, tijdens de zwangerschap pas met bloeddrukverlagende
medicatie als bloeddruk bij herhaling hoger is dan 140/90mmHg.
 
Continueer bij patiënten met chronische nierschade, die preconceptioneel al wel bloeddrukverlagende
medicatie gebruikten, tijdens de zwangerschap de bloeddrukverlagende medicatie en verlaag zo nodig de
dosering bij te sterke fysiologische daling van de bloeddruk in het 1  en 2  trimester, met name als patiënten
orthostatische klachten krijgen.
 
Intensiveer bij patiënten met chronische nierschade, die preconceptioneel al wel bloeddrukverlagende
medicatie gebruikten, tijdens de zwangerschap de bloeddrukverlagende medicatie pas bij een bloeddruk die
bij herhaling hoger is dan 140/90mmHg.
 
Streef bij patiënten met chronische nierschade (met en zonder albuminurie) tijdens de zwangerschap bij
behandeling met bloeddrukverlagende medicatie naar een systolische bloeddruk tussen de 130 tot 140
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mmHg en diastolische bloeddruk tussen de 80 tot 90 mmHg.
 
Postpartum
Start of intensiveer bij patiënten met chronische nierschade met en zonder proteïnurie postpartum
bloeddrukverlagende medicatie bij een systolische bloeddruk ≥ 130 mmHg en/of diastolische bloeddruk ≥ 80
mmHg, overeenkomstig advies multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade.
 
Streef bij patiënten met chronische nierschade postpartum naar een bloeddruk consistent ≤130/80mmHg.

Overwegingen

Zoals uitgebreider besproken in de module 'Bloeddrukwaarden en risico op complicaties' lijkt een hogere
preconceptionele bloeddruk geassocieerd te zijn met ongunstige obstetrische uitkomst voor moeder en kind,
waarbij nog onduidelijk is of dit gevolg is van de bloeddruk zelf of het onderliggende lijden dat verhoogde
bloeddruk veroorzaakt. Daarnaast vormt onvoldoende behandelde hypertensie een belangrijk risico voor
ongunstige renale uitkomst. In de MDR “Chronische nierschade” (2018) wordt derhalve geadviseerd bij alle
CNS-patiënten antihypertensiva te starten bij een bloeddruk >130/80mmHg en een bloeddruk na te streven
≤ 130/80 mmHg enerzijds vanwege vermindering van het fors verhoogde cardiovasculaire risico bij deze
patiënten en anderzijds vanwege de gunstige renale effecten van intensievere bloeddrukverlaging in de vorm
van vertraging van achteruitgang nierfunctie en afname van proteïnurie (o.a. Klahr, 1994 MDRD study; Wright,
2015 SPRINT study). In de MDR chronische nierschade is ruimte voor het individualiseren van de
streefwaarden op basis van levensverwachting en kans op progressie van de nierinsufficiëntie. De KDIGO
CKD Guideline Development Work Group (Stevens & Levin, 2013) adviseert “striktere” streefwaarde met
name voor relatief jonge CNS-patiënten met albuminurie ≥ 30mg/24 uur. In een zeer recente studie over het
effect van bloeddrukcontrole op progressie en complicaties bij chronische nierschade rapporteert Cha (2020)
de lange termijn data van de APrODiTe-2 studie. Zij bestudeerden belangrijke nefrologische uitkomstmaten
(verdubbeling van het serum kreatinine, 50% daling van eGFR, dialyse, en niertransplantatie), cardiovasculaire
accidenten (CVA) en mortaliteit. Hieruit bleek dat na één jaar follow-up meer dan 2/3 van de patiënten een
suboptimaal gecontroleerde of ongecontroleerde bloeddruk had. Een zeer slecht gecontroleerde bloeddruk
na een jaar gaf 6.0 keer vaker (95%-CI 1.5 tot 24.7) slechtere nefrologische uitkomsten. De initiële mate van
proteïnurie had geen effect op de nefrologische uitkomstmaten (zoals mate van eGFR-daling) tijdens het
relatief korte tijdsbestek van de studie. Deze auteurs zien 130mmHg, en niet “zo laag als mogelijk”, als
optimale systolische streefbloeddruk.
 
Zeer lage streefbloeddruk heeft echter ook belangrijke nadelen: meer antihypertensiva nodig, meer
bijwerkingen (ten gevolge van medicatie en hypotensie), vaker elektrolytstoornissen en een daling van de
eGFR bij hypotensie. Over de optimale bloeddruk bij CNS-stadium G4 tot 5 zijn helaas maar weinig data
beschikbaar.
 
Voor het merendeel van de stadium G1 tot en met G3 patiënten bleek geen progressie vanCNS tijdens de
zwangerschap op te treden (Zhang, meta-analyse 2015), maar in deze meta-analyse kon er slechts een kleine
groep CNS-patiënten met stadium G3 geïncludeerd worden. De auteurs geven 3 mogelijke verklaringen voor
hun bevinding dat er ook geen progressie van de nierinsufficiëntie optrad bij patiënten met meer gevorderd
stadium CNS in het beperkt aantal studies in de meta-analyse:

Kinderwens en zwangerschap bij nierziekten

PDF aangemaakt op 03-11-2022 80/203

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/zwangerschap_en_chronische_nierschade_cns/behandeling_van_hypertensie_bij_zwangere_vrouwen_met_chronische_nierschade/bloeddrukwaarden_en_risico_op_complicaties_bij_zwangere_vrouwen_met_chronische_nierschade.html


1. dat vrouwen met een meer geavanceerd CNS-stadium vaak niet zwanger (kunnen) worden
2. dat er mogelijk bij veel vrouwen gekozen is de zwangerschap te beëindigen zodra duidelijke

achteruitgang van de nierfunctie optrad
3. dat veel studies patiënten met IgA-nefropathie geïncludeerd hadden, hetgeen mogelijk niet

representatief is voor vrouwen met andere vormen van CNS.

 
Het is in het kader van de voorliggende multidisciplinaire richtlijn (MDR) echter ook de vraag of deze lagere
bloeddruk en de mogelijke bijkomende nadelige effecten tijdens de zwangerschap wel veilig zijn voor de
foetus en geen hypoperfusie van de placenta geeft.
 
De richtlijn “Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap” uit 2011 adviseert pas antihypertensieve
behandeling te starten bij ernstige hypertensie (DBD ≥ 110mmHg of SBD ≥ 160mmHg). Deze richtlijn is
echter inmiddels verouderd, aangezien de bevindingen van de zeer relevante CHIPS-trial (Magee, 2015) nog
niet meegenomen konden worden. In deze multicenter CHIPS trial (Control of Hypertension in Pregnancy
Study) werden 987 zwangere vrouwen met hypertensie (75% pre-existent en 25%
zwangerschapsgeïnduceerd) zonder proteïnurie gerandomiseerd voor minder strikte (diastolische
streefbloeddruk = 100 mmHg) of strikte (diastolische streefbloeddruk 85 mmHg) bloeddrukregulatie. Het
uiteindelijk bereikte gemiddelde verschil in bloeddruk was systolisch 5.8 mmHg (138.8 versus 133.1 mmHg)
en diastolische 4.6 mmHg (89.9 versus 85.3 mmHg). Er werd geen verschil gevonden in de primaire
uitkomstmaat (samengestelde maat van pregnancy loss en opname op de neonatologie afdeling > 48u). Ook
was er geen verschil in perinatale sterfte en laag geboortegewicht. Wel trad er in de “less tight” groep
significant vaker ernstige hypertensie (> 160/110 mmHg) op dan in de “tight”groep, 40.6% versus 27.5%
respectievelijk (p<0.001). Voor CNS-patiënten kan deze ernstige hypertensie extra schadelijk zijn voor de
nierfunctie en dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Hoewel patiënten met proteïnurie werden
geëxcludeerd in de CHIPS-trial, liet Nielsen in 2009 in een prospectieve, observationele studie onder 117
zwangeren met type 1 diabetes mellitus, waaronder 10 patiënten met microalbuminurie en 7 patiënten met
diabetische nefropathie, al zien dat een striktere streefbloeddruk (135/85 mmHg) goede
zwangerschapsuitkomsten kan geven. Hij vergeleek zijn kleine cohort met diabetische nefropathie-patiënten
uit 2 oudere studies (met bloeddrukken diastolisch > 95 mmHg en >140/90 mmHg als grens voor het starten
met antihypertensiva) en vond een langere zwangerschapsduur en een hoger geboortegewicht bij de lagere
streefbloeddruk (Nielsen, 2009).
 
In de nieuwe NICE-guideline van 2019 over antihypertensieve behandeling in de zwangerschap zijn de
resultaten van de CHIPS-trial inmiddels meegenomen en wordt geadviseerd te starten met antihypertensiva
bij een bloeddruk ≥140/90 mmHg, en bij zwangere patiënten die al antihypertensiva gebruiken een
streefbloeddruk aan te houden van 135/85 mmHg (Webster, 2019).
 
Bij het bepalen van een streefbloeddruk tijdens de zwangerschap is het belangrijk het doel voor ogen te
houden: “een zo veilige mogelijke bloeddruk voor moeder en kind gedurende de 9 maanden zwangerschap”
en niet als primair doel preventie van cardiovasculaire events of behoud van nierfunctie op de lange termijn
bij de moeder. Bij de behandeling van hypertensie dient bovendien rekening gehouden te worden met
teratogeniciteit tijdens de embryogenese, directe of indirecte foetotoxische effecten, postpartum effecten bij
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de neonaat en mogelijke aspecifieke risico’s van hypotensie en hypoperfusie van de placenta. Samengevat,
een bloeddruk van 130-140/80-90 mmHg is veilig voor de foetus en de kans op ernstige hypertensie bij de
moeder (en mogelijk ook de bijbehorende risico’s) wordt hiermee fors verkleind. Er is geen bewijs dat het
nastreven van een nog lagere bloeddruk bij CNS-patiënten tijdens de zwangerschap veiliger en/of gunstiger
is voor moeder en kind tezamen.

Onderbouwing

Achtergrond

Chronische hypertensie en/of een onderliggende nierziekte zijn bij zwangere vrouwen twee belangrijke
risicofactoren voor het ontwikkelen van vele zwangerschapscomplicaties, zoals pre-eclampsie,
groeivertraging, abruptio placentae, intra-uteriene vruchtdood en vroeggeboorte.
Verder heeft 6 tot 31% van de CNS-patiënten blijvende achteruitgang van de nierfunctie na een
zwangerschap, vooral bij de hogere stadia (Zhang, 2015; Piccoli, 2015; Piccoli, 2017). Waarschijnlijk speelt de
glomerulaire hyperfiltratie tijdens de zwangerschap (Helal, 2012) een rol, welke theoretisch gezien zou
kunnen leiden tot versneld verlies van nierfunctie door zwangerschap, zeker bij hypertensie, al staat dit nog
ter discussie (Piccoli, 2015; Attini, 2015; Gumus, 2009).
Bij de behandeling van hypertensie bij niet-zwangere vrouwen met CNS is het doel: preventie van
cardiovasculaire events (de belangrijkste complicatie bij CNS) en preventie van verdere achteruitgang van de
nierfunctie (MDR Chronische Nierschade, 2018, Stevens, KDIGO 2013).
Bij behandeling van hypertensie, al dan niet in het kader van CNS, dient in de preconceptionele fase en
tijdens de zwangerschap niet alleen rekening gehouden te worden met de maternale belangen, maar ook
met de belangen van de foetus en met de perinatale uitkomsten. Daarnaast dient bij het bepalen van de
optimale streefbloeddruk in ieder geval rekening te worden gehouden met het risico op gesuperponeerde
pre-eclampsie en ernstige hypertensie met alle mogelijke ernstige complicaties. Moeder en haar (ongeboren)
kind kunnen hierbij soms een conflicterend belang hebben.

Zoeken en selecteren

For answering this subquestion, there was no randomised controlled or observational research available that
fulfilled the PICO and specifically studied the treatment of hypertension in pregnant women with chronic
kidney disease. Advices and recommendations are therefore based on practical experiences and literature or
guidelines in other, best suiting populations (pregnant patients without CKD, patients with CKD that are not
pregnant)
 
Search and select (Methods)
Not applicable
 
Description of studies
Not applicable because systematic literature analysis could not be performed and the workgroup concluded
that this question could not be answered with a literature summary.
 
Verantwoording
Voor het beantwoorden van deze subvraag is besloten de MDR “Hypertensieve aandoeningen in de
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zwangerschap” uit 2011 en de MDR “Chronische nierschade” (2018) als uitgangspunten te nemen en aan te
vullen met recente literatuur over behandeling van hypertensie in de zwangerschap bij patiënten zonder CNS
(CHIPS trial van Magee uit 2015) en adviezen uit de recente NICE richtlijn uit 2019 over ditzelfde onderwerp.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Diuretische behandeling in de verschillende trimesters bij zwangere vrouwen met
chronische nierschade

Uitgangsvraag

Welke diuretische behandeling kan in de verschillende trimesters gegeven worden bij ontwikkeling van
natriumretentie in het kader van een nefrotisch syndroom of ernstige nierfunctiestoornis.
 
Subvraag
Welke diuretica passeren placenta in verschillende trimesters en kunnen risico op polyhydramnion verhogen?

Aanbeveling

Overweeg om bij patiënten met CNS en zwangerschapswens diuretica preconceptioneel alleen voor te
schrijven bij:

onvoldoende bloeddrukdaling met de gangbare middelen in combinatie met (mogelijke)
natriumretentie in het kader van CNS.
relevante proteïnurie om natriumretentie en bijkomende hypertensieve problemen in de zwangerschap
zo veel mogelijk te voorkomen.

 
Schrijf patiënten met CNS en zwangerschapswens preconceptioneel geen diuretica voor

ter preventie van zwangerschap-specifieke hypertensieve aandoeningen waaronder pre-eclampsie.
als voorkeursbehandeling bij behandeling van (essentiële) hypertensie en nefrogene hypertensie zonder
relevante proteïnurie.

 
Start bij patiënten met CNS tijdens de zwangerschap alleen met een thiazide- of lisdiureticum als er een
harde indicatie aanwezig is.
Vermijd start van diuretica bij verdenking op pre-eclampsie die immers gevolg is van overmatige
vasoconstrictie met intravasculaire ondervulling die door diuretica verergerd kan worden met negatief effect
op placentaperfusie.
 
Continueer bij patiënten met CNS een thiazidediureticum tijdens de zwangerschap als dit reeds gebruikt
werd voorafgaand aan de zwangerschap én er geen goed alternatief beschikbaar is.
 
Overweeg bij patiënten met CNS alleen bij een harde indicatie voor een kaliumsparend diureticum tijdens de
zwangerschap amiloride voor te schrijven.
Vermijd tijdens de zwangerschap triamtereen of een aldosteronantagonist (zoals spironolacton) in verband
met kans op ernstige teratogene effecten.

Overwegingen

Diuretica werden in de jaren zestig van de 20e eeuw veelvuldig bij gezonde zwangere vrouwen zonder
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hypertensie of CNS voorgeschreven, met name ter preventie van pre-eclampsie welke destijds werd
gedefinieerd als de aanwezigheid van hypertensie of perifere oedemen (Collins, 1985). Eind van vorige eeuw
werd het gebruik van diuretica in de zwangerschap controversieel: vrouwen die langdurig diuretica gebruiken
in de zwangerschap hebben een relatief lager plasma volume, waardoor ze in theorie verminderde
placentaire doorbloeding hebben en er een hogere kans zou kunnen bestaan op zowel maternale als foetale
complicaties ("Report of the National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood
Pressure in Pregnancy," 2000; Sibai, Grossman, & Grossman, 1984). Als gevolg worden tegenwoordig
diuretica in de zwangerschap relatief weinig voorgeschreven. Dit maakt dat de huidige bewijskracht voor het
gebruik van diuretica in de zwangerschap beperkt is tot voornamelijk oude cohortstudies en kleine trials met
als uitgangspunt de preventie van pre-eclampsie. De aanbevelingen van de werkgroep hebben derhalve een
beperkte tot zeer beperkte bewijskracht.
 
Preventie van pre-eclampsie
Het gebruik van diuretica ter preventie van pre-eclampsie is gebaseerd op de oude en incorrecte
pathofysiologische veronderstelling dat hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap voornamelijk
worden veroorzaakt door verhoogde natriumretentie en -intake. Churchill beschrijft in 2007 in een
systematische Cochrane review 5 RCT’s (1836 vrouwen) van onzekere kwaliteit, waarin de effectiviteit van
thiazidediuretica in preventie van pre-eclampsie in gezonde vrouwen zonder hypertensie of CNS vergeleken
worden met placebo (Churchill, Beevers, Meher, & Rhodes, 2007). Voor geen van de relevante
zwangerschapsuitkomsten werd een verschil gevonden tussen de groepen. Uitkomsten die werden
beschreven waren onder andere pre-eclampsie, vroeggeboorte, foetale sterfte en geboortegewicht van de
neonaat (Churchill, 2007). Op basis van de kleine sample size en onzekere kwaliteit van de studies in deze
review kunnen echter geen zekere conclusies worden getrokken. Op basis van deze gegevens is er geen
ondersteuning om diuretica aan te bevelen voor vrouwen ter preventie van zwangerschaps-gerelateerde
hypertensieve aandoeningen zoals pre-eclampsie, of haar complicaties. Anderzijds laten deze placebo-
gecontroleerde studies geen nadelig effect van thiazidediuretica zien op perinatale sterfte of vroeggeboorte
in een relatief grote groep zwangere patiënten die de gehele zwangerschap aan diuretica zijn blootgesteld.
Helaas hebben deze oudere studies (met uitzondering van één kleine studie in slechts 20 patiënten) niet
gekeken naar geboortegewicht en/of intra-uteriene groeivertraging bij gebruik van thiazidediuretica.
 
Bijwerkingen diuretica maternaal
Enkele case reports vermelden maternale bijwerkingen zoals hypokaliëmie, hyponatriëmie, glucose-
intolerantie en pancreatitis bij het gebruik van diuretica in de zwangerschap. Mogelijk is hier echter sprake
van overschatting van deze bijwerkingen door publicatiebias. Churchill (2007) beschrijft een verhoogd risico
op maternale bijwerkingen, alhoewel geen ernstige, zoals braken en misselijkheid bij vrouwen die
thiazidediuretica gebruiken in de zwangerschap. Tevens moesten significant meer vrouwen stoppen met de
medicatie ten opzichte van de placebogroep ten gevolge van de bijwerkingen.
Alhoewel in de literatuur niet aangetoond, wordt wel beschreven dat er theoretische bezwaren zijn tegen het
gebruik van diuretica in het laatste trimester van de zwangerschap. In theorie kan bij (dreigende) pre-
eclampsie het gebruik van diuretica in de zwangerschap leiden tot een toename van de
plasmavolumedepletie, met daardoor activering van het RAAS systeem en toename van hypertensie.
Daarnaast bestaat er theoretisch een mogelijkheid tot verminderde perfusie van de reeds
gecompromitteerde placenta met theoretisch gevaar voor de foetus. (Jim, Sharma, Kebede, & Acharya, 2010)
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Risico op ontwikkelen neonatale complicaties/congenitale afwijkingen
De meeste diuretica passeren de placenta. Op basis van een groot Deens/Schots cohort lijkt er geen
associatie te zijn tussen lis- of thiazidediuretica en congenitale afwijkingen (Olesen, 2001) Alhoewel zeldzaam
en onderhevig aan publicatiebias, wordt het gebruik van thiazidediuretica in de zwangerschap in enkele case-
reports in relatie gebracht met neonatale trombocytopenie, hypoglycaemie, hypovolemie en icterus. (Collins,
Yusuf, & Peto, 1985) Het theoretische risico op polyhydramnion door overmatig diuretisch effect bij foetus
wordt niet beschreven in de literatuur. Lis- en thiazidediuretica gaan in geringe hoeveelheid over in de
moedermelk en lijken derhalve veilig gebruikt te kunnen worden tijdens de lactatieperiode, alhoewel deze
medicatie (in hoge doseringen) wel de melkproductie kan remmen (Lareb, 2020) (Wiles, 2019).
Over kaliumsparende diuretica in de zwangerschap en tijdens lactatie is veel minder bekend. Indien de strikte
indicatie voor dergelijke diuretica bestaat lijkt de zeer beperkte ervaring in enkele case reports met amiloride
tot nu toe niet te wijzen op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen (Awadalla, Patwardhan,
Alsamsam, & Imran, 2017; Caretto, 2014) (Lareb, 2020). Het gebruik van triamtereen in het eerste trimester
wordt zeker afgeraden, omdat triamtereen een foliumzuur-antagonist is (Hernandez-Diaz, Werler, Walker, &
Mitchell, 2000) (Lareb, 2020). Spironolacton wordt vanwege de mogelijk antiandrogene werking op de foetus
ontraden (Liszewski & Boull, 2019) (Lareb, 2020).
Gezien het theoretische risico op hypoperfusie van de placenta bij diureticagebruik in de zwangerschap
wordt aanbevolen de foetale groei echografisch te vervolgen.
 
Indicaties voor diuretica bij CNS in de zwangerschap
In de nefrologie worden diuretica met name gebruikt ter behandeling van nefrogene hypertensie met
inherente natriumretentie en met name ook om natriumretentie te behandelen of te voorkomen bij patiënten
met ernstige, nefrotic-range proteïnurie, die door hyperfiltratie tijdens zwangerschap fors kan toenemen.
Indien er een indicatie bestaat tot het continueren van diuretica op een nefrologische indicatie en er geen
alternatieve behandeling mogelijk is, kan gezien de kleine kans op maternale en neonatale complicaties
worden overwogen om deze medicatie reeds preconceptioneel te starten en te continueren in de
zwangerschap.

Onderbouwing

Achtergrond

Diuretische behandeling is vanuit nefrologisch oogpunt geïndiceerd om natriumretentie te behandelen of te
voorkomen, met name bij patiënten met proteïnurie die door hyperfiltratie tijdens zwangerschap fors kan
toenemen. Eind van de 20  eeuw werd het gebruik van diuretica in de zwangerschap controversieel door de
veronderstelling dat het gebruik van diuretica zou leiden tot een hogere kans op zowel maternale als foetale
complicaties. Het is echter nog steeds onduidelijk welke diuretica in de verschillende trimesters van de
zwangerschap veilig zijn, welke diuretica de placenta passeren en welke diuretica niet veilig zijn. Om hierin
duidelijkheid te geven, is er voor deze uitgangsvraag een systematische review van de literatuur verricht.

Conclusies

Cesarean section

e
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Very low
GRADE

We are uncertain about the influence of diuretics use in pregnant women on number of
cesarean sections.
 
Sources: (Churchill, 2007)

 
Maternal side effects

Low
GRADE

Diuretics use in pregnant women may have a negative influence on the number of times
maternal side effects occurred.
 
Sources: (Churchill, 2007)

 
Perinatal death

Low
GRADE

Diuretics use in pregnant women does not seem to have an effect on number of perinatal
deaths.
 
Sources: (Churchill, 2007)

 
Stillbirth

Low
GRADE

Diuretics use in pregnant women does not seem to have an effect on number of stillbirths.
 
Sources: (Churchill, 2007)

 
Neonatal death

Low
GRADE

Diuretics use in pregnant women does not seem to have an effect on number of neonatal
deaths.
 
Sources: (Churchill, 2007)

 
Premature birth

Very low
GRADE

We are uncertain about the effect of diuretics use in pregnant women on number of
premature births.
 
Sources: (Churchill, 2007)

 
Birthweight

Very low
GRADE

We are uncertain about the effect of diuretics use in pregnant women on mean
birthweight.
 
Sources: (Churchill, 2007)

 
Gestation at birth
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Very low
GRADE

We are uncertain about the effect of diuretics use in pregnant women on mean gestation
at birth.
 
Sources: (Churchill, 2007)

 
APGAR-score

Very low
GRADE

We are uncertain about the effect of diuretics use in pregnant women on number of
APGAR-scores of less than 7 at 5 minutes.
 
Sources: (Churchill, 2007)

Samenvatting literatuur

Description of studies
Churchill (2007) is a Cochrane systematic review including five RCTs (Fallis, 1964; Flowers, 1962; Kraus, 1966;
Sibai, 1984; Weseley, 1962) where treatment with thiazide diuretics to prevent pre-eclampsia and its
complications was evaluated. In total, 1836 healthy women without CKD or hypertension were included who
were randomly assigned to either thiazide diuretics, or either placebo or no intervention. Chlorothiazide was
used in three studies (Flowers, 1962; Kraus, 1966; Weseley, 1962), hydrochlorothiazide in one study (Fallis,
1964) and unspecified thiazide diuretics in the remaining study (Sibai, 1984). Data of these studies has been
extracted from this SR, and from the original studies.
 
Results
Outcome 1: Pre-eclampsia
The outcome of pre-eclampsia was measured in four studies (Fallis, 1964; Kraus, 1966; Sibai, 1984; Weseley,
1962). There was insufficient evidence to demonstrate any clear differences between the two groups in the
risk ratio of pre-eclampsia: RR 0.68 [0.45 to 1.03]. While the summary statistic implies a trend towards a
reduction in pre-eclampsia, the trials showed a high level of heterogeneity at 43% and it was the small study
by Fallis 1964 that contributed most to the summary statistic.
 
Figure 1
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Outcome 2: Cesarean section
The outcome of cesarean section was measured in one study (Sibai, 1984). There was no difference in number
of Cesarean sections: RR = 1.0; [0.26 to 3.81], heterogeneity (I ): not applicable.
 
Outcome 3: Maternal side-effects
The outcome of maternal side-effects such as nausea, vomiting and hypokalemia was measured in one study
(Flowers, 1962). More patients with a side-effect were found in the diuretics treatment arm compared to the
control arm: RR = 8.70 (1.19 to 63.60), favouring the placebo condition. Women allocated to diuretics were
more likely to stop treatment due to unacceptable nausea and vomiting: RR = 1.85 (1.04 to 32.46).
Heterogeneity (I ): not applicable.
 
Outcome 4: Perinatal death
The outcome of perinatal death was measured in all five included studies (Fallis, 1964; Flowers, 1962; Kraus,
1966; Sibai, 1984; Weseley, 1962). There was no difference in number of perinatal deaths. The pooled effect
of fixed effects model was: 0.72 (95% CI 0.40 to 1.27). Heterogeneity (I ): 0.0%.
 
Figure 2

2

2
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Outcome 5: Stillbirth
The outcome of stillbirth was measured in all five included studies (Fallis, 1964; Flowers, 1962; Kraus, 1966;
Sibai, 1984; Weseley, 1962). There was no difference in number of stillbirths. The pooled effect of fixed
effects model was: 0.60 (95% CI 0.27 to 1.34). Heterogeneity (I ): 0.0%
 
Figure 3

2
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Outcome 6: Neonatal death
The outcome of neonatal death was measured in four studies (Fallis, 1964; Flowers, 1962; Kraus, 1966;
Weseley, 1962). There was no difference in number of neonatal deaths. The pooled effect fixed effects model
was: 0.88 (95% CI 0.40 to 1.97). Heterogeneity (I ): 0.0%
 
Figure 4
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Outcome 7: Premature birth
The outcome of premature births was measured in two studies (Flowers, 1962; Sibai, 1984). There was no
difference in number of premature births. The pooled effect fixed effects model was: 0.67 (95% CI 0.32 to
1.41) (ns). Heterogeneity (I ): 2.0%
 
Figure 5
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Outcome 8: Small-for-gestational age
The outcome of small-for-gestational age was measured in one study (Sibai, 1984). However, no events were
recorded. Therefore, the relative risk cannot be estimated.
 
Outcome 9: Birthweight
The outcome of birthweight was measured in one study (Sibai, 1984). There was no difference in mean
birthweight: MD = 139.00 (-484.40 to 762.40). Heterogeneity (I ): not applicable.
 
Outcome 10: Gestation at birth
The outcome of gestation at birth was measured in one study (Sibai, 1984). There was no difference in mean
gestation at birth: MD = 0.70 (-0.71 to 2.11). Heterogeneity (I ): not applicable.
 
Outcome 11: APGAR-score of less than 7 at 5 minutes
The outcome of the APGAR-score was measured in one study (Sibai, 1984). There was no difference in
number of APGAR-scores of less than 7 at 5 minutes: RR = 3.00 (0.14 to 65.90). Heterogeneity (I ): not
applicable.
 
Level of evidence of the literature
Outcome 1: The level of evidence regarding Pre-eclampsia was downgraded with 2 levels, due to risk of bias
(1) and imprecision (1).
 
Outcome 2: The level of evidence regarding the outcome measure Cesarean section was downgraded by 3
levels, due to risk of bias (1) and imprecision (2).
 
Outcome 3: The level of evidence regarding Maternal side effects was downgraded with 2 levels, due to risk
of bias (1) and imprecision (1).
 
Outcome 4: The level of evidence regarding Perinatal death was downgraded with 2 levels, due to risk of bias
(1) and imprecision (1).
 
Outcome 5: The level of evidence regarding Stillbirth was downgraded with 2 levels, due to risk of bias (1)
and imprecision (1).
 
Outcome 6: The level of evidence regarding Neonatal death was downgraded with 2 levels, due to risk of
bias (1) and imprecision (1).
 
Outcome 7: The level of evidence regarding Premature birth was downgraded with 3 levels, due to risk of
bias (1) and imprecision (2).
 
Outcome 8: The level of evidence regarding Small-for-gestational age was not graded, since this outcome
could not be estimated.
 

2

2

2
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Outcome 9: The level of evidence regarding Birthweight was downgraded with 3 levels, due to risk of bias (1)
and imprecision (2).
 
Outcome 10: The level of evidence regarding Gestation at birth was downgraded with 3, due to risk of bias
(1) and imprecision (2).
 
Outcome 11: The level of evidence was downgraded with 3, due to risk of bias (1) and imprecision (2).

Zoeken en selecteren

A systematic review of the literature was performed to answer the following questions:
Which diuretic treatment can be given to pregnant women with renal disease to prevent sodium retention
during different semesters?
The research question includes the following underlaying questions:

1. What is the efficacy of diuretics to prevent sodium retention in pregnant women with nephrotic
syndrome or advanced stages of CKD?

2. What is the safety of diuretics to prevent sodium retention in pregnant women?

 
Question 1
P: pregnant women with CKD;
I: diuretics;
C: placebo or no treatment;
O: pre-eclampsia, cesarean section, maternal side-effects, perinatal death, stillbirth, neonatal death,
premature birth, small-for-gestational age, birthweight, gestation at birth, APGAR-score.
 
Question 2
P: pregnant women;
I: diuretics;
C: placebo or no treatment;
O: pre-eclampsia, cesarean section, maternal side-effects, perinatal death, stillbirth, neonatal death,
premature birth, small-for-gestational age, birthweight, gestation at birth, APGAR-score.
 
Relevant outcome measures
The guideline development group considered perinatal death (stillbirth, neonatal death) as a critical outcome
measure for decision making; and medication side-effects, pre-eclampsia, small-for-gestational age,
premature birth, APGAR-score, cesarean section, as an important outcome measure for decision making.
 
Search and select (Methods)
The PubMed database were searched with relevant search terms until February 2019. The detailed search
strategy is depicted under the tab Methods. The systematic literature search resulted in 3280 hits. Studies
were selected based on the following criteria: RCTs or cohort studies including pregnant women with and
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without renal disease, where diuretics were compared with no treatment or placebo. 73 studies were initially
selected based on title and abstract screening. After reading the full text, 67 studies were excluded (see the
table with reasons for exclusion under the tab Methods), and 6 studies were included.
 
Results: Question 1.
No literature was found within the search parameters.
 
Results: Question 2.
Six studies were included in the analysis of the literature. Important study characteristics and results are
summarized in the evidence tables. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk of bias tables.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referenties

Awadalla, M., Patwardhan, M., Alsamsam, A., & Imran, N. (2017). Management of Liddle Syndrome in Pregnancy: A Case
Report and Literature Review. Case Rep Obstet Gynecol, 2017, 6279460. doi:10.1155/2017/6279460.
Bijwerkingen Centrum Lareb, 2020.
Caretto, A., Primerano, L., Novara, F., Zuffardi, O., Genovese, S., & Rondinelli, M. (2014). A Therapeutic Challenge: Liddle's
Syndrome Managed with Amiloride during Pregnancy. Case Rep Obstet Gynecol, 2014, 156250. doi:10.1155/2014/156250.
Churchill, D., Beevers, G. D., Meher, S., & Rhodes, C. (2007). Diuretics for preventing pre-eclampsia. Cochrane Database Syst
Rev(1), Cd004451. doi:10.1002/14651858.CD004451.pub2.
Collins, R., Yusuf, S., & Peto, R. (1985). Overview of randomised trials of diuretics in pregnancy. Br Med J (Clin Res Ed),
290(6461), 17-23. doi:10.1136/bmj.290.6461.17.
Hernandez-Diaz, S., Werler, M. M., Walker, A. M., & Mitchell, A. A. (2000). Folic acid antagonists during pregnancy and the risk
of birth defects. N Engl J Med, 343(22), 1608-1614. doi:10.1056/nejm200011303432204.
Jim, B., Sharma, S., Kebede, T., & Acharya, A. (2010). Hypertension in pregnancy: a comprehensive update. Cardiol Rev, 18(4),
178-189. doi:10.1097/CRD.0b013e3181c60ca6.
Liszewski, W., & Boull, C. (2019). Lack of evidence for feminization of males exposed to spironolactone in utero: A systematic
review. J Am Acad Dermatol, 80(4), 1147-1148. doi:10.1016/j.jaad.2018.10.023.
Olesen, C., de Vries, C. S., Thrane, N., MacDonald, T. M., Larsen, H., & Sorensen, H. T. (2001). Effect of diuretics on fetal
growth: A drug effect or confounding by indication? Pooled Danish and Scottish cohort data. Br J Clin Pharmacol, 51(2), 153-
157. doi:10.1111/j.1365-2125.2001.01310.x.
Report of the National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy. (2000).
Am J Obstet Gynecol, 183(1), S1-s22..
Sibai, B. M., Grossman, R. A., & Grossman, H. G. (1984). Effects of diuretics on plasma volume in pregnancies with long-term
hypertension. Am J Obstet Gynecol, 150(7), 831-835. doi:10.1016/0002-9378(84)90458-7.
Wiles, K., Chappell, L., Clark, K., Elman, L., Hall, M., Lightstone, L.,... Bramham, K. (2019). Clinical practice guideline on
pregnancy and renal disease. BMC Nephrol, 20(1), 401. doi:10.1186/s12882-019-1560-2.

Kinderwens en zwangerschap bij nierziekten

PDF aangemaakt op 03-11-2022 95/203



Toegestane en veilige antihypertensiva bij zwangere vrouwen met chronische
nierschade

Uitgangsvraag

Welke antihypertensiva zijn toegestaan en veilig tijdens de zwangerschap?

Aanbeveling

Algemeen
Behandel hypertensie bij zwangeren met CNS op basis van eigen expertise en inzicht met een of meerdere
antihypertensiva die volgens de huidige richtlijnen voor zwangeren met hypertensie in het algemeen gebruikt
kunnen worden (zie de richtlijn Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap uit 2011 en de update uit
2021), waarbij mogelijke voor- en nadelen van de verschillende middelen tegen elkaar afgewogen moeten
worden (zie onderstaande tabel en aanvullende aanbevelingen):
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Antihypertensivum Veilig in
zwangerschap

Overwegingen voor
moeder

Overwegingen
voor kindGroep Middel

Centraal werkend
sympaticomimeticum

Methyldopa Ja -Preconceptioneel
amenorrhoe door
hyperprolactinemie
-Sufheid, moeheid en
neerslachtigheid
-Minder effectief bij
ernstige hypertensie
 

Veilig, ook bij lange
termijn follow-up

Bètablokkers Algemeen  - Voorzichtigheid bij:
ernstig astma en
leverfunctie-stoornis

Bij gebruik ten tijde
van partus: iets
verhoogd risico op
hypoglycemie en zeer
zelden bradycardie
Overweeg monitoring
postpartum, zeker bij
hoge doses

Alfa-/
bètablokker
(labetalol)
 
 
 

Ja
 

 

-Meeste ervaring mee in
zwangerschap
- kan ook parenteraal
gegeven worden
- Orthostatische
hypotensie, vooral bij
dosis>1200mg/d
-Nachtmerries
 

Mogelijk kans 1 op 500
op multicysteuze
nierdysplasie

Lipofiele
bètablokkers
(metoprolol,
bisoprolol)

Ja -Veilige alternatieven
voor labetalol
- Nachtmerries

 

Lipofiele
bètablokkers
met ISA
(pindolol,)

Ja -Pindolol veilig
alternatief voor labetalol
- Nachtmerries

Mogelijk gunstig effect
op placentaire
doorbloeding

Hydrofiele
Bètablokkers
(atenolol,
sotalol)

?  Geeft mogelijk foetale
groeivertraging
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Antihypertensivum
Veilig in

zwangerschap
Overwegingen voor
moeder

Overwegingen
voor kind

Groep Middel

Dihydropyridine
calcium-
antagonisten

Algemeen -Beperkt bewijs
voor veiligheid in
1  trimester
- Veilig in 2  en 3
trimester

-Erg effectief in 2  en 3
trimester bij pre-
eclampsie
-Veel gebruikt
tocolyticum
(weeënremmer)
-Terughoudendheid met
hoge doseringen in korte
tijd
-Oedeemvorming
-Uterusatonie

 

Nifedipine
 

-Wees zeer voorzichtig
met kortwerkende
preparaten

 

Amlodipine -Voordeel 1x daags
doseren

 

Lis- en
thiazidediuretica

Preconcep-tioneel -Veilig bij start
preconcep-tioneel
-Kunnen
gecontinueerd
worden tijdens
zwangerschap
 

Mogelijke indicaties
preconceptioneel:
-Onvoldoende effect
andere middelen

OF
-Preconceptioneel al
(glomerulaire)
proteïnurie >0.5 g/dg
Bijwerkingen:
-Misselijkheid/braken
-Hypokaliëmie
-Jicht

Geen associatie met
congenitale afwijkingen

 Tijdens
zwangerschap

-In 2  helft
zwangerschap
alleen bij harde
indicatie starten

Gecontraïndiceerd bij
verdenking op pre-
eclampsie
Mogelijke indicaties:
-Overvulling bij ernstige
nierinsufficiëntie en/of
nefrotisch syndroom
-Decompensatio cordis

 

e

e e

e e

e
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 Hydrochloor-
thiazide

-Veilig bij start
vóór conceptie

-Middel met meeste
obstetrische ervaring

 

 Furosemide -Waarschijnlijk
veilig tijdens
zwangerschap bij
overvulling

-Meest effectief bij
natriumretentie bij
gestoorde nierfunctie

 

Kaliumsparende
diuretica

Amiloride -Zeer beperkt
bewijs voor
veiligheid in 1
trimester

Mogelijke indicaties:
-Hypokaliëmie ondanks
dieet en suppletie
-Nefrotische range
proteïnurie

Risico op congenitale
afwijkingen onbekend

Triamtereen Nee, is
foliumzuur-
antagonist

 Risico op schizis,
neurale buis-,
cardiovasculaire- en
urineweg defecten

Spironolacton Nee, ivm anti-
androgene
effecten

 Feminisatie van
mannelijke foetus

 

Antihypertensivum
Veilig in

zwangerschap
Overwegingen voor
moeder

Overwegingen
voor kind

Groep Middel

RAS-remmers -ACE-remmers
-Angiotensine
receptor blokkers
-Renine-remmers
 

-Tot 8 weken
amenorrhoe
waarschijnlijk
veilig
-Vanaf 8 weken
amenorrhoe
teratogeen en
foetotoxisch

-Overweeg
preconceptioneel te
continueren bij:
(1) Diabetische
nefropathie met matig
verhoogde albuminurie
(2) CNS met ernstig
verhoogde albuminurie
of proteïnurie ≥ 0.5 g
eiwit/24 uur
-Alleen als zwangere
goed te instrueren is om
tijdig te staken bij
positieve
zwangerschapstest.

Ernstige congenitale
afwijkingen en
oligohydramnion ten
gevolge van foetale
anurie

 
Aanvulling/toelichting op aanbevelingen in tabel
T.a.v. methyldopa
Wees bij preconceptionele start van methyldopa alert op mogelijke amenorroe door hyperprolactinemie en

e
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wees bij toepassing van methyldopa in het algemeen beducht op (centrale) bijwerkingen zoals vermoeidheid,
sufheid, duizeligheid en neerslachtigheid waardoor methyldopa minder aantrekkelijk is bij patiënten met
(voorgeschiedenis van) depressie.
 
T.a.v. bètablokkers
Kies bij een indicatie voor een bètablokker een middel dat als veilig wordt beschouwd (labetalol, pindolol,
metoprolol of bisoprolol), waarbij de keuze voor een specifieke bètablokker gebaseerd kan worden op lokale
ervaring en bijwerkingen bij desbetreffende patiënte.
 
T.a.v. calciumantagonisten
Wees terughoudend met voorschrijven van kortwerkende dihydropyridine calciumantagonisten zoals
nifedipine en het starten van hoge doseringen in korte tijd.
 
Er is slechts zeer beperkt bewijs dat dihydropyridine calciumantagonisten zoals nifedipine en amlodipine veilig
zijn in het 1e trimester maar case series en inmiddels ruime obstetrische praktijkervaring hebben geen
belangrijke problemen laten zien. In individuele gevallen kan derhalve reeds preconceptioneel met deze
middelen gestart worden als er geen goede alternatieven beschikbaar zijn.
 
T.a.v. diuretica: zie aanbevelingen bij de module 'Diuretische behandeling in de verschillende trimesters'
 
T.a.v. RAS remmers (ACE-remmers, ARB’s en renineremmers)
Vermijd gebruik van alle RAS remmers in ieder geval vanaf 6-8 weken amenorrhoe vanwege het grote risico
op ernstige congenitale afwijkingen en op oligohydramnion ten gevolge van foetale anurie, die gevolg is van
RAS-remmer geïnduceerde foetale hypotensie.
 
Staak de RAS remmer óf al preconceptioneel óf pas vroeg in 1  trimester op basis van onderstaande
overwegingen:

1. Zet vrouwen met CNS die een RAS-remmer gebruiken uitsluitend vanwege hypertensie zonder
relevante proteïnurie of diabetische nefropathie reeds preconceptioneel om naar alternatieve medicatie
die veilig is in de gehele zwangerschap.

2. Adviseer RAS-remming alleen door te gebruiken tijdens het nastreven van zwangerschap indien
vrouwen goed te instrueren zijn om de RAS-remming direct te stoppen bij tweemaal een positieve
zwangerschapstest (uiterlijk bij 8 weken zwangerschap) ÉN een sterke indicatie hiervoor hebben, te
weten:

Vrouwen met diabetische nefropathie met matig verhoogde albuminurie (A2, ACR≥ 3 mg/mmol)
Vrouwen zonder diabetes mellitus met CNS èn ernstig verhoogde albuminurie (A3, ACR≥ 30 mg/mmol,
overeenkomend met proteïnurie ≥ 0.5 g eiwit/24 uur of eiwit/kreatinine ratio ≥ 0.5 g/10 mmol
kreatinine).

 

e
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Overweeg om in voorbereidingsfase voor zwangerschap al te testen welke anti-hypertensieve combinatie
zonder RAS blokkade effectief is en goed verdragen wordt, zodat er tijdens zwangerschap direct met de
goede combinatie gestart kan worden.

Overwegingen

Bij deze subvraag ”welke antihypertensiva zijn toegestaan en zijn veilig tijdens de zwangerschap” gaat het
niet specifiek over zwangeren met CNS, maar over de veiligheid van de verschillende antihypertensiva in de
zwangerschap in het algemeen. Er zijn geen prospectieve, gecontroleerde studies die de veiligheid van
verschillende antihypertensiva in de zwangerschap vergelijken bij vrouwen met CNS. Daarom heeft de
richtlijnwerkgroep de MDR “Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap” uit 2011 als uitgangspunt
genomen voor het beantwoorden van deze subvraag.

In deze richtlijn wordt geadviseerd dat methyldopa, labetalol en nifedipine de middelen zijn die de
voorkeur verdienen voor de behandeling van hypertensie in de zwangerschap alsook om dosering en
combinatiegebruik van deze middelen vast te leggen in een lokaal protocol.
Ten aanzien van RAS-remmers wordt in 2011 geadviseerd deze niet in de zwangerschap te gebruiken
en behandeling hiervan preconceptioneel aan te passen.
In deze MDR uit 2011 wordt echter voornamelijk ingegaan op behandeling van (ernstige) hypertensie
tijdens de zwangerschap en is er slechts minimale aandacht voor behandeling van pre-existente
hypertensie in de preconceptionele fase en in het 1  en vroege 2  trimester waar teratogene effecten
van anti-hypertensiva van veel groter belang zijn.
Er wordt in deze MDR uit 2011 in het geheel niet ingegaan op specifieke behandeling van patiënten
met hypertensie in het kader van CNS of relevante comorbiteit.
Verder ontbreken uiteraard de recente uiterst relevante gegevens uit de CHIPS trial uit 2015, die heeft
aangetoond dat behandeling van hypertensie tot waarde van 135/85mmHg veilig is in de zwangerschap
(zie ook uitgangsvraag 9B).

 
Methyldopa, bètablokkers en dihydropyridine calciumantagonisten
Anno 2020 zijn methyldopa, labetalol en nifedipine nog steeds de middelen die het meest frequent worden
voorgeschreven in het 2  deel van de zwangerschap, omdat er verreweg de meeste ervaring mee is en de
praktijk heeft bewezen dat deze antihypertensiva zonder al te veel risico’s gebruikt kunnen worden in deze
fase van de zwangerschap. Er is niet duidelijk één van de drie middelen superieur ten opzichte van de
anderen en bij medicatiekeuze zullen de voor- en nadelen zorgvuldig moeten worden afgewogen:

Voor methyldopa laten diverse prospectieve studies zien dat er geen verhoogd risico is op congenitale
afwijkingen, noch een relatie met groeivertraging (Hoeltzenbein, 2017; Abalos, 2014; Sibai, 1990;
Weitz, 1987). Dit geldt ook voor methyldopa gestart voor conceptie (Hoeltzenbein, 2017).
Geboortegewicht was wel lager bij methyldopa, maar dit kan goed een gevolg zijn van de
onderliggende chronische hypertensie en bijbehorende co-morbiditeit zoals hoge BMI en diabetes
mellitus (Hoeltzenbein, 2017). Uit secundaire analyse van de CHIPS trial is gebleken dat methyldopa bij
start vóór 2  trimester in vergelijking met labetalol leidt tot minder small-for-gestational-age baby’s
(geboortegewicht< 10  percentiel) (aOR 0.54, 95% CI 0.32 tot 0.92). Ook bij toepassing in 2  en 3
trimester bleek methyldopa ten opzichte van labetalol geassocieerd te zijn met gunstigere maternale en
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foetale uitkomsten, maar deze effecten waren niet meer significant na correctie voor patiënten waarbij
de methyldopa vervangen was door labetalol of een ander antihypertensivum (Magee, 2016). In de
CHIPS trial werd keuze voor antihypertensivum echter overgelaten aan behandelend arts en
bovenstaande data suggereren dat patiënten met minder ernstige vormen van hypertensie met
methyldopa behandeld werden en dat gunstige effecten van methyldopa daar (grotendeels) een
gevolg van zijn geweest (selection bias by indication).
Een mogelijk nadeel van methyldopa is dat het minder effectief blijkt bij de behandeling en/of het
voorkomen van ernstige hypertensie, vergeleken met labetalol (NNT 12, 95%-CI 6 tot 275) (Abalos,
2014) en nifedipine retard (Easterling, 2019).
Verder kan methyldopa vervelende (centrale) bijwerkingen geven zoals vermoeidheid, sufheid,
duizeligheid en neerslachtigheid. Ongeveer 1 op de 6 vrouwen switcht om die reden van
antihypertensivum (Redman, 1977). Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam, hoewel methyldopa een
verhoogd risico lijkt te geven op een postpartum depressie (Nayak, 2018).
Als laatste kan preconceptionele toepassing van methyldopa als valse precursor aanleiding geven tot
hyperprolactinemie met amenorrhoe (Steiner, 1976).

Labetalol en andere bètablokkers geven geen verhoogd risico op congenitale afwijkingen in het
algemeen (OR 1.00, 95% 0.91 tot 1.10) (Yakoob, 2013; Bergman, 2018). Over de relatie tussen
bètablokkers en specifieke afwijkingen (hartafwijkingen, schizis, neurale buisdefecten en foetale
multicysteuze nierdysplasie) is de literatuur niet eenduidig. Op basis van registry data is er mogelijk een
relatie tussen labetalol en foetale multicysteuze nierdysplasie, maar de kans hierop zou dan erg laag zijn
(absoluut risico 1 op 500 kinderen blootgesteld aan labetalol). Volgens het Bijwerkingencentrum Lareb
(https://www.lareb.nl/) hebben labetalol en metoprolol de voorkeur in de zwangerschap. Ook
bisoprolol lijkt veilig te kunnen worden gebruikt. In een prospectieve studie met 339 vrouwen die
bisoprolol gebruikt hadden in het eerste trimester werd geen verhoogd risico aangetoond voor
congenitale afwijkingen noch voor miskramen (Hoeltzenbein, 2018). Qua bijwerkingen wordt labetalol
doorgaans goed verdragen, waarschijnlijk beter dan methyldopa (Alabos, 2014).
Het belangrijkste nadeel van bètablokkers in het algemeen is waarschijnlijk de gevonden relatie met
verminderd geboortegewicht (SGA) (Cochrane review van Magee & Duley, 2003; Fitton, 2017). Veruit
het grootste deel van de gegevens komt echter uit grotendeels retrospectieve cohort studies met
gebrek aan goede controlegroep. Hierdoor is het moeilijk te zeggen of de groeivertraging gevolg is
van toepassing van de bètablokker in het algemeen of door het onderliggend grondlijden (de
hypertensie), hetgeen op zichzelf ook geassocieerd is met foetale groeirestrictie.
Het is in dit kader nog onduidelijk of verschil in farmacokinetische/ farmacodynamische eigenschappen
(wateroplosbaarheid, beta-1 selectiviteit, intrinsieke sympaticomimetische activiteit (ISA) of bijkomende
alfa-blokkade) van belang zijn bij het mogelijk negatieve effect van bètablokkers op geboortegewicht.
Opvallend hierbij is dat de veronderstelde sterk negatieve effecten van de wateroplosbare bètablokker
atenolol gebaseerd zijn op één zeer kleine trial met slechts 33 patiënten uit 1990 (Butters, 1990). In een
grote retrospectieve cohort studie in Californië waren hydrofiele atenolol en lipofiele alfa-1/niet
selectieve bètablokker labetalol echter ook geassocieerd met een hoger risico op laag geboortegewicht
(respectievelijk 18% en 24%) dan lipofiele beta-1 selectieve metoprolol (13.3%) en niet-selectieve
propranolol (7.6%) (Duan, 2018).
Verschillen in farmacokinetische/ farmacodynamische eigenschappen (wateroplosbaarheid, beta-1
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selectiviteit, intrinsieke sympaticomimetische activiteit (ISA) of bijkomende alfa-blokkade) hebben
invloed op de bijwerkingen zoals nachtmerries bij lipofiele bètablokkers en orthostatische
duizeligheidsklachten bij bijkomende alfa-blokkade en kunnen reden zijn om een bètablokker met een
ander farmacokinetische/farmacodynamische eigenschap te kiezen.
Pindolol, een niet-selectieve lipofiele bètablokker met intrinsieke sympathicomimetische activiteit,
verlaagt de perifere vaatweerstand zonder dat het invloed heeft op de maternale hartfrequentie en
cardiac output en ook niet op de foetale hemodynamiek (Räsänen, 1995; Lunell, 1984). Waar in een
kleine vergelijkende studie bij atenolol een verhoogde weerstand in de arteria umbilicalis werd
gemeten, bleef de utero- en umbilicoplacentaire vaatweerstand bij pindolol onveranderd (Räsänen,
1995). Ellenbogen (1986) beschrijft gunstige effecten op de nierfunctie (stijging GFR, daling serum
kreatinine) vergeleken met methyldopa. Pindolol valt volgens de oude FDA-classificatie in categorie B,
wat betekent dat er geen schadelijkheid is aangetoond. Hoewel er veel meer ervaring is met labetalol in
de zwangerschap, lijkt er geen reden om vrouwen die preconceptioneel goed ingesteld zijn op pindolol
bij kinderwens om te zetten naar labetalol en lijkt pindolol een goede alternatieve bètablokker voor
patiënten die bijwerkingen hebben op labetalol
Gebruik van bètablokkers ten tijde van partus geeft een iets verhoogd risico op neonatale
hypoglycemie (4.3% versus 1.2% in controlegroep) en kortdurende bradycardie (1.6% versus 0.5% in
controlegroep) (Bateman, 2016). Dit is de reden waarom kortdurende observatie van de neonaat met
controle van hartritme en glucose geregeld in ziekenhuizen wordt toegepast als moeder ten tijde van
de partus is blootgesteld aan een bètablokker.

Calciumantagonisten worden al zo’n 30 jaar gebruikt om hypertensie in de zwangerschap te
behandelen, waarbij verreweg de meeste ervaring is met nifedipine met gereguleerde afgifte (mga) en
dit wordt ook aangeraden in vele richtlijnen (MDR NVOG, Webster 2019; NICE, Butalia, 2018).
Echter, betrouwbare literatuur over gebruik van nifedipine in het eerste trimester is niet beschikbaar.
Twee kleine studies lieten geen teratogeniciteit zien (Magee, 1996; Weber-Schoendorfer,2008). Over
amlodipine, net als nifedipine ook een dihydropyridine calciumantagonist met een gunstig
hemodynamisch profiel, verscheen in 2019 een kleine studie (amlodipinegroep n=48) die geen
verhoogd risico liet zien na amlodipine-blootstelling in het eerste trimester vergeleken met de groepen
zonder medicatie en met andere antihypertensiva (Mito, 2019). Belangrijk voordeel van nifedipine is de
effectiviteit in de preventie en behandeling van ernstige hypertensie in 2  helft van de zwangerschap
(Easterling, 2019; Abalos, 2014). Wel kan voor zwangeren de toename van oedeem in de enkels, met
name door hogere doseringen dihydropyridine calciumantagonisten zoals nifedipine en amlodipine, een
erg storende bijwerking zijn (Rosenthal, 2002; Palmer, 2015), die bovendien onderscheid met pre-
eclampsie kan bemoeilijken.
Bij gebruik in tweede helft van de zwangerschap zijn geen schadelijke effecten op de foetus of in de
neonatale of zuigelingenperiode beschreven (Briggs, drug in Pregnancy and Lactation Database).
Kortwerkende nifedipine preparaten en andere snel werkende orale calciumantagonisten dienen
vermeden te worden vanwege hun acute en vaak onvoorspelbare bloeddrukverlagende effect, en
daarmee ook op de placentaire flow (Brown, 2002), en reflex activatie van het sympatische
zenuwstelsel. In de systematic review en meta-analyse van Kahn (2010) wordt de veiligheid van
calciumantagonisten in de zwangerschap onderzocht. Echter, door de grote heterogeniteit van de 269
geïncludeerde studies zijn de gerapporteerde incidentiecijfers van de bijwerkingen en ernstige
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neveneffecten niet betrouwbaar te noemen. Zo werden de calciumantagonisten in de meerderheid
voorgeschreven vanwege dreigende vroeggeboorte (met bijbehorend intensiever doseringsschema) en
minder vaak voor hypertensieve problematiek. Wel kan gesteld worden dat nifedipine in hogere
dosering (> 60mg/dag) veel vaker gepaard gaat met flushing (17 versus 9%), braken (18 versus 3%) en
hypotensie (39 versus 5%) dan in lagere doseringen. Ernstige foetomaternale neveneffecten, zoals
abruptio placentae (6%, 95%-CI 3 tot 9%), maternale respiratoire distress (2%, 95%-CI 1 tot 4%),
longoedeem (1%, 95%-CI 0 tot 3%) en abnormaal CTG (2%, 95%-CI 1 tot 4%) zijn zeldzaam en worden
vaker gezien bij hoge dosering. Het is aannemelijk dat deze gerapporteerde ernstige foetomaternale
neveneffecten (grotendeels) toe te schrijven zijn aan de vaak grote onderliggende problemen
(dreigende vroeggeboorte, pre-eclampsie), hetgeen lang niet altijd uit de geïncludeerde studies is op
te maken.
Vrijwel alle bewijs over veiligheid van dihydropyridine calciumantagonisten zoals nifedipine en
amlodipine is afkomstig uit studies waar deze middelen gestart zijn (laat) in 2e trimester in verband met
dreigende vroeggeboorte of in 3e trimester in verband met zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie
of pre-eclampsie. Er is derhalve onvoldoende bewijs dat deze middelen ook veilig zijn in 1e trimester,
alhoewel praktijkervaring en de kleine gepubliceerde onderzoeken (Magee, 1996; Weber-
Schoendorfer,2008; Mito, 2019) geen belangrijke problemen hebben laten zien. In individuele gevallen
kan derhalve reeds preconceptioneel met deze middelen gestart worden als er geen goede
alternatieven beschikbaar zijn.

 
Diuretica, RAS-remmers en ARBs

Diuretica hebben als doel een negatieve vochtbalans te bewerkstelligen door direct op de natrium
transportkanalen in de nier in te grijpen en verlagen bloeddruk tevens door vasodilatatie in de
arteriolen. Juist vanwege het toegenomen risico op volumedepletie (Sibai, 1984) zijn diuretica
gecontraïndiceerd voor de behandeling van zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie in het 2  deel van
de zwangerschap en hypertensie in het kader van pre-eclampsie bij een vaak ook nog groeivertraagde
foetus.
Zoals eerder beschreven speelt natriumretentie bij patiënten met CNS een belangrijke rol bij het
ontstaan en onderhouden van de hypertensie bij CNS, zodat er bij veel patiënten met CNS een
indicatie is voor behandeling met diuretica. Zoals uitgebreid besproken bij de module 'Diuretische
behandeling in de verschillende trimesters' hebben onderzoeken in het verre verleden aangetoond dat
preconceptioneel gestarte thiazidediuretica geen nadelige effecten op de uitkomst van de
zwangerschap hebben. Om die reden wordt het als zinvol en veilig beschouwd om thiazides bij
patiënten met CNS op indicatie door te gebruiken indien zij preconceptioneel al gebruikt werden (Al-
Balas, 2009; Collins, 1985). Het is onwaarschijnlijk dat thiazide- of lisdiuretica samenhangen met
congenitale afwijkingen (Olesen, 2001). In een meta-analyse van gerandomiseerde studies werd geen
nadelig foetaal of maternaal effect waargenomen (Collins, 1985). Deze review verstrekte geen
informatie over de foetale groei. Een Cochrane review liet zien dat het starten van een thiazide
diureticum voor de zwangerschap bij gezonde zwangeren zonder CNS geen meerwaarde heeft in de
preventie van pre-eclampsie, maar wel vaak bijwerkingen van misselijkheid en braken geeft (Churchill,
2007).
De meeste obstetrische ervaring is er met het thiazide diureticum hydrochloorthiazide. Bij gebruik van
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thiazides zijn er wel enkele case reports gepubliceerd die bij neonaten een associatie suggereren met
trombocytopenie, hypokaliëmie en geelzucht (Collins, 1985), maar er kan hier sprake zijn van
publicatiebias.
Naast thiazidediuretica kan er een relatief harde nefrologische indicatie zijn voor amiloride, dat door
blokkade van het epitheliale natrium kanaal (ENaC) in de distale tubulus als kaliumsparend diureticum
kan compenseren voor hypokaliëmie door thiazidediuretica en een aantal genetisch bepaalde tubulaire
aandoeningen.
Amiloride kan waarschijnlijk veilig in de zwangerschap gebruikt worden (Briggs, drugs in Pregnancy and
Lactation Database), maar dit advies is gebaseerd op slechts 5 case reports met goede uitkomst en 1
surveillance study waar 28 kinderen tijdens de zwangerschap blootgesteld waren aan amiloride, waarbij
er 2 major congenital defects werden gevonden, terwijl er maar 1 was verwacht.
Amiloride vormt ook een belangrijk onderdeel van de behandeling van hypokaliëmie en
hypomagnesiëmie bij patiënten met Bartter en Gitelman syndroom (erfelijke tubulaire defecten in
natrium en chloride reabsorptie in respectievelijk lis van Henle en distale tubulus), alsook bij de
behandeling van hypokaliëmie bij patiënten met ziekte van Liddle (overexpressie epitheliale
natriumkanaal (ENaC) in distale tubulus) en patiënten met primair hyperaldosteronisme.
Verder zou amiloride een belangrijk middel kunnen zijn om de natriumretentie bij (ernstige) proteïnurie
bij CNS-patiënten tegen te gaan, omdat de verhoogde glomerulaire permeabiliteit voor eiwitten zoals
plasminogeen en urokinase-type plasminogeen activator leidt tot verhoogde concentraties van serine
proteases in de tubulus, die proteolytisch ENaC activeren en daarmee primair verantwoordelijk zijn voor
de natriumretentie bij nefrotisch syndroom (Hinrichs, 2020). Amiloride kan deze natriumretentie
tegengaan door enerzijds directe blokkade van ENaC en anderzijds mogelijk door remming van de
urokinase en plasmine activatie in de tubulus (Svenningsen, 2017).
Commercieel is alleen een combinatiepreparaat met hydrochloorthiazide beschikbaar. Als er een
indicatie is om alleen amiloride voor te schrijven kan de apotheek dit zelf bereiden vanuit de grondstof
of tabletten bestellen bij een grootbereider. Amiloride is vanwege deze eigen bereiding duurder, maar
wordt wel vergoed.
Triamtereen is als foliumzuur antagonist in ieder geval gecontraïndiceerd in het 1  trimester vanwege
verhoogd risico op neurale buisdefecten, schizis, cardiovasculaire defecten en urineweg defecten
(Hernadez-diaz, 2000).
Spironolacton is gecontraïndiceerd tijdens de periconceptionele fase periode en in de zwangerschap
vanwege het antiandrogene effect dat kan leiden tot feminisatie bij de foetus (Groves, 1995).
Voor verdere informatie over het gebruik van diuretica in de zwangerschap wordt verwezen naar de
module 'Diuretische behandeling in de verschillende trimesters'.

RAS-remmers (ACE-remmers, Angiotensine receptorblokkers (ARB’s) en directe Renineremmers) zijn
voor belangrijk deel van de zwangerschap absoluut gecontraïndiceerd.
In de MDR “Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap” uit 2011 wordt dringend geadviseerd
om geen RAS-remmers in de zwangerschap te gebruiken, maar de behandeling hiervan reeds
preconceptioneel aan te passen. Over de foetotoxiciteit van RAS-remmers bij gebruik in het tweede en
derde trimester van de zwangerschap is de literatuur eenduidig: dit geeft een sterk verhoogd risico op
diverse congenitale afwijkingen (aan hart, nieren en het centraal zenuwstelsel van de foetus). Daarnaast
wordt gedacht dat RAS-remmers in het 2  en 3  trimester van de zwangerschap foetale hypotensie
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geven, met tubuluspathologie in de foetale nier, anurie en oligohydramnion als gevolg, met
daarbovenop nog foetale complicaties ten gevolge van het oligohydramnion (zoals contracturen en
longhypoplasie) (Tabacova, 2003; Opperman,2012). Gebruik in 2  en 3  trimester van de zwangerschap
dient dus te allen tijde vermeden te worden (uitzondering is mogelijk kortdurend gebruik bij renale
crisis bij sclerodermie in 3  trimester van de zwangerschap) (Sobanksi, 2016).
Het advies om preconceptioneel al te stoppen met RAS-remmers was de laatste jaren echter
onderhevig aan discussie en verandering, zoals in de NICE-guideline (Webster, 2019), en dan vooral
voor groepen waarvan de gezondheidswinst van RAS-remming groot wordt geacht, zoals bij patiënten
met CNS en diabetes en/of substantiële proteïnurie (Pucci, 2015; Molnar, 2014; KDIGO, 2012).
Het advies uit de richtlijn van 2011 is voornamelijk gebaseerd op de studie van Cooper (2006), waarin
de 209 kinderen na blootstelling aan RAS-remmers in het eerste trimester een significant hoger
percentage aan congenitale afwijkingen liet zien vergeleken met (a) 29.096 kinderen zonder enige
blootstelling aan medicatie en (b) 202 kinderen met blootstelling aan andere antihypertensiva
(respectievelijk 7.1% (n=18) bij ACE-remmer, 2.6% (n=834) in gezonde controles en 1.7% (n=4) bij
andere anti-hypertensiva). Van de 18 aangedane kinderen uit de ACE-remmer groep had >60%
exposure tot laat in het 1  trimester (week 8 tot 12). Ook waren de moeders uit deze groep significant
ouder dan die uit de andere groepen en hadden ze vaker zelf een hartafwijking ten opzichte van de
groep zonder medicatieblootstelling. De groep met blootstelling aan andere antihypertensiva had een
opvallend laag percentage afwijkingen (1.7%) ten opzichte van de 3 tot 5% die doorgaans in de
algemene populatie gevonden wordt.
Een belangrijke studie over dit onderwerp die hierna verschenen is, is die van Diav-Citrin (2011, zie ook
literatuursamenvatting). Deze prospectieve observationele cohortstudie is vergelijkbaar in opzet met
die van Cooper (2006) en onderzocht ook het risico op congenitale afwijkingen in 3 groepen: na eerste
trimesterblootstelling (a) aan RAS-remmers (ACEI/ARB, n=252); (b) aan andere antihypertensiva (OAH, n
= 256); en (c) aan niet-teratogenen (gezonde groep, NTE, n=495). In deze studie werd de RAS-remmer
iets eerder gestopt (mediaan week 6, 75% tussen week 5 tot 9). Significant meer vrouwen uit de
ACEI/ARB-groep had diabetes (11.9%) ten opzichte van 3.9% in de OAH-groep, en gebruikten vaker
tevens andere antihypertensiva. Het percentage congenitale afwijkingen (na exclusie van chromosomale
/genetische afwijkingen of afwijkingen gerelateerd aan andere bekende teratogenen) was vergelijkbaar
in de drie groepen: 4.2% in ACEI/ARB; 4.2% in OAH; 3.8% in NTE; p = 0.954. Wel was er, ten opzichte
van de gezonde controlegroep, een hoger percentage miskramen, vroeggeboorte en laag
geboortegewicht. Het feit dat deze slechtere uitkomsten ook gevonden werden in de OAH-groep met
blootstelling aan andere antihypertensiva maakt het waarschijnlijker dat het onderliggend lijden (zoals
hypertensie, nier- of cardiale ziekte, obesitas, diabetes) hier (mede) aan ten grondslag ligt.
De zeer uitgebreide literatuur review van Polifka (2012) onderschrijft de conclusie van Diav-Citrin (2011)
dat het percentage congenitale afwijkingen na RAS-remmers weliswaar iets hoger is ten opzichte van
gezonde controles, maar vergelijkbaar is met dat na blootstelling aan andere antihypertensiva. In 2011
werd een grote, retrospectieve cohortstudie gepubliceerd in de BMJ (Li, 2011), waarin dezelfde 3
groepen wederom worden vergeleken. Na correctie voor belangrijke parameters (leeftijd, pariteit, BMI,
etniciteit), worden na 1  trimesterblootstelling aan RAS-remmers niet significant vaker congenitale
hartafwijkingen gezien vergeleken met de gezonde controlegroep (15/381 (3.9%) versus 6232/400.021
(1.6%); OR 1.54 95% CI 0.90 tot 2.62). Bovendien valt dit verschil helemaal weg als vergeleken wordt
met blootstelling aan andere antihypertensiva (28/1090 (2.6%)). Ook bij vergelijking met zwangeren met
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hypertensie zonder blootstelling aan antihypertensiva worden niet vaker congenitale hartafwijkingen
gezien bij RAS-remmers (OR 1.14, 95%CI 0.65 tot -1.98).
Kortom, het beperkte bewijs over blootstelling aan RAS-remmers (vroeg) in het eerste trimester van de
zwangerschap laat geen duidelijk verhoogd risico op congenitale afwijkingen zien en de onderliggende
ziekte lijkt voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het mogelijk iets verhoogde risico op
aangeboren (hart)afwijkingen.
Alhoewel er (nog) geen humane data beschikbaar zijn, zullen bovenstaande conclusies waarschijnlijk ook
van toepassing zijn op directe Renineremmers zoals aliskiren aangezien de teratogene effecten van RAS-
remmers en ARB’s een gevolg zijn van verminderd effect van angiotensine-II op zowel AT1 als AT2
receptor in de foetus, hetgeen bij renineremmers ook zal optreden (www.lareb.nl).

Onderbouwing

Conclusies

…
GRADE

No studies were found that reported the effects of the pharmaceutical treatment of
hypertension compared to expectative management in pregnant women with chronic
kidney disease (CKD) and hypertension
 
Source: -

Samenvatting literatuur

Description of studies
Yakoob (2013) performed a meta-analysis to determine teratogenicity of β-blockers in early pregnancy. After
a systematic literature search meta-analyses were performed using random-effects models based on odds
ratios (ORs). Prespecified subgroup analyses were performed to explore heterogeneity. Randomized
controlled trials or observational studies examining risks of congenital malformations associated with first
trimester β-blocker exposure compared with no exposure were included. Thirteen population-based case-
control or cohort studies were identified. Based on meta-analyses, first-trimester oral β-blocker use showed no
increased odds of all or major congenital anomalies (OR=1.00; 95% confidence interval, 0.91-1.10; 5 studies).
However, in analyses examining organ-specific malformations, increased odds of cardiovascular defects
(OR=2.01; 95% confidence interval, 1.18-3.42; 4 studies), cleft lip/palate (OR=3.11; 95% confidence interval,
1.79-5.43; 2 studies), and neural tube defects (OR=3.56; 95% confidence interval, 1.19-10.67; 2 studies) were
observed. The effects on severe hypospadias were nonsignificant (1 study). Causality is difficult to interpret
given the small number of heterogeneous studies and possibility of biases.
 
Bergman (2018) investigated whether first-trimester use of beta-blockers increased the risk of specific
congenital anomalies. They performed a population-based case-malformed control study, conducted in
117,122 registrations of congenital anomalies from 17 European (EUROCAT) registries in the period between
1995 and 2013. EUROCAT registries collect data on all pregnancy outcomes: livebirths, fetal deaths ≥ 20
weeks of gestational age and terminations of pregnancy for fetal anomalies with a major congenital anomaly.
Bergman (2018) performed a systematic literature review to identify associations previously reported on
maternal first-trimester use of beta-blockers and congenital anomalies. These associations were tested, and an
exploratory analysis was performed to identify new signals. Odds ratios of exposure to any beta-blocker or to
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a betablocker subgroup were calculated for each anomaly compared to two control groups (non-
chromosomal, non-signal anomaly compared with all the anomalies).
A total of 320 congenital anomaly cases were exposed to betablockers. The selective beta-blockers
(metoprolol, atenolol, bisoprolol) were most widely used (in 45.3%), followed by labetalol (31.6%). There was
no information on medication dose and duration of use. The authors found no increased odds for congenital
heart defects, oral clefts, neural tube defects and hypospadias after first trimester betablocker use, but they
did reveal increased odds of 3.8 (95%-CI 1.3 to 11.0) for multi-cystic renal dysplasia (MCRD) after maternal
exposure to labetalol. However, the absolute risk for MCRD for offspring of women using labetalol would be
very low (less than 1 in 500). This new finding needs further investigation in a prospective study. A limitation
of the study was that the control group was malformed as well, which makes that the ORs are relative to other
malformations and may therefore not be translated directly to the general population.
 
Hoeltzenbein (2017) performed a prospective observational cohort study to analyze the rate of major birth
defects and spontaneous abortions in women with methyldopa therapy for chronic hypertension. Outcomes
of 261 pregnancies with first trimester exposure to methyldopa and 526 randomly selected comparison
pregnancies without chronic hypertension were evaluated. Prospective pregnancies with chronic hypertension
and exposure to methyldopa in the first trimester were included in the cohort at risk. The median daily dose
was 500 mg; 54% had started methyldopa before conception; Methyldopa was used as single
antihypertensive drug in the first trimester in 49% of the pregnancies.
Patient characteristics were different at some points: the methyldopa cohort had a higher BMI compared with
the controls (28 versus 23 mg/m ) and a lower rate of smokers (8% versus 17% in the controls). As expected,
the methyldopa group had a higher risk of preeclampsia, gestational diabetes mellitus and caesarian section.
The rate of major birth defects in the methyldopa cohort was not significantly increased compared with the
comparison cohort (3.7% versus 2.5%; adjusted OR, 1.24; 95%-CI 0.4 to 4.0). Among the 9 methyldopa-
exposed mothers with children with major birth defects, 2 mothers had preexisting diabetes mellitus type 2.
There was a tendency toward a higher rate of spontaneous abortions in methyldopa-exposed women (both in
normal range). Adjusted birth weight scores were significantly lower in the methyldopa group.
To account for possible disease-related effects, a subgroup of pregnancies with methyldopa monotherapy
(n=127) was compared with pregnancies with metoprolol monotherapy (n=215) in the first trimester. In this
sensitivity analysis, there was no evidence for an increase in birth defects, early fetal loss or growth restriction
in the methyldopa group compared with the metoprolol group.
In conclusion, this study does not indicate a teratogenic risk of methyldopa. However, because of the limited
sample size, the authors were only able to detect a 2.5-fold increased risk of major birth defects in the
exposed cohort. Another main discussion point is the teratogenic potential of the underlying chronic
hypertension and its comorbidities associated, like a high BMI and diabetes mellitus. To disentangle effects of
hypertension and medication, a nonexposed hypertensive comparison cohort would be desirable. However,
similar to other chronic diseases, untreated patients are probably less severely affected and, therefore,
present different disease characteristics.
 
Kahn (2010) performed a systematic review and meta-analysis to evaluate the fetomaternal safety of calcium
channel blockers (CCB) in pregnancy in the context of treatment of pregnancy induced hypertension or as a
tocolytic agent in case of imminent spontaneous preterm birth (PTB).
Systematic searches were performed between 1983 and 2005. Data were extracted from the full articles, by

2

Kinderwens en zwangerschap bij nierziekten

PDF aangemaakt op 03-11-2022 108/203



independent reviewers. Quantitative adverse events rates calculations were restricted to series of women
given CCBs identified from RCTs and observational studies, not from case series. Meta-regression with
generalized estimation equations modelling explored reasons for heterogeneity, seeking factors increasing
the rates of the most commonly reported adverse events.
Of 269 relevant reports, including 5607 women, adverse fetomaternal events varied according to the total
dose of nifedipine and study design. The main CCBs administered were nifedipine (3685 women); verapamil
(475 women); and nicardipine (368 women). Quantitative data analysis was possible for 197 reports. Adverse
events were highest amongst women given more than 60 mg total dose of nifedipine (OR 3.78, 95%CI 1.27 to
11.2, p = 0.017) and in reports from case series compared to controlled studies (OR 2.45, 95% CI 1.17 to 5.15,
p = 0.018). Headache, flushing, nausea and vomiting were most frequently reported. Reported maternal
adverse events considered to be potentially fatal were: myocardial infarction; palpitations, pulmonary edema,
cyanosis, hypoxia. Reported fetal or neonatal adverse events considered to be potentially fatal were:
respiratory distress, non-reassuring fetal heart rate patterns, cardiomyopathy, acidosis, and renal failure.
The main limitations of this study were the heterogeneity and a lot of lacking data of the studies included in
the review. Dose administered was stated in 68.0% of the reports, gestational age in 62.5% and duration of
treatment only in 30.5%. When it was stated, in 55% CBB-treatment duration was less than 24 hours. The
indication for starting CCB (PTB, hypertension, or fetal tachycardia) was not described in the review, but
seemed to be for preventing PTB in the vast majority of the cases and will probably be restricted to late
second and third trimesters of pregnancy. Treatment regime of CCB in preconceptional or pregnancy-
induced hypertension is usually totally different than when treating PTB. This makes interpretation of the
results to guide treatment of hypertension in daily practice quite difficult. However, this systematic review
does demonstrate that CCBs in pregnancy, especially a high doses of nifedipine, are associated with a wide
range of fetomaternal adverse events that could also be at least partially related to the underlying disease
necessitating the start of these drugs
 
Magee (2016) did a secondary analysis on the data of the CHIPS trial cohort (Magee,NEJM, 2015) comparing
pregnancy outcomes between methyldopa- and labetalol-treated women, while accounting for allocated
group (“less tight” versus “tight” control of hypertension). Recruited patients were women between 14 to
33  weeks gestation with non-proteinuric pre-existing or gestational hypertension and office diastolic blood
pressure 90 to 105mmHg. At randomization, 243 (25%) and 238 (24%) of the 987 women enrolled used
methyldopa and labetalol respectively. Postrandomisation, this was 23% on methyldopa and 44% on labetalol
of the 981 women included in the randomised study (labetalol was the recommended antihypertensive, but
women could stay on their existing antihypertensive agent). Logistic regression was performed to compare
outcomes among women who took methyldopa or labetalol, adjusting for stratification factors (e.g.
hypertension type) and key prognostic factors (e.g. antihypertensive therapy, systolic blood pressure and
gestational age at randomization, BMI, ethnicity, parity, age, diabetes).
Composite primary outcome was pregnancy loss or high-level neonatal care for > 48 hours in the first 28 days
of life. The authors found that methyldopa (versus labetalol) at randomization was associated with fewer
babies with birthweight < 10th percentile [aOR 0.48; 95% CI 0.20 to 0.87]. Postrandomisation, methyldopa
was associated with decrease in the primary outcome (aOR 0.63, 95%CI 0.40 to 1.00) and babies with
birthweight < 10  percentile (aOR 0.54, 95% CI 0.32 to 0.92), but maternal outcomes were also improved in
mothers continuing methyldopa: severe hypertension (aOR of 0.51, 95% CI 0.31 to 0.83), pre-eclampsia (aOR
of 0.55, 95% CI 0.36 to 0.85), and delivery at < 34 weeks (aOR of 0.53, 95% CI 0.29 to 0.96) or < 37 weeks
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(aOR of 0.55, 95% CI 0.35 to 0.85). Sensitivity analyses accounting for a switch from methyldopa or labetalol
to another drug postrandomization showed an attenuated impact of methyldopa on outcomes (results were
no longer significant). Particularly, those treated with methyldopa with pre-existing hypertension had better
outcomes.
The most important weakness of this study is that it is a nonrandomized comparison and high risk of bias by
indication. Although the authors adjusted for many prognostic factors, the results are still subject to residual
confounding. Since methyldopa had the name to be a “less robust” antihypertensive agent, it could have
been that clinicians prescribed methyldopa to women with the mildest disease profile. For this reason, the
authors conclude that pregnancy outcomes with methyldopa are probably at least as good as with labetalol.
 
Diav-citrin (2011) performed a prospective observational cohort study to examine first trimester safety of
angiotensin-converting-enzyme-inhibitors (ACEIs) and angiotensin-receptor-blockers (ARBs). They included
pregnant patients who contacted two Teratology Information Services in Israel (1994 till 2007) and Italy (1990
till 2008) about their exposure to ACEIs or ARBs. The rate of major congenital anomalies in offspring of
patients with first trimester exposure to RAAS blockade was compared with two groups: (1) exposed to other
antihypertensives (OAH), and (2) after non-teratogenic exposure (NTE) in similar time frames.
The distribution of the OAHs was: betablockers 60.1%; calcium channel blockers 20.7%; methyldopa in
12.5%; thiazides in 5.1%.
A total of 252 ACEI/ARBs-exposed (89% ACEIs), 256 OAH-exposed and 495 NTE-exposed pregnancies were
followed-up. Indications for the treatment with ACEI/ARBs were: hypertension (76.3%), kidney disease
(10.3%), cardiac disease (5.4%), SLE (4.9%), and other (3.1%). Median gestational week of ACEI/ARB
discontinuation was 6 (75% between week 5 to 9).
There was a significantly higher rate of pre-gestational diabetes in the ACEI/ARB group (11.9%) compared to
the OAH group (3.9%), more women were treated with lipid lowering agents in the beginning of their
pregnancy (i.e. statins) (ACEI/ARB 12.7% versus OAH 2.0%, p < 0.001) and more had additional
antihypertensive medications during pregnancy (ACEI/ARB 54.0% versus OAH 27.3%, p < 0.001). The rate of
miscarriages and elective terminations of pregnancy was higher in the ACEI/ARB group compared to the NTE
group.
The rate of major congenital anomalies was comparable between the three groups (12/193, 6.2%,
ACEI/ARB; 10/213, 4.7%, OAH; 22/471, 4.7% NTE; p=0.688). After excluding those with chromosomal
/genetic anomalies or related to other known teratogens, including elective termination of pregnancy due to
prenatally diagnosed anomalies, the rate of major congenital anomalies was still comparable between the 3
groups (4.2% 8/190 in ACEI/ARB; 4.2% 9/212 in OAH; 3.8% 18/471 in NTE; p = 0.954). The mean birth weight
was lower and rate of preterm delivery higher in the ACEI/ARB and OAH groups. The rate of the anomalies
according to the most common ACEI/ARBs: enalapril 1/63 (1.6%), ramipril 3/47 (6.4%), cilazapril 3/13 (23.1%),
captopril 0/10 (0%), fosinopril 0/10 (0 %), quinapril 1/6 (16.7%), losartan 0/9 (0%), lisinopril 0/7 (0%).
This study supports that ACEI/ARBs in the first trimester of pregnancy do not represent a major teratogenic
risk. Due to the limited sample size of 190, they were only able to detect a 2.6-fold increase for major
anomalies. The higher rate of miscarriages, the earlier gestational age at delivery, the higher rate of preterm
deliveries, and the lower birth weight in the ACEI/ARB group may be associated with these drugs, other
medications, the underlying disease, or a combination of the all three factors. The fact that similar changes
were seen in the OAH group supports the association with the underlying disease.
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Polifka (2012) performed a critical review of the literature on the association between first-trimester exposure
to ACE-inhibitors or angiotensin receptor blockers (ARBs) and development of embryopathy. Because
adequate functioning of the RAS is essential for normal fetal kidney development, embryopathy can be
expected when these drugs are used during pregnancy and the potential for ACEIs and ARBs to impair fetal
and neonatal renal function if taken after the first trimester of pregnancy has been well documented.
Although these drugs were not found to be teratogenic in animals, until recently little was known about the
teratogenic effects of ACEIs and ARBs in humans when exposure was limited to the first trimester of
pregnancy. New evidence from epidemiologic studies indicates that there may be an elevated teratogenic
risk when these drugs are taken during the first trimester of pregnancy. However, this elevated risk does not
appear to be specific to ACEIs and ARBs, but is instead related to maternal factors and diseases that typically
coexist with hypertension in pregnancy, such as diabetes, advanced maternal age, and obesity. Women who
become pregnant while being treated with an ACEI or ARB should be advised to avoid exposure to these
drugs during the second and third trimesters of pregnancy by switching to a different class of
antihypertensive drugs after 8 and 10 weeks after conception.
 
Opperman (2012) aimed to assess the risk of fetopathy, the sensitive time window and possible new
symptoms in prospective and retrospective cases with Angiotensin-II receptor 1 antagonists (ARBs) treatment
during the second and third trimester of pregnancy.
Patients were enrolled by the Berlin Institute for Clinical Teratology in Pregnancy (1999 till 2011) through risk
consultation. Symptoms defined as indicative of ARB fetopathy were: oligo-/anhydramnios, renal insufficiency,
lung hypoplasia, joint contractures, skull hypoplasia and fetal or neonatal death.
Authors included 29 prospective cases, all treated for hypertension. In most cases, treatment was started
before pregnancy and continued after the first trimester, due to late pregnancy diagnosis or unawareness of
the risk. In 5/29 (17.2%) oligo/anhydramnios was observed, but reversible after ARB withdrawal. In all the 5
cases, the ARB was used at least until 20 weeks of pregnancy. Two infants showed additional symptoms of
fetopathy. The risk is more than 30% if treatment continues beyond the 20th week of pregnancy. Among 16
retrospective case reports, 3 infants presented with a thrombosis of the inferior caval vene in the vicinity of
the renal veins. Four out of 13 live births did not survive. This survey suggests that the risk increases with
duration of ARB treatment beyond the first trimester and oligo-/anhydramnios may be reversible after
discontinuation. ARB medication during second and third trimester of pregnancy constitutes a considerable
risk and must be discontinued immediately.

Zoeken en selecteren

An exploratory analysis of the literature was performed to answer the following question:
What are the effects of the pharmaceutical treatment of hypertension compared to expectative management
in pregnant women with chronic kidney disease (CKD) and hypertension?
 
P: patient Pregnant women with CKD and hypertension;
I: intervention Anti-hypertensive medication;
C: control Expectative management;
O: outcome measures Prevention of hypertensive crisis/maternal complications (mortality and morbidity),
hospitalization, decline in kidney function.
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Relevant outcome measures
The guideline development group considered

Maternal: mortality and prevention of hypertensive crisis/eclampsia/HELLP critical maternal outcome
measures for decision making; and morbidity, hospitalization and decline in kidney function as important
maternal outcome measures for decision making.
Fetal: intra-uterine fetal death and congenital abnormalities critical fetal outcome measures; and intra-
uterine growth retardation and Apgar score<7 after 5 min as important fetal outcome measures

 
The working group had planned to use the following definitions for outcome measures:

Eclampsia/HELLP: as defined in MDR “Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap”.
Decline in kidney function: increase in serum creatinin postpartum as compared with preconceptional
level.
Severe hypertension: diastolic blood pressure ≥ 110mmHg or systolic blood pressure ≥ 160mmHg (as
defined in MDR “Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap”).
Low birth weight: below 10  percentile
Congenital malformations: as described in the studies.
Low Apgar score: < 7 after 5 minutes

 
However, because of the limited amount of data, the working group had to use the outcome measures that
were reported in the available studies
 
Search and Select (Methods)
We searched for randomized controlled trials or systematic reviews or observational studies that studied the
safety profile, side-effects and association with congenital anomalies of various antihypertensive agents in
pregnant women with CKD. Based on title and abstract, initially 141 studies were selected. After examination
of Full text all studies were excluded, since none reported the correct patient population (CKD).
A description of studies that reported the safety profile, side-effects and association with congenital
anomalies of various antihypertensive agents in pregnant women overall is reported in this summary. No
evidence tables or risk of bias assessments of these studies are performed, since they do not answer the
research question.
The description of the studies below is limited to articles published after finishing the Dutch Multidisciplinary
guideline “Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap” in 2011 because this guideline was used as
starting point for answering the current question. A total of 8 studies are described below.
 
Verantwoording
Voor het beantwoorden van deze subvraag is besloten de MDR “Hypertensieve aandoeningen in de
zwangerschap” uit 2011 als uitgangspunt te nemen. Op basis van de resultaten van bovengenoemde
literatuursearch zijn alleen de 78 studies die gepubliceerd zijn na de search van de bovengenoemde MDR uit
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2011 meegenomen in de systematische literatuuranalyse en samenvatting. Geen enkele studie voldeed exact
aan de zoekvraag. 6 studies waren echter wel bruikbaar voor het zo goed mogelijk beantwoorden van de
zoekvraag en worden hieronder beschreven. De exclusietabel is te vinden in de bijlage.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referenties

Abalos E, Duley L, Steyn DW. Antihypertensive drug therapy for mild to moderate hypertension during pregnancy. Cochrane
Database Syst Rev 2014;(2):CD002252.
Al-Balas M, Bozzo P, Einarson A (2009) Use of diuretics during pregnancy. Can Fam Physician 55(1):44–45.
Bateman B, Patorno E, Desai R, Seely E, Mogun H, Maeda A, Fischer M, Hernandez-Diaz S and Huybrechts K. Late Pregnancy
β Blocker Exposure and Risks of Neonatal Hypoglycemia and Bradycardia. Pediatrics 2016, 138 (3) e20160731.
Brown MA, Buddle ML, Farrell T, Davis GK. Efficacy and safety of nifedipine tablets for the acute treatment of severe
hypertension in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2002; 187:1046–1050.
Butalia et al, Hypertension Canada's 2018 Guidelines for the Management of Hypertension in Pregnancy.
Collins R, Yusuf S, Peto R (1985) Overview of randomized trials of diuretics in pregnancy. Br Med J 290:17–23.
Cooper W, Hernandez-Diaz S, Arbogast P, Dudley J, Dyer S, Gideon P, Hall K, Ray W Major congenital malformations after
first-trimester exposure to ACE inhibitors. N Engl J Med 2006 354: 2443–2451.
Diav-Citrin O, Shechtman S, Halberstadt Y, et al. Pregnancy outcome after in utero exposure to angiotensin converting enzyme
inhibitors or angiotensin receptor blockers. Reprod Toxicol 2011 31:540–545.
Easterling T, Mundle S, Bracken H, Parvekar S, Mool S, Magee LA, von Dadelszen P, Shochet T, Winikoff B. Oral
antihypertensive regimens (nifedipine retard, labetalol, and methyldopa) for management of severe hypertension in
pregnancy: an open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2019 Sep 21;394(10203):1011-1021
Fitton CA, Steiner MFC, Aucott L, Pell JP, Mackay DF, Fleming M, et al. In-utero exposure to antihypertensive medication and
neonatal and child health outcomes: a systematic review. J Hypertens 2017;35:2123–2137.
Groves T, Corenblum B. Spironolactone therapy during human pregnancy. Am J Obstet Gynecol, 1995: 172 (5), pp. 1655-1656
Hoeltzenbein M et al. Pregnancy Outcome After First Trimester Use of Methyldopa: A Prospective Cohort Study.
Hypertension. 2017; 70: 201-208
Hoeltzenbein M, Fietz AK, Kayser A, Zinke S, Meister R, Weber-Schoendorfer C, Schaefer C. Pregnancy outcome after first
trimester exposure to bisoprolol: an observational cohort study. J Hypertens. 2018 Oct;36(10):2109-2117.
Hinrichs G et al. Mechanisms of sodium retention in nephrotic syndrome. Curr Opin Nephrol Hypertens 2020; 29: 207-12
Lareb 2020: https://www.lareb.nl/tis-knowledge-screen?id=233&name=B%C3%A8tablokkers+tijdens+de+zwangerschap
Magee LA, Schick B, Donnenfeld AE, et al. The safety of calcium channel blockers in human pregnancy: a prospective,
multicenter cohort study. Am J Obstet Gynecol 1996 174:823–828.
MDR Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, 2011.
MDR diabetische nefropathie (begin 2020 in autorisatiefase).
Mito A, Murashima A, Wada Y, Miyasato-Isoda M, Mamiya CA, Waguri M, Yoshimatsu J, Yakuwa N, Watanabe O, Suzuki T,
Arata N, Mikami M, Ito S. Safety of amlodipine in early pregnancy. J Am Heart Assoc. 2019 aug 6:8(15).
Molnar M, Kalantar-Zadeh K, Lott E et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitor, angiotensin receptor blocker use, and
mortality in patients with chronic kidney disease. J Amer Coll Cardiol 2014:63(7):650-8.
Nayak A, Nachane H. Risk analysis of suicidal ideations and postpartum depression with antenatal alpha methyldopa use. Asian
J Psychiatr. 2018 Dec;38:42-44.
Olesen C, de Vries CS, Thrane N, MacDonald TM, Larsen H, Sorensen HT. Effect of diuretics on fetal growth: A drug effect or

Kinderwens en zwangerschap bij nierziekten

PDF aangemaakt op 03-11-2022 113/203



confounding by indication? Pooled Danish and Scottish cohort data. Br J Clin Pharmacol 2001 Feb;51(2):153-7.
Opperman et al. Angiotensin-II receptor 1 antagonist fetopathy - risk assessment, critical time period and vena cava
thrombosis as a possible new feature. British Journal of Clinical Pharmacology, 2013. 75(3): p.822-830.
Polifka, J.E., Is there an embryopathy associated with first-trimester exposure to angiotensin-converting enzyme inhibitors and
angiotensin receptor antagonists? A critical review of the Evidence. Birth Defects Research (Part A) 94:576-598 (2012).
Pucci, M, Sarween N, Knox E, Lipkin G, Martin U. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers
in women of childbearing age: risks versus benefits. Expert Rev Clin Pharmacol. 2015;8: 221-231.
Redman C, Beilin, J Bonnar J. Treatment of Hypertension in Pregnancy With Methyldopa: Blood Pressure Control and Side
Effects. Br J Obstet Gynaecol 1977, 84 (6), 419-26
Rosenthal T, Role of calcium channel blockers in the future, in view of the INSIGHT Study. Kidney Int Suppl. 2002 Dec;(82):S32-
5.
Sibai BM, Grossman RA, Grossman HG. Effects of diuretics on plasma volume in pregnancies with long-term hypertension. Am
J Obstet Gynecol 1984 Dec 1;150(7):831-5.
Sibai BM, Mabie WC, Shamsa F, Villar MA, Anderson GD. A comparison of no medication versus methyldopa or labetalol in
chronic hypertension during pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1990;162:960–966.
Svenningsen P et al. Physiology and pathophysiology of the plasminogen system in the kidney. Pflugers Arch. 2017; 469: 1415-
1423
Tabacova S, Little R, Tsong Y, Vega A, Kimmel C. Adverse pregnancy outcomes associated with maternal enalapril
antihypertensive treatment. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2003;12(8):633-46.
Yakoob MY, Bateman BT, Ho E, Hernandez-Diaz S, Franklin JM, Goodman JE, Hoban RA. The risk of congenital malformations
associated with exposure to β-blockers early in pregnancy: a meta-analysis. Hypertension. 2013 Aug;62(2):375-81. Weber-
Schoendorfer C, Hannemann D, Meister R, Elefant E, Cuppers-Maarschalkerweerd B, Arnon J, Vial T, Rodriguez-Pinilla E,
Clementi M, Robert-Gnansia E, De Santis M, Malm H, Dolivo A, Schaefer C. The safety of calcium channel blockers during
pregnancy: a prospective, multicenter, observational study. Reprod Toxicol. 2008;26:24–30.
Webster K, Fishburn S, Maresh M, Findlay S, Chappell. Diagnosis and management of hypertension in pregnancy: summary of
updated NICE guidance. BMJ 2019;366:l5119 en ook
https://www.nice.org.uk/guidance/ng133/chapter/Recommendations#management-of-chronic-hypertension-in-pregnancy.
Weitz C, Khouzami V, Maxwell K, Johnson JW. Treatment of hypertension in pregnancy with methyldopa: a randomized
double blind study. Int J Gynaecol Obstet. 1987;25:35–40.

Kinderwens en zwangerschap bij nierziekten

PDF aangemaakt op 03-11-2022 114/203



Antihypertensiva en dieetmaatregelen bij ernstig verhoogde albuminurie bij
zwangere vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Welke antihypertensiva hebben de voorkeur bij CNS-patiënten met ernstig verhoogde albuminurie vóór de
zwangerschap en welke aanvullende dieetmaatregelen zijn daarbij zinvol.

Aanbeveling

Preconceptioneel
Overweeg bij een actieve zwangerschapswens bij patiënten met CNS en ernstig verhoogde albuminurie
(ACR>30 mg/mmol overeenkomend met proteïnurie >0.5 gram/dag) op basis van glomerulair lijden,
niertransplantatie of diabetes mellitus een of meerdere van onderstaande maatregelen in de
preconceptionele fase:

Natrium- en eventueel ureumuitscheiding in 24-uurs urine te meten en patiënten reeds
preconceptioneel te laten starten met een natriumbeperkt dieet met maximaal 2400 mg (100 mmol)
natrium per dag en adequate eiwit inname van 0.9 gram eiwit/kg ideaal gewicht per dag.
RAS remmer pas vroeg in het 1  trimester te staken bij vrouwen die goed te instrueren zijn om de RAS-
remming direct te stoppen bij een positieve zwangerschapstest.
In voorbereidingsfase voor zwangerschap al te testen welke antihypertensieve combinatie zonder RAS -
blokkade effectief is en goed verdragen wordt, zodat preconceptionele uitgangsproteïnurie gemeten
kan worden en er tijdens zwangerschap direct met de goede combinatie gestart kan worden.
Thiazide diureticum hydrochloorthiazide te starten om natriumretentie en mogelijke bijkomende
nefrogene hypertensieve problemen in de zwangerschap zo veel mogelijk te voorkomen.
Reeds voorgeschreven lisdiureticum of thiazide diureticum te vervangen door het thiazide diureticum
hydrochloorthiazide, omdat obstetrisch hier meeste ervaring mee is.
Bij onvoldoende gereguleerde bloeddruk met dieet en hydrochloorthiazide voorkeur te geven aan een
bètablokker boven dihydropyridine calciumantagonist vanwege gunstige effect van remming van renine
door bètablokker en theoretisch ongunstige effect van afferente glomerulaire vasodilatatie door
calciumantagonist.
Calciumantagonist te reserveren voor patiënten waarbij bloeddruk onvoldoende gereguleerd is met
bovenstaande maatregelen of patiënten die intolerant zijn voor de thiazide diureticum en/of
bètablokker.

 
Tijdens de zwangerschap
Overweeg bij patiënten met CNS en proteïnurie, die tijdens de zwangerschap nefrotische range proteïnurie
>3 gram/dag ontwikkelen een of meerdere van de volgende maatregelen:

Natrium in dieet verder te beperken tot circa 1400 mg per dag
Dagelijkse eiwitinname te beperken tot 0.6-0.7 gram/kg ideaal gewicht, gesuppleerd met amino- en
ketozuren equivalent aan 0.2-0.3 gram eiwit/kg ideaal gewicht.
Regelmatig met behulp van 24-uurs urine of urineporties de natrium- en/of eiwitinname te meten om
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enerzijds compliance met natriumbeperking te controleren en anderzijds te lage eiwitinname te
voorkomen.
Bij patiënten die al een diureticum gebruiken en (ernstige) natriumretentie ontwikkelen vanaf 20 weken
zwangerschap het kaliumsparende diureticum amiloride toe te voegen vanwege zijn gunstige effect op
natriumretentie door de proteïnurie. Triamtereen of aldosteron-antagonisten zoals spironolacton zijn in
de zwangerschap gecontra-indiceerd.
De dosering van het diureticum en/of bètablokker pas te verhogen als de bloeddruk bij herhaling
systolisch hoger dan 140 mmHg of diastolisch hoger dan 90 mmHg is.
Pas met een dihydropyridine calciumantagonist te starten als de bloeddruk bij herhaling systolisch
hoger dan 140 mmHg of diastolisch hoger dan 90 mmHg is ondanks maximale dosering thiazide
diureticum en bètablokker.

Overwegingen

Buiten de zwangerschap blijken RAS-remmers (zowel ACE-remmers als ARB’s) overduidelijk de voorkeur te
hebben in de behandeling van hypertensie bij patiënten met CNS, en dan vooral bij 2 groepen in het
bijzonder: (1) patiënten met diabetes mellitus type 1 en 2 èn nefropathie (MDR Diabetische nefropathie,
2020); en (2) patiënten met CNS en proteïnurie (MDR chronische nierschade, 2018).
RAS-remmers blijken naast verlaging van het cardiovasculaire risico een evident nefroprotectief effect te
hebben door hun gunstige effect op de bloeddruk en op de mate van proteïnurie bij patiënten met diabetes
mellitus type 1 en 2 (Farmer, 2014; Palmer, 2015) en andere (glomerulaire) nierziekten (Jafar, 2001; Casas,
2005; MDR chronische nierschade, 2018). Dit effect blijkt deels te komen doordat RAS-remmers naast daling
van de systemische bloeddruk preferentieel zorgen voor sterkere dilatatie van de efferente glomerulaire
arteriolen dan van de afferente arteriolen, waardoor de intraglomerulaire druk daalt en hyperfiltratie afneemt
(Lasilla, 2004).
Gezien hun zeer gunstige effecten op renale en cardiovasculaire overleving (MDR chronische nierschade,
2018) is er een grote voorkeur om RAS remmers voor te schrijven bij CNS-patiënten met ernstig verhoogde
albuminurie (albumine/kreatinine ratio (ACR) > 30 mg/mmol overeenkomend met proteïnurie > 0.5
gram/dag). Het gunstige effect van RAS-remmers op proteïnurie en daarmee renale overleving kan versterkt
worden door adequate natriumbeperking < 2400 mg natrium per dag (de Borst, 2016) en/of toevoeging van
thiazide diureticum (Buter, 1998), die dan ook vaak bij deze patiënten voorgeschreven worden.
 
Preconceptionele behandeling van hypertensie bij patiënten met CNS met ernstig verhoogde albuminurie:
Bij CNS-patiënten met ernstig verhoogde albuminurie op basis van glomerulaire ziektes of (verdenking op)
secundaire focale segmentale glomerulosclerose kan verwacht worden dat de hyperfiltratie in de
zwangerschap zal leiden tot veelal forse toename van de proteïnurie met verhoogde filtratie van eiwitten
zoals plasminogeen en urokinase-type plasminogeen activator en zodoende tot verhoogde concentraties van
serine proteases in de tubulus, die proteolytisch het Epitheliale Natrium Kanaal (ENaC) in distale tubulus
activeren en daarmee primair verantwoordelijk zijn voor de natriumretentie bij nefrotisch syndroom (Hinrichs,
2020). Amiloride kan deze natriumretentie selectief tegengaan door enerzijds directe blokkade van ENaC en
anderzijds door remming van de urokinase en plasmine activatie in de tubulus (Svenningsen, 2017), maar er is
helaas slechts weinig ervaring met toepassing van dit middel in de verschillende trimesters van de
zwangerschap zodat dit middel alleen op zeer strikte indicatie toegepast dient te worden (zie ook de module
'Toegestane en veilige antihypertensiva'). Natriumretentie door (toename van) proteïnurie en/of door meer
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gevorderd stadium CNS kan ook minder selectief tegengegaan worden door een natriumbeperkt dieet
eventueel in combinatie met een thiazide diureticum. Zoals beschreven bij uitgangsvraag 8 kan het natrium in
de voeding in ieder geval veilig beperkt worden tot minder dan 2000 mg natrium per dag (spreiding 1200-
2400 mg; Knuist, 1998) en waarschijnlijk zelfs tot 1400 mg natrium per dag (Delemarre, 2000).
Aangezien een belangrijk deel van de hypertensie bij CNS-patiënten met ernstig verhoogde albuminurie
en/of meer gevorderde stadia van CNS een gevolg is van natriumretentie is het zinvol om reeds
preconceptioneel te starten met een natriumbeperkt dieet met <2400 mg natrium. Dit dieet wordt sowieso
aanbevolen voor patiënten met CNS (MDR chronische nierschade, 2018) en vereist de nodige gewenning,
waardoor hiermee idealiter al voor de zwangerschap mee gestart kan worden. Om de compliance met het
dieet te monitoren is het zinvol om regelmatig de natriumuitscheiding in 24-uurs urine te meten, waarbij 17
mmol natrium per 24 uur overeenkomt met een dagelijkse zoutinname van 1 gram NaCl = natriumintake van
400 mg.
Naast bovengenoemde, minimaal matige natriumbeperking in het dieet lijkt het verstandig om bij deze
patiënten bij een bloeddruk >130/80 mmHg preconceptioneel te starten met een thiazide diureticum, dat
tijdens de zwangerschap veilig gecontinueerd kan worden (zie de de module 'Diuretische behandeling in de
verschillende trimesters'). Een deel van deze patiënten zal preconceptioneel al behandeld worden met een
thiazide diureticum, toegevoegd aan RAS blokkade. Zoals uitgelegd bij de module 'Toegestane en veilige
antihypertensiva' is er bij patiënten met zwangerschapswens een voorkeur voor het thiazide diureticum
hydrochloorthiazide omdat hiermee obstetrisch de meeste ervaring bestaat.
Gezien hun ernstige teratogene effecten kunnen RAS-remmers niet gecontinueerd worden tijdens de
zwangerschap en zullen deze middelen vervangen moeten worden door anti-hypertensiva die (relatief) veilig
zijn in de zwangerschap (zie de module 'Toegestane en veilige antihypertensiva'), waarbij het bij een deel van
de patiënten mogelijk is om deze substitutie pas na een positieve zwangerschapstest te effectueren (zie de
module 'Toegestane en veilige antihypertensiva').
Bij CNS-patiënten met ernstig verhoogde albuminurie is het belangrijk om preconceptioneel naast een
thiazide diureticum bij persisterende bloeddruk >130/80 mmHg een bloeddrukverlagend middel te kiezen
dat enerzijds veilig en effectief is en anderzijds de intraglomerulaire druk niet verhoogt om de effecten van
glomerulaire hyperfiltratie in de zwangerschap (Helal, 2012) zo veel mogelijk te voorkomen. Op theoretische
gronden is er dan een voorkeur voor een bètablokker omdat deze middelen ook het RAAS onderdrukken
(Blumenfeld, 1999). De klassieke dihydropyridine calciumantagonisten, zoals nifedipine en amlodipine, zijn
theoretisch minder aantrekkelijk omdat deze middelen preferentieel de afferente glomerulaire arteriolen
dilateren en zodoende de intraglomerulaire druk kunnen verhogen (Hayashi, 2003) en ondanks
bloeddrukverlaging de proteïnurie meestal niet verminderen (Bakris, 2004). Bij CNS-patiënten met
proteïnurie worden calciumantagonisten derhalve bij voorkeur voorgeschreven in combinatie met een RAS-
remmer, omdat deze middelen toename van proteïnurie door calciumantagonisten kunnen voorkomen
(Ruggenetti, 1998). Dit kan waarschijnlijk verklaard worden doordat de RAS-remmer in deze situatie maximale
efferente arteriolaire vasodilatatie in de glomerulus bewerkstelligt, waardoor het bloeddrukverlagende effect
van de calciumantagonist in deze setting zijn ongunstige vaatverwijdende effect op de afferente arteriolen
kan compenseren. Zoals aangegeven bij de module 'Toegestane en veilige antihypertensiva' is er bovendien
maar weinig bewijs dat dihydropyridine calciumantagonisten veilig zijn in de eerste 20 weken van de
zwangerschap, waardoor deze middelen in deze fase pas voorgeschreven dienen te worden als de bloeddruk
met andere, voor zo ver bekend veiligere middelen onvoldoende onder controle is.
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Timing van stoppen van RAS-remmers bij patiënten met CNS met ernstig verhoogde albuminurie en
zwangerschapswens:
De meeste vrouwen met CNS en ernstig verhoogde albuminurie gebruiken RAS-remmers en het is vooral in
deze groep patiënten onaantrekkelijk om hen in de preconceptionele fase van onbekende duur gedurende
langere tijd RAS-remmers te onthouden, met name gezien het risico op versnelde achteruitgang van hun
nierfunctie. Op basis van de uitgebreide overwegingen in de module 'Toegestane en veilige antihypertensiva'
is het niet noodzakelijk en ook niet gewenst om bij het merendeel van deze patiënten al preconceptioneel de
RAS-remmer te vervangen door andere anti-hypertensiva, maar dit pas te doen bij een positieve
zwangerschapstest en in ieder geval vóór een amenorroeduur van uiterlijk 8 weken. Het is in dat geval zinvol
om in de voorbereidingsfase voor de zwangerschap al te testen welke antihypertensieve combinatie zonder
RAS -blokkade effectief is en goed verdragen wordt, zodat preconceptionele uitgangsproteïnurie gemeten
kan worden en er tijdens zwangerschap direct met de goede combinatie gestart kan worden.
Omdat de risico’s van RAS-remmers in het 2  trimester groot zijn en sommige vrouwen hun zwangerschap pas
(te) laat ontdekken, is zorgvuldige afweging van de indicatie voor RAS-remming essentieel bij de timing van
stoppen van de RAS-remmer bij een zwangerschapswens. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met
het feit dat niet elke vrouw snel zwanger zal worden. Voor de algemene bevolking geldt dat 1 op de 6 paren
die een zwangerschap nastreven dit na 12 maanden nog niet heeft bereikt (NVOG richtlijn subfertiliteit,
2010). Vrouwen met CNS hebben, zeker naar mate de ernst van de CNS toeneemt, last van verminderde
vruchtbaarheid, waarbij cyclusstoornissen alsook seksuele dysfunctie aanvullend negatieve invloed hierop
hebben (Wiles, 2018). De tijd totdat een gewenste zwangerschap wordt bereikt zal bij vrouwen met CNS dus
geregeld meer dan 12 maanden zijn. Zeker bij patiënten met significante proteïnurie door glomerulaire
aandoeningen, waaronder diabetes mellitus, die het meeste baat hebben bij een RAS-remmer, is het goed
denkbaar dat zij door versnelde achteruitgang van hun nierfunctie met een slechtere nefrologische conditie
de zwangerschap aanvangen als de RAS-remmer reeds preconceptioneel (niet zelden meer dan 12 maanden
voor de actuele zwangerschap) wordt gestaakt.
 
Behandeling van hypertensie tijdens de zwangerschap bij patiënten met CNS met ernstig verhoogde
albuminurie of nefrotisch syndroom:
Bij de meeste patiënten met CNS en proteïnurie op basis van glomerulaire aandoeningen zal de proteïnurie
vooral in 3  trimester (fors) toenemen (Piccoli, 2017), deels als gevolg van de meer uitgesproken stijging van
de bloeddruk in deze fase van de zwangerschap bij patiënten met pre-existente hypertensie (Macdonald-
Wallis, 2012). Omgekeerd kan toename van proteïnurie, zoals boven beschreven, leiden tot natriumretentie
en verdere stijging van bloeddruk waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Om deze cirkel te doorbreken kan in
eerste instantie het dieet worden aangepast met strengere natriumbeperking tot circa 1400 mg per dag en
bij nefrotische range proteïnurie ook een strengere eiwitbeperking tot 0.6-0.7 gram/kg ideaal gewicht/dag
gesupplementeerd met amino- en ketonzuren (EAA sachets van firma Vitaflo – zie uitgangsvraag 8). Zoals
besproken in uitgangsvraag 8 lijkt een strenge beperking van eiwitinname in dieet van 0.6-0.7 g/kg/dag
gesuppleerd met amino- en ketonzuren equivalent aan 0.2-0.3 g eiwit/kg/dag bij een kleine groep patiënten
met FSGS met nefrotische range proteïnurie bij (vrijwel) normale nierfunctie een gunstig effect te hebben op
het beloop van de proteïnurie (Attini, 2017). In een grotere groep patiënten met CNS stadium 3-5 zonder
dialyse had dit dieet geen nadelig effect op de groei van de foetus (Piccoli, 2014).

e

e
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Bij patiënten waarbij strengere natrium- en/of eiwitbeperking voorgeschreven wordt is het zinvol om aan de
hand van 24-uurs urine en/of urineporties enerzijds de compliance aan het dieet te beoordelen en anderzijds
bij strengere eiwitbeperking te lage eiwitintake te voorkomen (zie uitgangsvraag 8 voor details over de
methode van meting van natrium en eiwit in urine).
Als de genoemde dieetmaatregelen onvoldoende effect hebben op de bloeddruk en/of proteïnurie kan bij
patiënten die al hydrochloorthiazide gebruiken na de 20 weken relatief veilig amiloride aan de medicatie
worden toegevoegd als er geen verdenking is op pre-eclampsie, waarbij dosis geleidelijk verhoogd kan
worden tot maximaal 3xdd 10 mg bij ernstig nefrotisch syndroom. Naast combinatiepreparaat met
hydrochloorthiazide kan de apotheek dit zelf bereiden vanuit de grondstof of tabletten bestellen bij een
grootbereider. Amiloride is vanwege deze eigen bereiding duurder, maar wordt wel vergoed.

Onderbouwing

Achtergrond

Vrouwen met hypertensie en daarbij proteïnurie hebben een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel. Matig
verhoogde albuminurie (A2) is geassocieerd met linker ventrikel hypertrofie, diffuse vasculaire ziekte, lipiden
verstoringen en abnormale glucose tolerantie (Pedrinelli, 1993; Matsushita 2015). Ook blijkt matig verhoogde
albuminurie (A2) bij diabetes mellitus type 1 en 2 een goede voorspeller voor diabetische nefropathie, ESRD
en ongunstige cardiovasculaire uitkomst (Parving, 2012). Zoals uitgebreid toegelicht in de multidisciplinaire
richtlijn CNS uit 2018 hebben patiënten met goed gecontroleerde bloeddruk (≤130/80 mmHg) minder
cardiovasculaire events, langer behoud van hun glomerulaire filtratie snelheid (GFR) en een minder snelle
daling van de nierfunctie vergeleken met CNS-patiënten met persisterende hypertensie (Klag, 1996; Richtlijn
CNS, 2018). De mate van proteïnurie blijkt echter ook een belangrijkere prognostische factor voor nierfalen
(MDR chronische nierschade, 2018).
Het behandelen van zowel de hypertensie als de proteïnurie bij patiënten met CNS is dus cruciaal voor zowel
de renale als de cardiovasculaire overleving.

Zoeken en selecteren

For answering this subquestion, we did not find any randomized controlled or observational research in the
1591 articles from our systematic search that specifically studied the possible advantages of different
antihypertensive drugs on maternal and fetal outcome in pregnant patients with CKD and proteinuria. Advices
and recommendations are therefore based on practical experiences, literature, and/or guidelines in other,
best suiting populations (pregnant patients without CKD, patients with CKD that are not pregnant).
 
Search and select (Methods)
Not applicable.
 
Description of studies
Not applicable because systematic literature analysis could not be performed and the workgroup concluded
that this question could not be answered with a literature summary.
 
Verantwoording
Voor het beantwoorden van deze subvraag is besloten de MDR chronische nierschade (2018) en de MDR
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diabetische nefropathie (2020) als uitgangspunten te nemen en aan te vullen met gegevens uit relevante
literatuur over behandeling van niet zwangere CNS-patiënten met matige tot ernstige hypertensie, bij
zwangere patiënten met hypertensie zonder CNS (CHIPS trial van, Magee uit 2015) en adviezen uit de
recente NICE richtlijn uit 2019 over ditzelfde onderwerp.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Antihypertensiva in de lactatiefase met en zonder proteïnurie bij zwangere
vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Welke anti-hypertensiva hebben de voorkeur in de lactatiefase bij patiënten met en zonder proteïnurie ?

Aanbeveling

Leg aan vrouwen die borstvoeding willen geven uit dat de meeste categorieën antihypertensiva veilig
gebruikt kunnen worden, maar dat postpartum soms andere middelen de voorkeur hebben dan tijdens de
zwangerschap.
 
Streef naar simpele, liefst éénmaal daagse, doseringsregimes vanwege de hogere compliance in de
postpartum fase.
 
Voor vrouwen met noodzaak tot antihypertensiva tijdens lactatie dienen mogelijke voor- en nadelen van de
verschillende middelen tegen elkaar afgewogen te worden (zie onderstaande tabel en aanvullende
aanbevelingen).
 
Start postpartum zo snel mogelijk met enalapril bij vrouwen met CNS en een sterke indicatie (vrouwen met
proteïnurie >0.5g/24u of met diabetische nefropathie) wanneer antihypertensieve therapie geïndiceerd is. Dit
is een dringend, niet bindend, advies.

Medicatie Traceerbaar in
melk, Relatieve
kinddosis
(RKD)

Medicatie-
effect in
zuigeling

Voor- en nadelen en
overwegingen

Advies tijdens lactatie

Methyldopa Ja, minimaal Geen Veilig.
Associatie met postpartum
depressie, minder potent
3 dd doseren.

Afbouwen. Niet
nieuw starten
postpartum

Calciumantagonisten     

Nifedipine
 
 
 

RKD 0.1 - 2.3% Geen, ook geen
groeivertraging

Veilig.
Voordeel: 1-2 dd doseren.

Goede keus, zeker bij
vrouwen van sub-
Sahara Afrikaanse of
Caribische afkomst
 

Amlodipine Niet tot
nauwelijks
meetbaar

Geen Veilig. Voordeel: 1dd te
doseren, weinig bijwerkingen.

Goede keus

Bètablokkers Ja, wisselend    

 

b
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Labetalol 
 
 

RKD <0.1% Geen
 

Veel ervaring mee, veilig, 2-
3dd doseren.
 

Goede keus
 
 

Propranolol 
 

RKD 0.1-0.9% Geen Veilig, 2-3dd doseren
 

Goede keus

Pindolol
 

RKD 0.36 Geen 1-2 dd doseren, weinig data,
hoogstwaarschijnlijk veilig

Goede keus

Metoprolol 
 

RKD <0.1%,
stapelt niet op

Geen
 

Veilig. 1dd doseren.
 

Goede keus
 

Atenolol 
Sotalol 

RKD 6-19%
RDK 22%
Beiden: risico
op accumulatie,
veelal lager dan
therapeutische
kinddosis 

Hypoglycemie,
hypotensie,
bradycardie
(wel zeldzaam)

Beiden: pas op bij prematuren
en zuigelingen <2-3 mnd:
monitoren op bètablokkade
effecten
 

Kies gunstiger
alternatief

Alfablokkers (oa
doxazosine)

ja Geen, maar
zeer weinig
data.

Nauwelijks informatie.
Doxazosine tot 4mg geeft
zeer lage melkspiegels en zou
geen effecten moeten hebben
op de neonaat.

Kies alternatief door
gebrek aan data.

Diuretica     

Furosemide ja Geen Weinig informatie.
Volumedepletie t.g.v ruime
diurese heeft negatief effect
op melkproductie.

Vermijd zoveel
mogelijk, overweeg
alternatief

Hydrochloorthiazide Ja, RKD 2% Geen Ruime diurese vermindert de
melkproductie. Doses tot
50mg/dag zijn acceptabel.

Veilig tot 50mg/dag,
middel van voorkeur
bij indicatie
diureticum

Chloortalidon
 

Ja, RKD 6%
Risico op
accumulatie,
trage klaring

Mogelijk
accumulatie bij
neonaat en
prematuur

Remt mogelijk melkproductie.
Weinig data.

Vermijd zoveel
mogelijk vanwege
mogelijke nadelen

Amiloride ja Onbekend Geen data beschikbaar
Kan melkproductie remmen.

Vermijd zoveel
mogelijk, risico
neonaat onbekend

Triamtereen ja Onbekend Geen data beschikbaar
 

Vermijd zoveel
mogelijk, risico
neonaat onbekend

c

c

 c

c

c

c

d
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Spironolacton RKD 0.2%
geschat

Kans op
gynaecomastie
zeer klein

Kans op lactatieremming lijkt
bij lage dosering klein. Weinig
data

Gebruik op strikte
indicatie

RAS-remmers
 

Ja, zeer
minimaal over
in melk, RKD
<5%

Geen Voorkeur voor enalapril (tot
20mg/dag, 1-2dd doseren)
 
Lijkt minder effectief bij
vrouwen van sub-Sahara
Afrikaanse of Caribische
afkomst
 
Voorzichtigheid bij
prematuren, hogere dosis en
neonaten met nier- of
leverfunctiestoornissen.

Goede keus, zeker bij
diabetische
nefropathie,
proteïnurie (≥
0.5g/24u of ACR≥ 30
mg/mmol) en
vrouwen die voor de
zwangerschap ook
RAS-blokkade
gebruikten.

ARBs Ja,
waarschijnlijk

Onbekend Geen/onvoldoende data over
de veiligheid

Kies alternatief door
gebrek aan data.

Renineremmers Onbekend Onbekend Geen/onvoldoende data over
veiligheid

Kies alternatief door
gebrek aan data.

a) Deze tabel werd voor deze richtlijn samengesteld op basis van de gegevens van Lactmed en onderstaande
wetenschappelijke literatuur
b) Indien de concentratie in de moedermelk bekend is, kan de absolute hoeveelheid geneesmiddel per
voeding of per dag dat de zuigeling binnen krijgt, worden uitgerekend. Deze hoeveelheid kan zo mogelijk
worden vergeleken met de hoeveelheid die een zuigeling als therapeutische dosis zou krijgen.
RKD = de relatieve kinddosis = de verhouding tussen de geschatte dosis die het kind via de borstvoeding
binnen krijgt en de dosis die de moeder krijgt, beide in bv. mg/kg/dag. Een relatieve kinddosis van < 10%
wordt doorgaans veilig geacht.
c) Labetalol, pindolol en propranolol hebben een hoge eiwitbinding (respect. 50%, 60% en 87%), waardoor dit
nauwelijks diffundeert in de melk. Lage uitscheiding via de nier is ook gunstig, aangezien prematuren en
jonge neonaten een nog wat immature nierfunctie hebben. Als medicatie hoofdzakelijk wordt uitgescheiden
via de nier is het risico op accumulatie groot. Bij labetalol, pindolol en propranolol vond respectievelijk 5%,
40% en <1% van de medicatie uitgescheiden via de nier. Het risico op effecten in de neonaat bij deze 3
middelen is dus laag tot zeer laag op basis van farmacokinetische eigenschappen.
Metoprolol heeft een eiwitbinding van 10% (laag), maar omdat slechts 40% door de nier wordt uitgescheiden,
is het risico op accumulatie in de neonaat vrij laag risico. Atenolol en sotalol hebben een lage eiwitbinding
(resp. 10% en 0%) en hoge mate van uitscheiding via de nier (80-90%), waardoor er bij jonge zuigelingen <2
maanden met nog immature nierfunctie een hoog risico is op accumulatie. Case reports van bètablokkade
effecten bij deze middelen zijn beschreven.
d) Indien de concentratie in de moedermelk bekend is, kan de absolute hoeveelheid geneesmiddel per
voeding of per dag dat de zuigeling binnen krijgt, worden uitgerekend. Deze hoeveelheid kan zo mogelijk
worden vergeleken met de hoeveelheid die een zuigeling als therapeutische dosis zou krijgen en waarbij dan
ook klinische effecten van mogen worden verwacht.

 e
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e) Controleer bij het starten van een ACE-remmer bij patiënten met eGFR < 60 ml/min/1,73 m  na 1 tot 2
weken het serum kalium en de eGFR, waarbij een daling van de eGFR van maximaal 20% mag worden
geaccepteerd.
 
Aanvulling/toelichting op aanbevelingen in tabel:
T.a.v. RAS-remmers
Geef bij Kaukasische vrouwen met CNS postpartum bij voorkeur de langwerkende ACE-remmer enalapril 1x
daags.
 
Geef bij vrouwen van sub-Sahara Afrikaanse of Caribische afkomst afkomst met CNS en ernstig verhoogde
albuminurie of diabetische nefropathie postpartum naast een RAS-remmer laagdrempelig een
dihydropyridine calciumantagonist, omdat RAS-remmers in deze populatie minder effectief lijken te zijn.
 
T.a.v. bètablokkers en alfablokkers
Kies bij vrouwen met CNS, die tijdens lactatiefase met een bètablokker behandeld moeten worden, voor een
bètablokker met gunstige farmacokinetische eigenschappen (hoge eiwitbinding, lage mate van uitscheiding
via de nier), te weten labetalol, metoprolol, pindolol, propranolol (zie ook tabel). Deze kunnen veilig gebruikt
worden tijdens lactatie.
 
Vermijd tijdens lactatiefase alfablokkers, omdat grotendeels onbekend is of deze middelen in borstvoeding
terecht komen en risico’s voor de neonaat nog onbekend zijn.

Overwegingen

Veruit de meeste antihypertensiva zijn niet gecontroleerd onderzocht bij vrouwen die borstvoeding geven, en
de beperkte studies die beschikbaar zijn blijken niet CNS-specifiek. Onderzoek wordt bemoeilijkt door
ethische bezwaren, maar ook omdat de relatieve kinddosis afhankelijk is van het foetale en maternale
metabolisme (waaronder nierfunctie) en de tijd van de voeding na medicatie inname (Beardmore, 2002).
Waarschuwingen op gebruiksaanwijzingen van medicatie ten aanzien van lactatie zijn dan ook meer op gebrek
aan informatie gebaseerd, dan op aanwijzingen voor schadelijke effecten.
De kleine case series die beschikbaar zijn werden verricht in à terme geboren zuigelingen. In alle studies
wordt gevonden dat hoe ouder de neonaat is, hoe lager de relatieve kinddosis (medicatiespiegel) en hoe
kleiner de kans op effect van medicatie wordt. Er is dus op theoretische gronden voorzichtigheid geboden bij
(extreem) prematuren en extra monitoring (van bloeddruk en hartfrequentie) kan aangewezen zijn. De grote
voordelen van borstvoeding in deze kwetsbare groep, zoals minder necrotiserende enterocolitis, sepsis en
mortaliteit (Abrams, 2014), wegen echter meestal ruimschoots op tegen de mogelijke, waarschijnlijk beperkte
nadelige effecten van kleine hoeveelheden antihypertensiva in de moedermelk.
 
Voor de keuze van het antihypertensivum moeten de volgende punten in overweging worden genomen:

a. effectiviteit en gezondheidswinst, met in achtneming van onderliggend nierlijden;
b. concentratie van medicatie in moedermelk en relatieve kinddosis;
c. medicatie-effecten in zuigeling;
d. effecten op de melkproductie;

2
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e. bijwerkingenprofiel;
f. gebruiksgemak/ doseringsschema.

 
Eenvoudige doseerregimes hebben de voorkeur (NICE guideline, NHG CVRM, 2019). Van eenmaal daagse
doseringen en simpele regimes is bekend dat de therapietrouw groter is en de medicatie vaker op het juiste
tijdstip wordt ingenomen, waardoor de overall bloeddruk waarschijnlijk stabieler is door minder “gemiste
pilmomenten” (Flack & Nasser, 2011). Dit argument lijkt extra belangrijk tijdens de lactatieperiode, een zeer
intensieve tijd waarin het tijdsschema van moeder sterk afhankelijk is van het ritme van haar baby.
 
RAS-remmers
De kortwerkende RAS-remmers captopril en enalapril worden, op basis van zeer kleine studies, veilig
beschouwd bij borstvoeding omdat slechts minimale hoeveelheden in de borstvoeding terecht komen (Lareb;
Briggs 2017; NICE 2019; American Academy of Pediatrics Committee on Drugs, 2001; Bramham, 2013,
Devlin, 1983, Redman, 1990). Hoewel er een theoretisch risico is op hypotensie en nierfunctiestoornissen in
de neonaat, zeker bij prematuren, wordt de minimale hoeveelheid enalapril die terecht komt in de
moedermelk niet klinisch relevant geacht (Beardmore, 2002; Shannon, 2000; Redman, 1990). De laatste
auteur heeft berekend dat de dagdosering van enalapril bij de neonaat slechts 0.001% van de dosis van de
moeder zou bedragen.
De meest recente NICE-guideline (2019) raadt enalapril aan als eerste keus middel voor alle vrouwen met
hypertensie postpartum, afgezien van vrouwen van sub-Sahara Afrikaanse of Caribische afkomst waar, bij wie
calciumantagonisten de voorkeur verdienen gezien de grotere effectiviteit voor behandeling van hypertensie.
Het praktische voordeel van enalapril ten opzichte van captopril is dat het een langere halfwaardetijd heeft en
dus in een éénmaal daagse dosering werkzaam is. Gegeven de eerder (zie de module 'Antihypertensiva en
dieetmaatregelen bij ernstig verhoogde albuminurie') beschreven voordelen van RAS-remmers voor vrouwen
met matige tot ernstige proteïnurie (> 30 mg/mmol albumine/creatinine) en diabetische nefropathie
(cardiovasculair, nefroprotectie), raadt de werkgroep enalapril aan als eerste keus antihypertensivum
postpartum in voorgenoemde groep, omdat hiermee in de obstetrische praktijk de meeste ervaring mee is
opgedaan. Als alternatief kan een andere ACE-remmer gebruikt worden bij lacterende moeders van
zuigelingen van enkele maanden oud, mits is aangetoond dat de relatieve kinddosis (extreem) laag is:
benazepril 0.046-0.14%), quinapril (1.6%) en perindopril (0.03-4.6%)(Kaiser, 1989; Begg, 2001; Leggett, 2020;
Lareb 2020). Captopril wordt ook als veilig beschouwd, maar dient 3 maal daags gedoseerd te worden,
waardoor het niet de voorkeur heeft. Andere RAS-remmers dan eerdergenoemde middelen worden niet
aangeraden bij lactatie vanwege gebrek aan data (Bramham, 2013; Podymow, 2015).
 
Het advies is om enalapril (of eventueel een andere geschikte ACE-remmer) postpartum op korte termijn op
geleide van de bloeddruk te (her)starten bij vrouwen met CNS en een sterke indicatie (vrouwen met
proteïnurie >0.5g/24u of met diabetische nefropathie).
 
Diuretica
Diuretica hebben niet de voorkeur bij borstvoeding, omdat deze middelen door de zeer ruime diurese
excessieve dorstklachten kunnen geven en de melkproductie kunnen remmen (White, 1984; Beardmore,
2002). Vroeger werd hydrochloorthiazide in hoge dosering (100 tot 150mg/dag) zelfs gebruikt om lactatie te
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onderdrukken (Healy, 1961).
Hydrochloorthiazide (HCT) in een dosering tot maximaal 50 mg lijkt veilig omdat het nauwelijks overgaat in
de borstvoeding (relatieve kinddosis 2%) en niet traceerbaar is in de neonaat (Miller, 1982). Het advies is om
HCT alleen te gebruiken indien dit voor of tijdens de zwangerschap ook al werd gebruikt (Beardmore, 2002).
Chloortalidon dient bij voorkeur niet voorgeschreven te worden omdat het weliswaar slechts beperkt
overgaat in borstvoeding, maar zeer langzaam geklaard wordt een daardoor kan stapelen in de (premature)
neonaat (White, 1984).
Spironolacton kan op strikte indicatie in lage dosering gebruikt worden tijdens borstvoeding. De kans op
gynaecomastie, een berucht effect van spironolacton, lijkt zeer klein voor mannelijke neonaten, aangezien het
middel slechts zeer beperkt overgaat in moedermelk (relatieve kinddosis 0,2%).
Er is geen gepubliceerde informatie beschikbaar over het effect van andere kaliumsparende diuretica, zoals
amiloride en triamtereen, op de borstvoeding. Daarom is het advies om, zeker kort postpartum en bij
prematuren, zo mogelijk alternatieve medicatie te kiezen. Wel wordt gedacht dat deze middelen als
monotherapie waarschijnlijk onvoldoende potent zijn om de borstvoeding te onderdrukken (LactMed).
Aangezien het effect van deze middelen op borstvoeding nog grotendeels onbekend is zal in individuele
gevallen de voordelen van deze behandeling moeten worden afgewogen tegen de onbekende risico voor de
neonaat en kan bij harde indicatie voor de moeder overwogen worden om af te zien van borstvoeding.
 
Methyldopa
Methyldopa is veilig tijdens borstvoeding (LactMed), maar minder potent, kan niet in éénmaal daagse
dosering worden voorgeschreven en is geassocieerd met postpartum depressie. Postpartum is methyldopa
derhalve geen voorkeursmiddel keus meer en dient dit middel zo mogelijk vervangen te worden door een
ander anti-hypertensivum.
 
Calciumantagonisten
Calciumantagonisten, zoals nifedipine (Beardmore, 2002), maar ook amlodipine (Naito, 2015; Morgan, 2018),
komen niet tot nauwelijks in de borstvoeding terecht en kunnen veilig gebruikt worden tijdens lactatie.
(Morgan, 2018; Drug and Lactation Database). Deze middelen zijn postpartum een goede keus, zeker bij
vrouwen van sub-Sahara Afrikaanse of Caribische afkomst gezien hun beduidend grotere effectiviteit dan RAS
remmers bij deze genetische achtergrond.
 
Beta-blokkers
Van bètablokkers is bekend dat de mate waarin ze in de borstvoeding terecht komen afhankelijk is van de
mate van eiwitbinding van het middel. Labetalol, pindolol en propranolol hebben een hoge mate van
eiwitbinding, waardoor ze een nauwelijks diffunderen in de melk en veiliger zijn voor de neonaat. Metoprolol
en atenolol hebben daarentegen een lage eiwitbinding en komen in hogere mate in de melk terecht, mogelijk
zelfs in spiegels die invloed kunnen hebben op de neonaat. Naast hypoglycemie kan bètablokkade in de
neonaat leiden tot hypotensie en cyanose. Hier zijn 2 casus van gemeld (Briggs). De meeste studies
rapporteren echter dat de totale dosering die zuigelingen binnen krijgen significant lager is dan de
therapeutische kinddosis. Eyal et al (2010) onderzochten de concentratie atenolol in de borstvoeding van 32
vrouwen en plasma van de zuigelingen, waarbij bij jonge zuigelingen (< 4 weken oud) hogere relatieve
kinddoses hadden vergeleken met oudere zuigelingen (3 tot 4 maanden), hoewel therapeutische kinddosis
niet werd bereikt.
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Bij de keuze voor een bètablokker tijdens lactatie dient de voorkeur gegeven te worden aan middelen met
hoge eiwitbinding, zeker bij prematuren en moeder of zuigelingen met beperkte lever- of nierfunctie
(Beardmore, 2002; Shannon, 2000; Atkinson, 1990).

Onderbouwing

Achtergrond

De meeste vrouwen met CNS hebben chronische hypertensie die na de bevalling zal voortduren en vaak
tijdelijk verergert met een piek op dag 3 tot 6 postpartum ten gevolge van de mobilisatie van vocht van het
extravasculaire naar het intravasculaire compartiment (Magee, Cochrane review, 2013), zodat het merendeel
van deze patiënten hier één of meerdere antihypertensiva voor zullen moeten blijven gebruiken en eventueel
tijdelijk uitbreiding van de antihypertensieve behandeling nodig zullen hebben. Antihypertensiva kunnen
doorgaans veilig gebruikt worden tijdens lactatie, omdat de meeste antihypertensiva slechts in zeer kleine
hoeveelheden in de moedermelk terecht komen. De hoeveelheden medicatie die de zuigeling binnenkrijgt
zijn zeer klein tot onmeetbaar, waardoor het onwaarschijnlijk is dat dit klinische gevolgen heeft. Borstvoeding
hoeft dan ook zeker niet ontraden te worden, al dient medicatie soms wat aangepast te worden.

Zoeken en selecteren

The working group did not perform a systematic search for this clinical question. The expectation was that no
literature would be found that specifically studied the possible neonatal risks of the use of different anti-
hypertensive drugs in lactating patients with CKD. Advices and recommendations are based on practical
experiences and literature or guidelines in other, best suiting populations (such as lactating patients with
hypertension but without CKD).
 
Search and select (Methods)
Not applicable
 
Description of studies
Not applicable because systematic literature analysis could not be performed and the workgroup concluded
that this question could not be answered with a literature summary.
 
Verantwoording
Voor het beantwoorden van deze subvraag is besloten de Drugs and Lactation Database (LactMed; update
2019) en de aanbevelingen aangaande behandeling van hypertensie postnataal van de recente NICE
guideline (Webster, 2019) als uitgangspunt te nemen en aan te vullen met recente literatuur over neonatale
risico’s van borstvoeding bij behandeling met anti-hypertensiva en adviezen uit Lareb (2020) en Briggs (2017)
over ditzelfde onderwerp.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Immunosuppressieve behandeling bij zwangere vrouwen met chronische
nierschade

Uitgangsvraag

Wat is de plaats van immunosuppressieve behandeling van patiënten met chronische nierschade tijdens
zwangerschap?
 
Deze uitgangsvraag omvat de volgende subvragen:

1. Welke immunosuppressiva zijn toegestaan in verschillende trimesters van zwangerschap?
2. Hoe moet de dosering van deze middelen aangepast worden in de verschillende trimesters?
3. Welke biologicals met nefrologische indicatie (Alemtuzumab, Belatacept, Eculizumab, rATG, Rituximab,

Everolimus en andere mTOR-inhibitors) kunnen veilig gegeven worden in verschillende trimesters van
zwangerschap?

Aanbeveling

Verwijs CNS-patiënten met een kinderwens voor preconceptionele counseling (zie de module
'Preconceptionele counseling'). Een review van medicatie en het zo nodig aanpassen van (teratogene)
medicatie moet onderdeel van de counseling zijn.
 
Wijzig zo nodig immunosuppressiva afhankelijk van type middel minimaal 3 tot 6 maanden voorafgaand aan
de poging tot conceptie teneinde de effectiviteit hiervan te kunnen evalueren en het risico op teratogeniciteit
te minimaliseren.
 
Schrijf bij patiënten met een zwangerschapswens de noodzakelijke immunosuppressiva in de laagst mogelijk
effectieve dosering voor, afhankelijk van type middel reeds preconceptioneel of pas tijdens de zwangerschap.
 
Overweeg biologicals alleen preconcepioneel en tijdens de zwangerschap voor te schrijven indien er geen
andere effectieve behandeling van maternale ziekte met veilig bevonden medicatie beschikbaar is en alleen
in een centrum met expertise van CNS, immuunsuppressie en zwangerschap.
 
Voor de meeste biologicals geldt dat data over mogelijke nadelige effecten voor de foetus bij gebruik
preconceptioneel en tijdens zwangerschap bij vrouwen grotendeels of volledig ontbreken en dat er helemaal
geen data zijn over veiligheid bij gebruik door de mannelijke partner. Voor de meest recente aanbevelingen
verwijzen wij naar de conceptrichtlijn Biologicals en zwangerschap.
 
Vrijwel alle biologicals kunnen tijdens borstvoeding zonder risico voor de neonaat toegediend worden.
Verricht na blootstelling van moeder aan immunosuppressiva laagdrempelig een bloedbeeld met
leukocytendifferentiatie bij de neonaat en wees alert op mogelijke neutropenie omdat studies naar lange
termijn effecten op de gezondheid van het kind na expositie aan immunosuppressiva in de zwangerschap
schaars en van lage kwaliteit zijn.
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Vermijd bij de neonaat, waarvan de moeder na 22 weken zwangerschap is blootgesteld aan biologicals, zo
mogelijk in de eerste 12 maanden postnataal vaccinatie met een levend verzwakt vaccin wegens mogelijke
immuunsuppressie van het kind. Voor de meest recente aanbevelingen verwijzen wij naar de richtlijn
Biologicals en zwangerschap en het RIVM.

Overwegingen

Immunosuppressiva in en rondom de zwangerschap
Behandeling van vrouwen met een CNS in de zwangerschap kan problematisch zijn vanwege het
noodzakelijke, uitgebreide medicatiegebruik. Bij het voorschrijven van medicatie in de zwangerschap dienen
de risico’s voor de conditie van moeder en foetus te worden afgewogen in perspectief met de mogelijke
ziektewinst. Inmiddels is van een breed scala aan medicatie bekend of een associatie bestaat met congenitale
afwijkingen, miskramen of pathologie in de zwangerschap anderszins. Helaas, doch logischerwijs, is met veel,
vooral nieuwe medicatie geen gecontroleerd onderzoek in de zwangerschap verricht en is er nog weinig
praktische ervaring opgedaan in de zwangerschap met betrekking tot veiligheid voor het ongeboren kind.
 
Gradering van bewijs
Voor klinische toepassing in de zwangerschap is door de werkgroep gepoogd een aanbeveling te doen per
medicament vooral gebaseerd op de EULAR richtlijn uit 2016, waar mogelijk wordt ook de “Grade of
recommendation” weergegeven die geformuleerd zijn in deze richtlijn. Daarbij heeft de werkgroep een
overzichtstabel toegevoegd van medicatie die met regelmaat wordt gebruikt bij nefrologische indicaties.
 

EULAR Grade of recommendation
 
[A] Category I evidence from meta-analysis of randomised controlled trials or from at least one randomised
controlled trial
[B] Category II evidence from at least one controlled study without randomisation or from at least one type
of quasi-experimental study, or extrapolated recommendations from
category I evidence.
[C] Category III evidence from descriptive studies, such as comparative studies, correlation studies or case-
control studies, or extrapolated recommendation from category I or II evidence.
[D] Category IV evidence from expert committee reports or opinions and/or clinical experience of respected
authorities, or extrapolated recommendation from category II or III evidence

 
Puntsgewijs bespreking van verschillende immunosuppressiva
Corticosteroïden

a. Predniso(lo)n kan veilig gebruikt worden periconceptioneel en tijdens zwangerschap [B] (Flint, 2016;
Gotestam Skorpen, 2016).

b. Predniso(lo)n kan veilig gebruikt worden tijdens lactatie [D] (Flint, 2016; Gotestam Skorpen, 2016).
c. Predniso(lo)n kan veilig gebruikt worden door partner bij actieve wens tot voortplanting (Flint et al.,

2016).
d. Predniso(lo)ndoseringen van meer dan 10 mg per dag leiden mogelijk tot intra-uteriene

groeivertraging. Tevens is chronisch gebruik in het derde trimester geassocieerd met neonatale
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bijnierschorssuppressie (Lareb, 2020).
e. Doseer predniso(lo)n zo kort en zo laag mogelijk. Tegen een stootkuur met predniso(lo)n is geen

bezwaar (Lareb, 2020).
f. Predniso(lo)n en hydrocortison worden grotendeels geïnactiveerd in de placenta. Foetale

serumconcentraties zijn ongeveer 10% van de maternale concentratie. Methylprednisolon heeft
eenzelfde lage placenta transmissie als prednisolon en kan daardoor waarschijnlijk veilig gebruikt
worden in de zwangerschap.
Bètamethason en dexamethason hebben veel hogere placenta transmissie waardoor de foetale
serumconcentraties ten opzichte van de maternale concentraties veel hoger zijn (30% bij bètamethason
en bijna 100% bij dexamethason) (Lareb, 2020) (Flint, 2016). Dit maakt dexamethason in voorkomende
gevallen het ideale middel voor longrijping bij de foetus

 
Hydroxychloroquine

a. Hydroxychloroquine kan voor zo ver bekend veilig gebruikt worden periconceptioneel en tijdens
zwangerschap [B] (Flint, 2016; Gotestam Skorpen, 2016; Teng, 2018).

b. Hydroxychloroquine kan voor zo ver bekend veilig gebruikt worden tijdens lactatie [D] (Flint, 2016;
Gotestam Skorpen, 2016; Teng, 2018).

c. Hydroxychloroquine kan voor zo ver bekend veilig gebruikt worden door partner bij actieve wens tot
voortplanting (Flint, 2016).

 
Azathioprine

a. Azathioprine kan veilig gebruikt worden periconceptioneel en tijdens zwangerschap [B] (Flint, 2016;
Gotestam Skorpen, 2016). Foetale blootstelling aan de werkzame metaboliet mercaptopurine is relatief
laag doordat foetale lever niet goed in staat is inactieve azathioprine om te zetten in mercaptopurine
(Petri, 2003).

b. Azathioprine kan veilig gebruikt worden tijdens lactatie [D] (Flint, 2016).
c. Azathioprine kan veilig gebruikt worden door partner bij actieve wens tot voortplanting (Flint, 2016).
d. Gebruik van azathioprine bij de moeder kan mogelijk neonatale leukopenie en pancytopenie tot gevolg

hebben. Deze associatie is het grootst indien moeder ook leukopenie in het derde trimester ontwikkelt.
Advies is derhalve om in het derde trimester maternaal bloedbeeld regelmatig te controleren (Lareb,
2020) en zo mogelijk dosering azathioprine bij leukopenie te verminderen.

 
Intraveneuze immunoglobuline (IVIG)

a. IVIG kan veilig gebruikt worden periconceptioneel en tijdens zwangerschap [D] (Flint, 2016; Gotestam
Skorpen, 2016).

b. IVIG kan veilig gebruikt worden tijdens lactatie [D] (Flint, 2016; Gotestam Skorpen, 2016).
c. IVIG kan, op basis van ontbreken van ongunstige effecten van maternale expositie in zwangerschap,

voor zo ver bekend veilig gebruikt worden door partner bij actieve wens tot voortplanting (Flint, 2016).
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Tacrolimus

a. Tacrolimus kan veilig gebruikt worden periconceptioneel en tijdens zwangerschap bij adequate
monitoring van de spiegels [B] (Flint, 2016). Hierbij dient de behandelaar zich te realiseren dat
metabolisatie van tacrolimus in de lever reeds vroeg in de zwangerschap fors kan toenemen zodat
spiegelcontrole vanaf eerste trimester overwogen moet worden als de behandeling vereist om de
dosering op geleide van spiegels vanaf al vroeg in de zwangerschap (1  trimester) aan te passen. Direct
postpartum normaliseert de metabolisatie van tacrolimus in de lever en dient dosering weer verlaagd te
worden (waar van toepassing op geleide van spiegelcontroles of naar uitgangsdosering, die patiënte
preconceptioneel gebruikte) (Kainz, Harabacz, Cowlrick, Gadgil, & Hagiwara, 2000).

b. Tacrolimus kan veilig gebruikt worden tijdens lactatie [D] (Flint, 2016).
c. Tacrolimus kan, op basis van beperkte bewijskracht, veilig gebruikt worden door partner bij actieve

wens tot voortplanting (Flint, 2016).

 
Ciclosporine

a. Ciclosporine kan veilig gebruikt worden periconceptioneel en tijdens zwangerschap bij adequate
monitoring van de spiegels [B]. Hierbij dient de behandelaar zich te realiseren dat metabolisatie van
ciclosporine in de lever reeds vroeg in de zwangerschap fors kan toenemen zodat frequente
spiegelcontrole al in eerste trimester overwogen moet worden als de behandeling vereist om de
dosering op geleide van aan te passen. Direct postpartum normaliseert de metabolisatie van
ciclosporine in de lever en dient dosering weer verlaagd te worden (waar van toepassing op geleide van
spiegels aan te passen naar uitgangsdosering die patiënte preconceptioneel gebruikte) (Fischer, 2005;
Flint, 2016; Gotestam Skorpen, 2016).

b. Ciclosporine kan veilig gebruikt worden tijdens lactatie [D] (Flint, 2016; Gotestam Skorpen, 2016).
c. Ciclosporine kan, op basis van beperkte bewijskracht, veilig gebruikt worden door partner bij actieve

wens tot voortplanting (Flint, 2016).

 
Mycofenolaatmofetil

a. Mycofenolaatmofetil is absoluut gecontra-indiceerd periconceptioneel en tijdens zwangerschap [B]
(Flint, 2016; Gotestam Skorpen, 2016).

b. Mycofenolaatmofetil dient gestaakt te worden, minstens 6 weken voor poging tot conceptie en
geplande zwangerschap (Flint, 2016; Gotestam Skorpen, 2016).

c. Mycofenolaatmofetil wordt ontraden tijdens lactatie bij gebrek aan data [D] (Flint, 2016; Gotestam
Skorpen, 2016).

d. Mycofenolaatmofetil kan, op basis van zeer beperkte bewijskracht, veilig gebruikt worden door partner
bij actieve wens tot voortplanting (Flint, 2016) (Veldnorm: gebruik mycofenolaat bij kinderwens, 2018).

 
Everolimus en andere mTOR-inhibitors

e
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a. Everolimus wordt wegens gebrek aan data, ontraden periconceptioneel en tijdens zwangerschap en
(Lareb, 2020) (Ponticelli & Moroni, 2018).

b. Everolimus wordt ontraden tijdens lactatie op grond van mogelijke nadelige effecten op de zuigeling
(Lareb, 2020).

c. Sirolimus en in mindere mate everolimus zijn in verband gebracht met reversibele azoöspermie en
oligospermie bij de partner  (Huyghe et al., 2007; Perez-Garcia et al., 2020). Bij indicatie voor mTor-
remmer dient bij mannen met (toekomstige) wens tot voortplanting semenpreservatie overwogen te
worden voorafgaand aan start van de mTor-remmer

 
Cyclofosfamide

a. Cyclofosfamide is teratogeen en daarom gecontra-indiceerd in de zwangerschap [B] (Flint, 2016;
Gotestam Skorpen, 2016).

b. In levens- of orgaan bedreigende maternale situaties kan vanaf 2  trimester cyclofosfamide worden
overwogen [D] (Flint, 2016; Gotestam Skorpen, 2016), waarbij risico’s voor foetus groter zullen zijn
naarmate de cyclofosfamide vroeger in 2  trimester wordt gestart.

c. Cyclofosfamide geeft een verhoogd risico op infertiliteit. Bij gebruik in de fertiele levensfase dient
overwogen te worden om vrouwen door te verwijzen naar een gespecialiseerde gynaecoloog voor
counseling over fertiliteit (eicelpreservatie). (Richtlijn ANCA-geassocieerde vasculitis met renale
betrokkenheid, 2018, Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)).

d. Cyclofosfamide wordt ontraden tijdens lactatie bij gebrek aan data [D] (Flint, 2016; Gotestam Skorpen,
2016).

e. Cyclofosfamidegebruik door partner wordt ontraden bij actieve wens tot voortplanting. Bij mannen met
(toekomstige) wens tot voortplanting dient semenpreservatie overwogen te worden voorafgaand aan
behandeling (Flint, 2016) (Richtlijn ANCA-geassocieerde vasculitis met renale betrokkenheid, 2018,
Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)).

 
Methotrexaat

a. Methotrexaat in elke dosering is gecontra-indiceerd bij zwangerschap (Flint, 2016).
b. Methotrexaat dient gestaakt te worden minimaal 3 maanden voor conceptie (Flint, 2016).
c. Indien methotrexaat in lage dosering tijdens (ongeplande en/of niet onderkende) zwangerschap

gebruikt is, dient dit middel direct gestaakt te worden en dient direct gestart te worden met foliumzuur
5 mg/dag en dienen de foetale risico’s geëvalueerd te worden door experts (Flint 2016).

d. Methotrexaat wordt ontraden tijdens lactatie bij gebrek aan data en de theoretische risico’s (Flint,
2016).

e. Methotrexaat in lage dosering zou, op basis van beperkte bewijskracht, mogelijk veilig gebruikt kunnen
worden door partner bij actieve wens tot voortplanting. Semenpreservatie kan overwogen worden
voorafgaand aan behandeling (Flint, 2016) (Richtlijn ANCA-geassocieerde vasculitis met renale
betrokkenheid, 2018, Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)).

 

e

e
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Alemtuzumab

a. Er zijn onvoldoende data over alemtuzumab periconceptioneel en tijdens zwangerschap. Bij dieren zijn
echter schadelijke effecten aangetoond (Alroughani, 2016). Onopzettelijk gebruik in het eerste
trimester lijkt op theoretische gronden geen nadelige effecten te hebben gezien tot dan toe beperkte
placenta passage van humaan IgG. (Gerosa et al, 2018).

b. Laatste infusie Alemtuzumab dient minstens 12 maanden voorafgaand aan een geplande poging tot
conceptie toegediend te worden (Langer-Gould, 2019).

c. Indien er toch blootstelling aan alemtuzumab periconceptioneel of tijdens de zwangerschap heeft
plaatsgevonden wordt geadviseerd frequente schildklierfunctie controles te verrichten in de eerste 5
levensjaren, gezien de hoge kans (40%) op het ontwikkelen van een auto-immuun thyreoïditis bij
patiënten met multipele sclerose die met alemtuzumab behandeld zijn.

d. Er zijn geen data over veiligheid van alemtuzumab bij gebruik tijdens lactatie ("Alemtuzumab," 2006).
e. Er zijn geen data over veiligheid van alemtuzumab bij gebruik door partner rondom actieve wens tot

voortplanting.

 
Belatacept

a. Onvoldoende data over belatacept periconceptioneel of tijdens zwangerschap.
b. Gezien halfwaardetijd wordt geadviseerd belatacept te staken, minstens 2 maanden voor de geplande

poging tot conceptie.
c. Er zijn geen data over veiligheid van belatacept bij gebruik tijdens lactatie ("Belatacept," 2006).
d. Er zijn geen data over veiligheid van belatacept bij gebruik door partner rondom actieve wens tot

voortplanting.

 
Belimumab

a. Belimumab wordt op basis van gebrek aan data, ontraden periconceptioneel en tijdens zwangerschap.
Onopzettelijk gebruik in het eerste trimester lijkt op theoretische gronden geen nadelige effecten op
de foetus te hebben gezien tot dan toe beperkte placenta passage van humaan IgG (Flint, 2016).

b. Er zijn geen data over veiligheid van belimumab bij gebruik tijdens lactatie (Flint, 2016).
c. Er zijn geen data over veiligheid van belimumab bij gebruik door partner rondom actieve wens tot

voortplanting. Op theoretische gronden lijkt dit geen nadelige effecten te hebben. (Flint, 2016).

 
Eculizumab

a. Eculizumab passeert waarschijnlijk de placenta minimaal en lijkt, op basis van beperkte bewijskracht,
niet schadelijk periconceptioneel en tijdens zwangerschap (Kelly, 2010; Sarno, 2019; Servais, 2016).
Eculizumab mag alleen op strikte indicatie en uitsluitend na toestemming van de landelijke werkgroep
aHUS toegepast worden waarbij het gezien de zeldzaamheid van de aandoening en de voortdurend
nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling en preventie van aHUS de grote voorkeur verdient om
patiënten met aHUS en zwangerschapswens of (ongeplande) zwangerschap voor counseling en verdere
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Medicatie Peri-
conceptie
advies

Placenta
passage

Bekende
teratogeniciteit

Mogelijk effect op
neonaat

Zwangerschap
advies

Overgang in
moedermelk

Immunosuppressiva       

Corticosteroïden Kan
gebruikt
worden

Ja, sterk
afhankelijk
van type
corticosteroïd

In hoge
doseringen bij
proefdieren
geassocieerd
met schisis,
maar bij mens
niet eenduidig
aangetoond

Bij chronisch gebruik
van dosering boven 10
mg associatie met
foetale groeivertraging
en neonatale
bijnierschorssuppressie

Kan gebruikt
worden;

Ja, in
geringe
mate

behandeling tijdens eventuele zwangerschap ivm vereiste specifieke expertise te verwijzen naar een van
de universitaire centra (NVVH/NFN richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische
microangiopathie (definitieve versie 27 augustus 2019)).

b. Eculizumab kan, op basis van beperkte bewijskracht, waarschijnlijk veilig gebruikt worden tijdens
lactatie ("Eculizumab," 2006; Sarno, 2019).

c. Er zijn geen data over veiligheid van eculizumab bij gebruik door partner rondom actieve wens tot
voortplanting, maar op theoretische gronden lijkt eculizumab geen nadelige effecten te hebben.

 
Rabbit anti-thymocytenglobuline (rATG)

a. rATG wordt op basis van gebrek aan data, ontraden periconceptioneel en tijdens zwangerschap.
b. Gezien halfwaardetijd wordt geadviseerd rATG te staken, minstens 2 maanden voor geplande

zwangerschap.
c. Er zijn geen data over veiligheid van rATG bij gebruik tijdens lactatie.
d. Er zijn geen data over veiligheid van rATG bij gebruik door partner rondom actieve wens tot

voortplanting.

 
Rituximab

a. Rituximab lijkt, op basis van zeer beperkte bewijskracht, niet teratogeen te zijn en alleen 2 of 3
trimester blootstelling is geassocieerd met (reversibele) neonatale B-cel depletie. Onopzettelijk gebruik
in het eerste trimester lijkt op theoretische gronden geen nadelige effecten te hebben gezien tot dan
toe beperkte placenta passage van humaan IgG [D] (Flint, 2016; Gotestam Skorpen, 2016).

b. Rituximab dient bij voorkeur gestaakt te worden, minstens 6 maanden voor geplande zwangerschap
(Flint, 2016).

c. Er zijn geen data over veiligheid van rituximab bij gebruik tijdens lactatie [D] (Flint, 2016; Gotestam
Skorpen, 2016).

d. Rituximab kan, op basis van beperkte bewijskracht, waarschijnlijk veilig gebruikt worden door partner
rondom actieve wens tot voortplanting(Flint, 2016).

e e
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Hydroxychloroquine Kan
gebruikt
worden

Ja Nee - Kan gebruikt
worden

Ja, in
geringe
mate

Azathioprine Kan
gebruikt
worden

Ja Nee Associatie van
leukopenie bij moeder
met neonatale
leukopenie en
pancytopenie

Kan gebruikt
worden; dosering
in 3  trimester
verlagen bij
leukopenie om
problemen
postpartum bij
neonaat te
voorkomen

Ja, in
geringe
mate

Tacrolimus Kan
gebruikt
worden

Ja Nee Associatie met
neonatale
hyperkaliëmie en
milde renale dysfunctie

Kan gebruikt
worden; dosering
vanaf eerste
trimester verhogen
op geleide van
dalspiegels

Ja

IVIG Kan
gebruikt
worden

Ja Nee - Kan gebruikt
worden

Ja

Ciclosporine Kan
gebruikt
worden

Ja Nee Associatie met
neonatale leukopenie

Kan gebruikt
worden; dosering
vanaf eerste
trimester verhogen
op geleide van
dalspiegels

Ja, in
geringe
mate

Mycofenolaatmofetil Ontraden,
minstens 3
maanden
voor
conceptie
staken

Ja Gerelateerd aan
congenitale
afwijkingen in
gelaat,
extremiteiten,
hart,
oesophagus en
nieren

- Absoluut Gecontra-
indiceerd

Onbekend

Sirolimus/Everolimus
(mTOR-remmers)

Ontraden Ja Onbekend - Ontraden Onbekend

e
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Cyclofosfamide Ontraden Ja Associatie met
congenitale
afwijkingen

- Ontraden, alleen in
2  of 3  trimester
op zeer strikte
indicatie gebruiken
(levensbedreigende
situaties)

Ja

Methotrexaat Gecontra-
indiceerd,
minstens 3
maanden
voor
conceptie
staken

Ja Gerelateerd aan
foetale sterfte
en congenitale
afwijkingen in
gelaat,
extremiteiten
en het CNS

- Absoluut gecontra-
indiceerd

Ja, in
geringe
mate

Biologicals       

Alemtuzumab Onbekend
risico

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend risico Onbekend

Belatacept Onbekend
risico

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend risico Onbekend

Belimumab Onbekend
risico

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend risico Onbekend

Eculizumab Kan
gebruikt
worden

Ja, in geringe
mate

Nee Associatie met
remming van het
terminale complement
in de bloedsomloop
van de foetus.

Kan gebruikt
worden

Onbekend

Rabbit anti-
thymocytenglobuline
(rATG)

Onbekend
risico

Ja Onbekend Onbekend Onbekend risico Onbekend

Rituximab Ontraden,
minstens 6
maanden
voor
conceptie
staken

Ja Nee Kans op reversibele
neonatale B cel
depletie indien gebruik
in 2  of 3  trimester

Ontraden Onbekend

Data is onder andere gebaseerd op informatie van Bijwerkingencentrum Lareb, EULAR en BSR-
richtlijnen. (Gotestam Skorpen, 2016), (Flint, 2016), (Ponticelli & Moroni, 2018), (Teng, 2018)

Advies op basis van beperkte bewijskracht
 Onopzettelijk gebruik in het 1  trimester lijkt op theoretische gronden geen nadelige effecten te

hebben gezien tot dan toe beperkte placenta passage van humaan IgG

e e

 a

a

 a

a

e e

a 

b e
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Dosering van immunosuppressiva in de verschillende trimesters
Er is weinig bekend over doseringsaanpassingen vooraf en tijdens de zwangerschap. Vuistregel is dat de
medicatie die gegeven wordt een harde indicatie moet hebben om te continueren tijdens de zwangerschap.
Deze medicatie dient dan in de laagst mogelijk effectieve dosering te worden gegeven (Gotestam Skorpen,
2016). Voor ciclosporine en tacrolimus is een daling beschreven van de serumconcentratie vanaf de eerste
trimester, welke wordt toegeschreven aan fysiologische veranderingen in bloed volume, metabolisatie (van
moeder en foetus) en darmmotiliteit (Fischer, 2005; Kainz, 2000; Le, 2020). In het algemeen zijn er echter
nauwelijks tot geen data over therapeutic drug monitoring (TDM) in zwangere patiënten waarbij aangetekend
moet worden dat gemeten bloedspiegels van een immunosuppressivum niet 1-op-1 geassocieerd zijn met de
mate waarop het afweersysteem wordt onderdrukt. TDM wordt voornamelijk toegepast om de dosering van
medicatie te titreren ter voorkoming van toxiciteit (Johnson-Davis & Doyle, 2019). Het wordt aanbevolen om
immunosuppressiva toe te dienen in de laagst mogelijk effectieve dosering aan patiënten met een
zwangerschapswens en tijdens de zwangerschap, waarbij gezien de verandering in farmacokinetiek van
immunosuppressiva overwogen kan worden om de frequentie van TDM gedurende de zwangerschap te
verhogen. Daarbij dient men zich te realiseren dat de ongebonden tacrolimus concentratie tijdens de
zwangerschap gestegen is, waardoor bij relatief lage spiegels nog voldoende ongebonden tacrolimus
aanwezig is om adequate immuunsuppressie te geven en derhalve lagere spiegels dan preconceptioneel
geaccepteerd kunnen worden (Le, 2020).
 
Neonatale immuunsuppressie
Studies naar lange termijn effecten op de gezondheid van het kind na expositie aan immunosuppressiva in de
zwangerschap zijn schaars en van lage kwaliteit. Gebruik van ciclosporine, azathioprine, dexamethason in de
zwangerschap lijkt, op basis van beperkte bewijskracht, geen verhoogd risico te geven op neonatale infecties
of auto-immuun ziektes ten gevolge van een mogelijke immuunsuppressie bij de neonaat (Gotestam Skorpen,
2016). Vrijwel alle biologicals kunnen tijdens de borstvoeding gegeven worden omdat deze eiwitten over het
algemeen maar in zeer lage concentraties het kind bereiken en in het geval dat deze het kind bereiken zal de
biological volledig afgebroken worden door de lage pH in de maag van het kind (Soh, 2019). Bij blootstelling
aan biologicals na 22 weken zwangerschap wordt vaccinatie van het kind met een levend verzwakt vaccin
(bijvoorbeeld BCG-vaccin, rotavirusvaccin, BMR-vaccin, oraal poliovaccin en varicellavaccin) in de eerste 12
maanden postnataal afgeraden. In het huidige Rijksvaccinatieprogramma wordt het eerste levend verzwakt
vaccin (BMR-vaccin) op de leeftijd van 14 maanden gegeven. Het is onwaarschijnlijk dat bij deze leeftijd nog
biologicals in het serum aanwezig zijn. Indien eerder toch een levend verzwakt vaccin geïndiceerd is, dient te
worden overlegd met een kinderreumatoloog-immunoloog of kinderinfectioloog-immunoloog, waarbij
mogelijk bloedspiegels van de biologicals in kwestie kunnen bijdragen aan de besluitvorming. (Gotestam
Skorpen, 2016). Voor de actuele stand van zaken dienen desbetreffende richtlijnen op websites van RIVM
en/of in de richtlijnendatabase van de FMS geraadpleegd te worden:

https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2020-02/Chronisch%20inflammatoire%20aandoeningen_0.pdf zie
hoofdstuk 7
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/biologicals/vaccinatie_en_biologicals.html

Onderbouwing
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Achtergrond

Bij zwangere vrouwen met CNS kunnen verschillende soorten medicatie geïndiceerd zijn. Deze medicatie
bestaat onder andere uit immunosuppressiva (waaronder biologicals), analgetica, antihypertensiva en
anticoagulantia. Voor meerdere van deze medicamenten bestaat een contra-indicatie tijdens de
zwangerschap wegens kans op teratogene werking, kans op miskramen of pathologie in het tweede of derde
trimester. Mede hierdoor is het van groot belang om patiënten met CNS te voorzien van gedegen
preconceptionele counseling en de afweging te maken om medicatie aan te passen voorafgaand aan de
zwangerschap. Bovenstaande uitgangsvraag heeft betrekking op immunosuppressiva waaronder biologicals
die veelal geïndiceerd zijn in de nefrologie, waarbij per medicament een advies is geformuleerd in aansluiting
op de European League Against Rheumatism (EULAR) en de British Society of Rheumatology (BSR) richtlijnen.

Zoeken en selecteren

De European League Against Rheumatism (EULAR) richtlijn en de British Society of Rheumatology (BSR)
richtlijn zijn als uitgangspunt gebruikt. Voor de medicatie waar geen standpunten voor zijn geformuleerd in
deze richtlijnen zijn aparte zoekstrategieën uitgevoerd. Er werd derhalve geen systematische literatuur search
verricht voor deze uitgangsvraag.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Behandeling van bijkomende nefrologische problemen bij zwangere vrouwen met
chronische nierschade

Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:

Bloedarmoede
Antistolling
Diabetes Mellitus

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Behandeling van bloedarmoede bij zwangere vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Hoe dient de behandeling van bloedarmoede bij een zwangere met chronische nierschade eruit te zien?
 
Deze uitgangsvraag omvat de volgende subvragen:

1. Zijn er andere streefwaardes voor de ijzerparameters bij CNS tijdens zwangerschap?
2. Onder welke voorwaarden kunnen parenterale ijzerpreparaten gegeven worden?
3. In welke trimesters kan EPO veilig gegeven worden en welke streefwaarde voor het Hb dient daarbij

nagestreefd te worden?
4. Wat is de grens voor het Hb voor bloedtransfusie en welke voorzorgen zijn er nodig bij bloedtransfusie?

Aanbeveling

Subvraag 1: Zijn er andere streefwaardes voor de ijzerparameters bij CNS tijdens zwangerschap?
Streef bij een zwangere CNS-patiënte met behouden nierfunctie (eGFR>60; stadium G1-2) en anemie naar
een ferritine >80 mcg/L tot maximaal 500 mcg/L.
 
Streef bij een zwangere CNS-patiënte met gestoorde nierfunctie (eGFR<60; stadium G3-5ND) en anemie naar
een ferritine >200 mcg/L tot maximaal 500 mcg/L.
 
Geef in principe bij CNS stadium G1-5ND (dus zonder dialyse) geen ijzertherapie bij ferritine >500 mcg/L
en/of een TSAT van >30%.
 
Streef bij een zwangere dialysepatiënte met een anemie naar een TSAT van 30-50% en een ferritine >300
mcg/L tot maximaal 800 mcg/L.
 
Subvraag 2: Onder welke voorwaarden kunnen parenterale ijzerpreparaten gegeven worden?
Start bij ijzergebreksanemie bij zwangere CNS-patiënten met orale ijzersuppletie en streef naar een ferritine
>80 mcg/L.
 
Overweeg bij ijzergebrek bij zwangere CNS-patiënten de suppletie al te starten bij een milde ijzerdeficiëntie
zelfs bij nog normale Hb-waarden.
 
Switch in het 2e en 3a trimester van de zwangerschap naar parenterale ijzerpreparaten als de streefwaarden
met orale preparaten niet behaald worden en controleer daarbij frequent Hb en ijzerwaarden.
 
Geef bij noodzaak tot toediening van parenteraal ijzer aan de zwangere patiënte met CNS een van de
moderne, stabiele ijzerpreparaten zoals ferricarboyxmaltose (Ferinject) in een maximale dosering van 1000mg
(maximaal 15 mg/kg per gift) of ferri-isomaltoside (Monofer/Diafer) in een dosering van maximaal 1000-2000
mg (maximaal 20 mg/kg per gift).
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Indien bij zwangere hemodialysepatiënten voor een van de oudere, minder stabiele ijzerpreparaten zoals
ferrisucrose (Venofer) wordt gekozen, geef dan een lage dosering van maximaal 62.5-100 mg per gift tijdens
de dialyse i.v.m. kans op afzetting van ijzer in de foetus.
 
Houdt bij toediening van parenterale ijzerpreparaten bij zwangere CNS-patiënten rekening met het kleine
risico op potentieel ernstige overgevoeligheidsreacties waardoor deze preparaten alleen in setting met
adequate reanimatiefaciliteiten toegediend mogen worden.
 
Subvraag 3: In welke trimesters kan EPO veilig gegeven worden en welke streefwaarde voor het Hb dient
daarbij nagestreefd te worden?
Streef bij zwangere CNS-patiënten (met of zonder dialyse) naar een Hb 6.2-6.8 mmol/L overeenkomend met
een Ht 30-35% aangezien obstetrische resultaten aantoonbaar beter zijn bij een Hb >6.2 mmol/L.
 
Sluit ijzergebrek, foliumzuurdeficiëntie en vitamine B12 uit en behandel eventuele deficiënties adequaat
alvorens toediening van rhEPO te overwegen.
 
Overweeg bij ijzergebrek snelle correctie met parenteraal ijzer.
 
Neem in uw overwegingen mee dat rhEPO voor zover bekend in 3e trimester de placenta niet passeert en op
basis van beperkte praktijkervaring uit foetaal oogpunt waarschijnlijk veilig gegeven kan worden tijdens alle
trimesters van de zwangerschap en lactatie.
 
Overweeg te starten met rhEPO bij de individuele patiënt met CNS en (renale) anemie met een Hb<6.2
mmol/L tijdens de zwangerschap. Weeg daarbij de potentiële voordelen voor welbevinden van moeder en
obstetrische uitkomst steeds af tegen de potentiële risico’s van verergering van hypertensie en
vasoconstrictie met name bij snelle stijging van het Hb.
 
Overweeg een leukocyten-gedepleteerde, Parvo-B19-vrije, en cEK-compatibele erytrocytentransfusie als
goed alternatief voor rhEPO indien een snelle stijging van het Hb gewenst is bijvoorbeeld in verband met
naderende partus. Door de leukocyten depletie zijn deze transfusies ook CMV vrij. Zie ook subvraag 4.
 
Verhoog zo nodig bij patiënten, die al voor de zwangerschap met rhEPO behandeld worden, de dosering
rhEPO tijdens de zwangerschap met 50-100% om de streefwaarde van het Hb te behalen en/of te behouden
in verband met EPO-resistentie tijdens zwangerschap.
 
Herbeoordeel de dosis rhEPO regelmatig op geleide van het Hb.
 
Hoog dosering rhEPO niet onbeperkt op in verband met toename van kans op mogelijke schadelijke
bijwerkingen. Voor het merendeel van de patiënten kan een maximale dosering van 2x normale startdosis als
veilige dosis gehanteerd worden.
 
Subvraag 4: Wat is de grens voor het Hb voor bloedtransfusie en welke voorzorgen zijn er nodig bij
bloedtransfusie?
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Bepaal bij iedere zwangere bloedgroep, rhesusfactor en verricht screening op irregulaire antistoffen.
 
Volg bij zwangere CNS-patiënten de adviezen in de multidisciplinaire richtlijn bloedtransfusie
waardoor transfusie perioperatief gegeven dient te worden bij een Hb <4.5 mmol/L en overwogen dient te
worden bij een Hb <5.0 mmol/L in stabiele situatie.
Overweeg echter al te transfunderen bij een Hb <6.0 mmol/L bij te verwachten groot bloedverlies zoals
rondom partus kan optreden aangezien de obstetrische resultaten beter zijn bij een Hb >6.2 mmol/L.
 
Overweeg bij zwangere dialysepatiënten, die door dialyse tot ASA klasse 3 behoren, bij een Hb<6.0 mmol/L
een bloedtransfusie te geven als niet verwacht kan worden dat Hb binnen enkele weken met parenteraal ijzer
en/of rhEPO gecorrigeerd kan worden.
 
Geef in ieder geval een bloedtransfusie bij deze patiënten bij een Hb <6.0 mmol/L bij te verwachten groot
bloedverlies zoals rondom partus kan optreden.
 
Neem in de noodzaak tot transfusie de overweging mee om terughoudend te zijn met transfusie om met oog
op (eventuele toekomstige) orgaan transplantatie allosensitisatie zo veel mogelijk te voorkomen. Bespreek
mogelijke gevolgen van het geven van een bloedtransfusie met de zwangere.
 
Bij noodzaak tot bloedtransfusie bij een zwangere CNS-patiënte dient een leukocyten-gedepleteerde, Parvo-
B19-vrije en cEK-compatibele erytrocytentransfusie gegeven te worden, die door de leukocyten depletie ook
CMV vrij zijn.

Overwegingen

Subvraag 1: Zijn er andere streefwaardes voor de ijzerparameters bij CNS tijdens zwangerschap?
De meest voorkomende oorzaak van anemie in de zwangerschap is ijzergebrek, dat geschat bij >40% van de
zwangerschappen voorkomt (Wiles 2018). Er zijn geen RCT’s op het onderwerp streefwaardes voor
ijzerparameters bij CNS tijdens de zwangerschap verricht.
Een systematische review onderzocht wereldwijde richtlijnen op de diagnose en behandeling van
ijzerdeficiëntie tussen verschillende indicaties (Peyrin-Biroulet 2015). Er werden zeven nefrologierichtlijnen en
4 obstetrische richtlijnen geïncludeerd. Geen enkele richtlijn betrof patiënten met zwangerschap en CNS.
De NfN richtlijn Anemie (2015) houdt voor algemene CNS-patiënten voor start van ijzertherapie de waarden
aan: TSAT ≤30% en/of ferritine ≤500 mcg/L, en adviseert ijzertherapie niet routinematig te geven bij getallen
boven deze afkapwaarden. De CBO richtlijn Bloedtranfusie (2011) adviseert bij ijzersuppletie in de
zwangerschap te streven naar een ferritinegehalte > 80 mcg/L.
Ook in een recente review wordt geconcludeerd dat er te weinig bekend is over sensitiviteit en specificiteit
van afkapwaardes bij de zwangere CNS patiënte, en dat dit onderwerp verder onderzocht moet worden
(Wiles 2018). Bij zwangere dialysepatiënten wordt in grotere obstetrische klinieken met ervaring bij deze
patiëntengroep een streefwaarde transferrine saturatie 30-50% geadviseerd (Cabiddu 2015, Piccoli 2010).
De werkgroep concludeert dat er geen bewijs is om tijdens de zwangerschap voor CNS-patiënten stadium 1-2
met nog behouden nierfunctie andere streefwaarden voor de ijzerparameters te hanteren dan in de algemene
zwangere populatie. De werkgroep adviseert voor deze patiënten de CBO richtlijn Bloedtransfusie te volgen:
bij ijzersuppletie in de zwangerschap streven naar een ferritine van >80 mcg/L.
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Voor zwangere patiënten met CNS stadium 3-5 lijkt het echter meer voor de hand te liggen om voor de
ijzerparameters de streefwaardes aan te houden die in de NfN richtlijn aangeraden worden voor niet-
zwangere CNS-patiënten en te streven naar een TSAT>25% en ferritine>200 mcg/L tot maximaal 500 mcg/L).
Bij zwangere dialysepatiënten lijkt het verstandig te streven naar een TSAT 30-50% en zoals in de NFN
richtlijn aangegeven een ferritine boven de 300 mcg/L tot maximaal 800 mcg/L.
 
Subvraag 2: Onder welke voorwaarden kunnen parenterale ijzerpreparaten gegeven worden?
Er zijn geen RCT’s op dit onderwerp met zwangere CNS-patiënten verricht.
Er zijn wel 2 RCT’s verricht onder zwangeren met ijzergebreksanemie maar zonder nierschade.
De eerste RCT uit 2001 werd verricht onder 40 zwangeren met ijzergebreksanemie waarbij de effectiviteit en
veiligheid van het destijds beschikbare, minder stabiele ferrisucrose (Venofer) met en zonder rhEPO werd
vergeleken (Breymann 2001). De zwangerschapduur was 22-38 weken. Beide regimes waren effectief in
verbetering van Hb, Ht en reticulocytengetal, en er waren geen serious adverse events (SAE’s) bij moeder of
neonaat.
De tweede RCT uit 2017 includeerde 252 zwangeren met ijzergebreksanemie (zonder nierschade) die de
effectiviteit en veiligheid van het veel stabielere intraveneuze ferricarboxymaltose (Ferinject maximaal 1000
mg in enkele dosis met maximum van 15 mg/kg per gift) vergelijkt met orale ferrosulfaat tijdens week 16 tot
33 van de zwangerschap (Breymann 2017). Het Hb verbeterde in beide groepen gelijk, maar dat ging bij het
iv preparaat sneller en meer vrouwen hadden een correctie van de anemie. Karakteristieken bij de neonaat
(Apgar scores, geboortegewicht, lengte, navelstreng-Hb en navelstreng-ferritine) waren gelijk.
Tot slot is er een prospectieve observationele studie met 65 zwangeren met een ijzergebreksanemie verricht,
waarin de zwangeren eveneens ferricarboyxmaltose (Ferinject) kregen tot 15mg/kg tussen week 24 en 40 van
de zwangerschap (Froessler 2014). Er werd een significante stijging van het Hb gezien en geen SAE’s. Er
werden geen uitkomstmaten op de neonaten gerapporteerd.
Verschillende soorten intraveneuze ijzerpreparaten zijn bovendien zonder adverse events aan zwangere
dialysepatiënten gegeven (Cabiddu 2015). Echter bij gebruik van het “oudere” minder stabiele ijzerpreparaat
ferrisucrose (Venofer) in de latere zwangerschapsperiode kan tot 80-90% van de parenteraal toegediende
ijzer in de foetus afzetten omdat het de placenta wel passeert; om die reden wordt geadviseerd om dit
preparaat bij zwangere hemodialyse patiënten in lage dosering (62.5-100mg per keer) toe te dienen (Reddy
2007). Daarbij is frequente controle van Hb en ijzerwaarden nodig.
Er zijn geen meldingen over teratogeniciteit of foetale/neonatale effecten, maar gezien onbekende risico in
1  trimester worden de parenterale ijzerpreparaten door Lareb alleen als veilig beschouwd tijdens het 2  en
3  trimester van de zwangerschap, en waarschijnlijk ook als veilig tijdens borstvoeding (Hladunewich 2016,
Wiles 2018).
Bij toediening van parenterale ijzerpreparaten moet rekening gehouden worden met het kleine risico op
potentieel ernstige overgevoeligheidsreacties (NfN richtlijn Anemie 2015, Wiles 2018).
Voor zwangere CNS-patiënten geldt echter ook nog steeds dat orale ijzerpreparaten veilig, goedkoop en
makkelijk verkrijgbaar zijn (KNOV 2010, Cabiddu 2015). Dit sluit aan bij de NfN richtlijn Anemie (2015) voor
de algemene CNS-patiënten: bij CNS niet-dialyse patiënten kan gestart worden met orale ijzersuppletie en
bij het merendeel van de patiënten zal het Hb dan stijgen. Het kan voorkomen dat de orale ijzerpreparaten
echter onvoldoende compensatie geven voor de verhoogde behoefte in patiënten met CNS. In verband met
de verhoogde ijzerbehoefte tijdens zwangerschap is het advies om direct ijzersuppletie te starten bij een
milde ijzerdeficiëntie zelfs bij normale Hb-waarden en multidisciplinaire richtlijn Bloedtransfusiebeleid, module
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transfusiebeleid bij anemie in de zwangerschap, beveelt aan om te streven naar een ferritine >80 mcg/L. In
de gevallen waar deze streefwaarde met orale therapie niet gehaald wordt, kunnen intraveneuze
ijzerpreparaten gestart worden (Cabiddu 2015).
 
Subvraag 3: In welke trimesters kan EPO veilig gegeven worden en welke streefwaarde voor het Hb dient
daarbij nagestreefd te worden?
Er zijn geen RCT’s op dit onderwerp verricht.
Alvorens toediening van rhEPO te overwegen dienen ijzergebrek, foliumzuurdeficiëntie en vitamine B12
tekort altijd uitgesloten en zo nodig adequaat behandeld te zijn waarbij overwogen dient te worden om
ijzergebrek sneller te corrigeren met parenteraal ijzer.
In dierstudies in apen en schapen aan het einde van de zwangerschap en in ex-vivo humane placentaperfusie
experimenten is aangetoond dat rhEPO de placenta niet passeert (Widness 1995, Schneider 1995). De (zeer)
beperkte humane case series hebben geen aanwijzingen laten zien voor een teratogeen effect in alle
trimesters van de zwangerschap. rhEPO kan derhalve uit foetaal oogpunt in ieder geval in het 3  trimester van
de zwangerschap veilig gegeven worden en is waarschijnlijk ook veilig in de eerste 2 trimesters zonder
evident verhoogd risico op congenitale afwijkingen bij het kind (Blowey 1998, Hou 1994, Scott 1995,
Schneider 1995, Breymann 2001, Reddy 2007, Sienas 2013, Rudnik 2018, Wiles 2018, Hladunewich 2016,
Sanchez-Gonzalez 2016). rhEPO kan voor zo ver bekend ook veilig gegeven worden tijdens lactatie omdat
het rhEPO eiwit waarschijnlijk afgebroken wordt in de tractus digestivus van de neonaat (Wiles 2018,
Hladunewich 2016). De CBO richtlijn Bloedtransfusie stelt slechts dat er nog weinig ervaring bestaat over de
behandeling van anemie met EPO tijdens de zwangerschap.
Patiënten met CNS hebben vaak hypertensie en daarnaast een verhoogd risico op het ontwikkelen van
hypertensie na toediening van rhEPO door enerzijds geringere compensatie voor het verhoogde hematocriet
(Ht) en viscositeit van het bloed en anderzijds indirecte vasoconstrictieve effecten (Agarwal 2018). De
voorschrijver wordt dus geadviseerd de voor- en nadelen en de risico’s van toediening van rhEPO in de
verschillende trimesters tegen elkaar af te wegen, en alleen rhEPO voor te schrijven bij zwangere patiënten
met medicamenteus voldoende gereguleerde bloeddruk en alert te blijven op het voorkomen van
hypertensie en pre-eclampsie tijdens gebruik van rhEPO, ook al lijkt de incidentie hiervan laag te zijn [Sienas
2013, Wiles 2018, Hou 1994]. Het ontstaan van hypertensie loopt parallel aan de stijging van het Ht en kan
vooral problematisch zijn als het Ht sneller stijgt dan 5% per 4 weken (Maschio 1995, farmacotherapeutisch
kompas) of hoger wordt dan 30-35% (Scott 1995).
HIF-activatoren zijn een mogelijk nieuwe medicatiegroep met therapeutisch effect in de behandeling van
anemie door stimulatie van EPO-productie. Er is nog geen formele aanbeveling over gebruik van HIF-
activatoren in de zwangerschap. Echter, omdat het kleine moleculen betreft die mogelijk de placenta
passeren, en omdat ze directe en indirecte effecten hebben die fysiologische ontwikkelingsprocessen kunnen
moduleren, wordt gebruik tijdens conceptie en zwangerschap afgeraden (Wiles 2018).
De richtlijn van de KNOV (2010) hanteert voor de diagnose anemie in de 1  lijns verloskunde praktijk de
volgende Hb referentiewaarden, afhankelijk van de amenorroeduur (alle in mmol/L):

preconceptioneel: Hb 7.5,
tot en met week 13: Hb 7.1; week 14 t/m 17: Hb 6.8; week 18 t/m 21: Hb 6.5; week 22 t/m 37: Hb 6.3;
vanaf week 38: Hb 6.5,
postpartum week 1 t/m 5: Hb 6.5; postpartum week 6 Hb 7.2.
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Bij zwangere CNS-patiënten met of zonder dialyse wordt in de meeste grotere obstetrische klinieken met
ervaring met deze patiëntengroep voor het Hb een streefwaarde van 6.2-6.8 mmol/L en het Ht 30-35%
gehanteerd [Hou 1994, Piccoli 2010, Cabiddu 2015, Reddy 2007, Giofre 2007]. Dit sluit aan bij de NfN
richtlijn Anemie (2015) voor de algehele CNS-populatie om het Hb niet routinematig onder de 6.2 mmol/L te
laten zakken. Bij CNS5D moet het Hb dan wel hoger blijven dan de NfN richtlijn voor niet-zwangeren
adviseert (dat is namelijk Hb boven de 5.6 mmol/L). Het Ht moet niet hoger oplopen dan 35% om het risico
op ontstaan of verergeren van hypertensie te vermijden.
In de zwangerschap kan een hyporesponsiviteit op rhEPO ontstaan. De hypothese hierachter is het vrijkomen
van cytokines vanaf het 1  trimester. Daarom zal bij zwangere CNS-patiënten, die al voor de zwangerschap
met rhEPO behandeld werden, over het algemeen de EPO-dosering tot wel 50-100% opgehoogd moeten
worden om de fysiologische ophoging van EPO tijdens de zwangerschap na te bootsen [Sienas 2013, Piccoli
2010, Cabiddu 2015, Reddy 2007, Hladunewich 2016]. Tijdens verschillende zwangerschappen binnen
dezelfde patiënte en de verschillende trimesters kunnen verschillende doses nodig zijn (Giofre 2007).
Doseringen zullen regelmatig (in ieder geval elke 2-3 weken) getitreerd moeten worden (Scott 1995), maar
moeten niet onbeperkt opgehoogd worden in verband met mogelijke schadelijke bijwerkingen van rhEPO
met name voor de moeder (NfN richtlijn Anemie 2015). Voor het merendeel van de patiënten kan een
maximale dosering van 2x de normale
startdosis als veilige dosering gehanteerd worden.
Gezien risico’s van rhEPO in de zwangerschap dient dit middel alleen toegepast te worden in centra met
nefrologische en obstetrische expertise met zwangerschappen bij patiënten met gevorderde stadia van CNS
(stadium G3b en hoger). In individuele gevallen kan ook volstaan worden met behandeling met rhEPO in
overleg met dergelijke centra.
Concluderend kan rhEPO uit foetaal oogpunt waarschijnlijk veilig gegeven worden tijdens alle trimesters van
de zwangerschap en lactatie en is rhEPO in ervaren handen ook veilig voor de moeder als bloeddruk goed
gereguleerd is en (te) snelle stijging van het Hb voorkomen wordt. De streefwaarden Hb tijdens de
zwangerschap zijn voor de gehele CNS-populatie (wel of geen dialyse) daarbij 6.2-6.8 mmol/L met Ht 30-35%.
 
Subvraag 4: Wat is de grens voor het Hb voor bloedtransfusie en welke voorzorgen zijn er nodig bij
bloedtransfusie?
In de zwangerschap en vooral rond de partus is de kans verhoogd dat een transfusie van bloedproducten
nodig is. Er zijn echter geen RCT’s verricht op dit onderwerp bij zwangere CNS-patiënten. Daarnaast is er
weinig tot geen gecontroleerd onderzoek dat essentiële vragen over transfusiebeleid in de zwangerschap
(ook zonder nierschade) op een adequate wijze beantwoordt (multidisciplinaire richtlijn Bloedtransfusie,
2019).
De NfN richtlijn Anemie (2015) adviseert bij CNS bloedtransfusies zoveel mogelijk te vermijden. Dit geldt met
name bij potentiële kandidaten voor (nier)transplantatie in de toekomst of patiënten die al een
niertransplantatie hebben ondergaan, in verband met het risico op allosensitisatie door bloedtransfusie
(Ferrandiz 2016). Dit geldt uiteraard ook voor de zwangere CNS-patiënte. De richtlijn adviseert transfusie
alleen te geven in sommige acute klinische situaties, zoals beoogde snelle preoperatieve Hb-correctie en
beoogde snelle stabilisatie van de klinische conditie. Hier sluit de multidisciplinaire richtlijn Bloedtransfusie
met module over anemie tijdens de zwangerschap (2019) zich bij aan. Naast inschatting van klachten, leeftijd,
snelheid waarmee de anemie ontstaat, oorzaak van de anemie en cardiopulmonale problematiek, wordt in
het algemeen geadviseerd peri-operatief bij electieve ingrepen in stabiele fase restrictief pas te transfunderen
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bij een Hb<4.5 mmol/L en op patiëntspecifieke basis een eventueel hogere transfusietrigger van 5 mmol/l aan
te houden. Voor de zwangere CNS-patiënte met mogelijk occult coronairlijden en beperktere
cardiopulmonale compensatiemogelijkheden valt derhalve te overwegen al bloedtransfusie te geven bij een
Hb <5.0 mmol/L in stabiele situatie en bij een Hb <6.0 mmol/L bij te verwachten groot bloedverlies zoals
rondom partus kan optreden. Bij de zwangere dialysepatiënte dient echter overwogen te worden bij een
Hb<6.0 mmol/L al een bloedtransfusie te geven als niet verwacht wordt dat Hb binnen enkele weken met
parenteraal ijzer en/of rhEPO gecorrigeerd kan worden. Geef in ieder geval een bloedtransfusie bij deze
patiënten bij een Hb <6.0 mmol/L bij te verwachten groot bloedverlies rond partus (placenta praevia, sectio
caesarea). Met de zwangere CNS-patiënte dienen de mogelijke gevolgen van het geven van bloedtransfusie
en met name het risico op allosensitisatie in het kader van mogelijke toekomstige niertransplantatie te
worden besproken.
Tijdens de zwangerschap dient transmissie van bepaalde virussen via donorbloed (met name Parvo-B19 en
CMV) te worden voorkomen ter preventie van foetale morbiditeit en sterfte (CBO richtlijn Bloedtransfusie
2011, NVOG richtlijn Transfusiebeleid en zwangerschap 2002). Door zwangeren alleen leukocyten
gedepleteerde bloedtransfusies toe te dienen wordt transmissie van CMV voorkomen. Om daarnaast
hemolyse van de pasgeborene te voorkomen verdient het aanbeveling om aan vrouwen in de fertiele
levensfase tevens c-, E- en Kell-compatibel bloed te geven (NVOG richtlijn Transfusiebeleid en zwangerschap
2002).

Onderbouwing

Achtergrond

Tijdens de zwangerschap vindt er een toename plaats van het circulerend volume van 40-50% met
disproportionele toename van de hoeveelheid erytrocyten (25% toename), waardoor er hemodilutie en een
daling van het hematocriet ontstaat van 0.40L/L aan het begin van de zwangerschap tot 0.33L/L à terme.
Normaliter neemt de erytropoiëtine (EPO)-productie vanaf het 1  trimester toe, tot wel 2-4 maal de
concentratie van niet-zwangere controlepersonen, om de hoge behoefte aan erytrocytenproductie te dekken
die nodig is voor groei van placenta en foetus (Reddy 2007, Sienas 2013, Hladunewich 2016). De piek-EPO
concentratie is tijdens het 3  trimester, maar de EPO-concentratie is ook postpartum nog verhoogd (Scott
1995). Tevens is er tijdens de zwangerschap een toegenomen ijzerbehoefte van foetus en placenta, waarbij
de ijzervoorraad van de zwangere wordt gemobiliseerd. Hierdoor stijgt de dagelijkse ijzerbehoefte van 1 tot 2
mg per dag buiten de zwangerschap tot 7.5 mg per dag in het derde trimester van de zwangerschap
(Breymann 2015). Deze toegenomen behoefte kan niet worden verkregen door de fysiologische toename van
de absorptie in de darm, zelfs niet met optimaal dieet. De netto ijzerbalans tijdens de gehele zwangerschap,
geboorte en postpartum is dan ook negatief (Milman 1999). Door deze factoren kan anemie ontstaan tijdens
de zwangerschap.
Daarnaast hebben patiënten met chronische nierschade (CNS) al vaak de diagnose anemie.
Veelvoorkomende oorzaken van anemie bij CNS kunnen zijn: ijzergebrek, EPO-tekort, bijwerkingen van
medicatie en dieetrestricties (KDIGO 2012).
Anemie tijdens de zwangerschap kan leiden tot maternale vermoeidheidsklachten en morbiditeit. Er is een
verhoogd risico op vroeggeboorte en een lager geboortegewicht (Milman 1999, Wiles 2018, Sanchez-
Gonzalez 2016). Ook de placenta kan zich anders ontwikkelen door anemie en hypoxie resulterend in afgifte
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van hypoxia inducible factor (HIF) en abnormale trophoblast-invasie en. Dit heeft verhoogde incidentie van
placenta previa en voortijdige placenta-abruptie tot gevolg (Breymann 2002, Levy 2005, Steer 2000, Allen
2000, Scholl 2011).

Samenvatting literatuur

Not applicable. No studies were found that answered the search question.
 
Niet van toepassing. Voor deelvraag 3 werd een systematische literatuursearch uitgevoerd, maar deze leverde
geen bruikbare resultaten (zie Table of excluded studies Subquestion 3). Voor de overige deelvragen werd
geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat de werkgroep van mening is dat deze subvragen zich
niet goed laten beantwoorden middels een literatuursamenvatting.

Zoeken en selecteren

Voor het beantwoorden van subvraag 3 werd een systematische literatuursearch uitgevoerd om de volgende
vraag te beantwoorden:
 
Wat zijn de gunstige en ongunstige effecten van het behandelen van anemie bij een zwangere patiënt met
CNS, vergeleken met het niet behandelen van de anemie?
 
P: zwangere patiënten met chronische nierschade (pregnant patiënt);
I: ijzersuppletie oraal, ijzersuppletie intraveneus, erytropoeiëtine (rhEPO - recombinant human erythropoetin),
bloedtransfusie;
C: geen behandeling, ijzer +/- rhEPO;
O: stijging Hb, stijging reticulocyten.
 
A systematic review of the literature was performed to answer the following question:
What are the beneficial and harmful effects of treating anemia in a pregnant patient with chronic kidney
disease, versus not treating the anemia?
 
P: pregnant patient with chronic kidney disease;
I: oral iron suppletion, intravenous iron suppletion, erytropoeiëtin (rhEPO - recombinant human
erythropoetin), blood transfusion;
C: no treatment, iron +/- rhEPO;
O: increase in Hb, increase in reticulocyte count.
 
Relevant outcome measures
The guideline development group considered congenital abnormalities as a critical outcome measure for
decision making; and live birth rate, low birth rate as an important outcome measure for decision making.
 
Search and select (Methods)
The PubMed database was searched with relevant search terms until 15  March 2019. The detailed search
strategy is depicted under the tab Methods (Attachment 1). The systematic literature search resulted in 538
hits. 81 studies were initially selected based on title and abstract screening by two independent members of
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the working group. After reading the full texts, none of the studies could be included because none of the
studies compared treatments for anemia in women with renal disease.
 
Results: Question 1.
No literature was found within the search parameters.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referenties

Agarwal R. Mechanisms and mediators of Hypertension Induced by Erythropoietin and Related Molecules. Nephrol Dial
Transplant 2018;33:1690-8.
Allen LH. Anemia and iron deficiency: effects on pregnancy outcome. Am J Clin Nutr 2000;71:1280S-4S.
Blowey DL, Warady BA. Neonatal outcome in pregnancies associated with renal replacement therapy. Advances in Renal
Replacement Therapy 1998;5:45-52.
Breymann C, et al. Am J Obstet Gynecol 2001;184:662-667.
Breymann C. Iron deficiency and anaemia in pregnancy: modern aspects of diagnosis and therapy. Blood Cells Mol Dis
2002;29:506-516.
Breymann C. Iron deficiency anemia in pregnancy. Seminars in Hematology 2015;52:339-347.
Breymann C et al. Ferric carboxymaltose vs. Oral iron in the treatment of pregnant women with iron deficiency anemia: an
international, open-label, randomized controlled trial (FER-ASAP). J. Perinat. Med. 2017;435:443-453
Cabiddu G, et al. Best practices on pregnancy on dialysis: the Italian Study Group on Kidney and Pregnancy. J Nephrol
2015;28:279-288.
Farmacotherapeutisch kompas, 2020
Ferrandiz I et al. Impact of early blood transfusion after kidney transplantation on the incidence of donor-specific anti-HLA
antibodies. Am J Transplant 2016;16:2661-2669.
Froessler B et al. Intravenous ferric carboxymaltose for anaemia in pregnancy. BMC Pregnancy and Childbirth 2014;14:115.
Giofre F et al. Three successive pregnancies in a patient with chronic renal disease progressing from chronic renal dysfunction
through to institution of dialysis during pregnancy and then on to maintenance dialysis. Nephrol Dial Transplant 2007;22:1236-
1240.
Hladunewich MA, Melamed N, Bramham K. Pregnancy across the spectrum of chronic kidney disease. Kidney Int 2016;89:995-
1007.
Hou SH. Pregnancy in women on haemodialysis and peritoneal dialysis. Baillieres Clin Obstet Gynaecol 1994;8:481-500.
KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease 2012.
KNOV standaard Anemie in de verloskundige praktijk; aanbevelingen voor preventie, diagnostiek en behandeling 2010.
Levy A, Fraser D, Katz M, Mazor M, Sheiner E. Maternal anemia during pregnancy is an independent risk factor for low
birthweight and preterm delivery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005;122:182–6.
Maschio G. Keynote Lecture: Erythropoietin and systemic hypertension. Nephrol Dial Transplant. 1995, 10 suppl 2: 74–79
Milman N, Bergholt T, Byg K-E, Eriksen L, Graudal N. Iron status and iron balance during pregnancy: a critical reappraisal of
iron supplementation. Acta Obstet Gynecol Scand 1999;78:749–57.
Multidisciplinaire richtlijn Bloedtransfusiebeleid, module transfusiebeleid bij anemie in de zwangerschap, 2019
Nederlandse federatie voor Nefrologie. Richtlijn Anemie 2015.
Peyrin-Biroulet L, Williet N, Cacoub P. Guidelines on the diagnosis and treatment of iron deficiency across indications: a
systematic review. Am Clin J Nutr 2015;102:1585-1594.

Kinderwens en zwangerschap bij nierziekten

PDF aangemaakt op 03-11-2022 152/203



Piccoli GB et al. Pregnancy in dialysis patients: is the evidence strong enough to lead us to change our counseling policy? Clin
J Am Soc Nephrol 2010;5:62-71.
Reddy SS, Holley JL. Management of the pregnant chronic dialysis patient. Adv Chronic Kidney Dis 2007;14:146-155.
Rudnyk VT. Effectiveness of the recombinant erythropoietin use in anemia of pregnant women. Pharmacia 2018;65;11-16.
Sanchez-Gonzalez LR et al. Efficacy and safety of adjuvant recombinant human erytropoietin and ferrous sulfate as treatment
for iron deficiency anemia during the third trimester of pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016;205:32-36
Schneider H, Malek A. Lack of permeability of the human placenta for erythropoietin. J Perinat Med 1995;23:71-76.
Scholl TO. Maternal iron status: relation to fetal growth, length of gestation and the neonate’s iron endowment. Nutr Rev
2011;69:S23-29.
Scott LL et al. Erythropoietin use in pregnancy: two cases and a review of the literature. American Journal of perinatology
1995;12:22-24.
Sienas L, et al. Contemporary uses of erythropoietin in pregnancy: a literature review. Obstetrical and gynecological survey
2013;68:594-602.
Steer PJ. Maternal hemoglobin concentration and birth weight. Am J Clin Nutr 2000;71:1285–1287s.
Widness JA et al. Erythropoietin transplacental passage – review of animal studies. J Perinat Med 1995;23:61-70.
Wiles KS, Nelson-Piercy C, Bramham K. Reproductive health and pregnancy in women with chronic kidney disease. Nature Rev
Nephrology 2018;14:16.

Kinderwens en zwangerschap bij nierziekten

PDF aangemaakt op 03-11-2022 153/203



Antistolling bij zwangere vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Hoe kunnen zwangere patiënten met CNS en een indicatie voor antistolling behandeld en begeleid worden?

Aanbeveling

Behandel zwangeren met CNS en een indicatie voor antitrombotische therapie bij voorkeur in een
multidisciplinair verband bestaande uit een gynaecoloog-perinatoloog, internist-nefroloog en zo nodig een
stollingsarts.
 
De keuze voor type antistollingsmiddel (LMWH of VKA), profylactische of therapeutische dosering en de
behandelduur is sterk afhankelijk van het onderliggend (nefrologisch) lijden, bijkomende comorbiditeit en
geschatte kans op trombose en risico op bloedingen.
 
Vervang tijdens de zwangerschap in principe de VKA door therapeutisch LMWH ivm teratogene effecten en
verhoogde kans op bloedingen bij foetus rondom de partus.
 
Een uitzondering op dit beleid vormen zwangere vrouwen met een harde indicatie voor VKA zoals sommige
low flow mechanische kunstkleppen (zie aparte aanbeveling).
 
Behandel zwangeren met CNS en mechanische kunstkleppen afhankelijk van het tromboserisico bij de
specifieke kunstklep in nauw overleg met de behandelend cardioloog met VKA gedurende een deel of de
gehele zwangerschap zoals zwangeren zonder CNS en overeenkomstig multidisciplinaire richtlijn
Antitrombotisch beleid - Anticoagulantia en maatregelen bij zwangeren, waarbij van belang is dat iedere
wisseling van antistollingsregime juist tijdens de zwangerschap gepaard gaat met een verhoogd risico op
trombose.
 
Vervang bij CNS-patiënten, die met een DOAC behandeld worden, preconceptioneel of uiterlijk bij de eerste
positieve zwangerschapstest de DOAC door therapeutisch LMWH ivm verhoogde kans op miskraam of
aangeboren afwijkingen.
 
Behandel zwangeren met CNS stadium G3-5ND en een indicatie voor therapeutische antistolling met een
LMWH conform de multidisciplinaire richtlijn Antitrombotisch beleid, modules voor patiënten met gestoorde
nierfunctie, en overweeg bij therapeutische toepassing van gereduceerde dosis LMWH de piek anti-Xa
spiegels te monitoren om zowel onder- als overdosering te voorkomen. Vermijd echter op basis van de
gemeten anti-Xa activiteit hoger te doseren dan de normale volledige dosis op basis van het lichaamsgewicht.
 
Continueer bij CNS-patiënten met een indicatie voor antistolling tijdens de zwangerschap ook postpartum de
LMWH of VKA gedurende minimaal 6 weken vanwege verhoogd tromboserisico in deze kraamperiode.
Moeders die LMWH of VKA gebruiken kunnen veilig borstvoeding geven.
 

Kinderwens en zwangerschap bij nierziekten

PDF aangemaakt op 03-11-2022 154/203

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrombotisch_beleid/preventie_vte_in_de_verloskunde/keuze_anticoagulantia_tijdens_zwangerschap.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrombotisch_beleid/therapie_vte/initi_le_behandeling_veneuze_trombo-embolie.html?query=nierfunctie#considerations


Behandel zwangeren met een ernstig nefrotisch syndroom met een serum albumine < 25 g/L met LMWH in
profylactische of eventueel therapeutische dosering op basis van eventuele bijkomende risicofactoren voor
trombose.
 
Overweeg behandeling met LMWH in een profylactische dosering bij zwangeren met chronische nierschade
geassocieerde verhoogde tromboseneiging (vooral membraneuze nefropathie) zonder ernstig nefrotisch
syndroom, waarbij de zwangerschap als een extra risicofactor voor trombose dient te worden beschouwd.
 
Behandel zwangeren met SLE nefritis en/of antifosfolipiden syndroom met lage dosis acetylsalicylzuur ter
preventie van arteriële trombose en verlaging van de kans op pre-eclampsie en combineer dit met
profylactische dosering LMWH in het geval van obstretrische antifosfolipiden syndroom.
 
Overweeg bij een therapeutische dosering LMWH bij zwangere patiënten met hogere stadia CNS (G3b-
G5ND) monitoring middels anti-Xa spiegels om overdosering/ accumulatie te voorkomen.
 
Overweeg de dagelijkse gift LMWH bij dialysepatiënten bij de start van de dialysebehandeling te geven om
geen extra LMWH te hoeven geven ter ontstolling van het extracorporele circuit van het dialyse-apparaat.
 
Staak bij zwangere CNS-patiënten therapeutische LMWH 24 uur en profylactische LMWH 10 uur voor een
geplande bevalling al dan niet met neuraxiale anesthesie overeenkomstig multidisciplinaire richtlijn
Antitrombotisch beleid - Anticoagulantia en maatregelen bevalling & NVA richtlijn Neuraxisblokkade en
antistolling die geldt voor zwangeren zonder CNS.
Geef bij dialyse geen LMWH als binnen 24 uur een bevalling al dan niet met neuraxiale anesthesie gepland is.

Overwegingen

Keuze van specifieke middel voor antistolling
LMWH en/of VKA
Wanneer tijdens de zwangerschap een indicatie bestaat voor therapeutisch ontstollen gaat in de meeste
gevallen de voorkeur uit naar laag moleculair gewicht heparines (LMWH) omdat deze middelen enerzijds zelfs
in therapeutische dosering een laag risico hebben op bloedingen bij de moeder van 1.5% antepartum en 2%
postpartum (Lu, 2017) en anderzijds de placenta niet passeren (Schneider, 1995; Saivin, 1991) in tegenstelling
tot vitamine K antagonisten (VKA) waarvan circa 20% de placenta passeert in perfusie experimenten (Bajoria,
2013; Lareb Vitamine K-remmers tijdens de zwangerschap, 2020). Bij gebruik van VKA is er kans op foetale
bloedingen waaronder intracraniële bloeding bij de partus en kans van 6% op embryopathie bij gebruik
gedurende het eerste trimester (>8% bij gebruik van hogere doseringen). Waar mogelijk wordt daarom het
gebruik van VKA ontraden gedurende deze zwangerschapsperiode. Een uitzondering op dit terughoudende
beleid zijn de zwangere vrouwen met een harde indicatie voor VKA zoals sommige mechanische kunstkleppen
waarbij het risico op kleptrombose, systemische embolie of sterfte fors hoger lijkt te zijn bij
ongefractioneerde heparine of LMWH (richtlijn Antitrombotisch beleid - Kunstkleppen tijdens de
zwangerschap; Souza, 2017).
Profylactische of therapeutische antistolling met LMWH of VKA dient ten minste de eerste 6 weken
postpartum te worden gecontinueerd vanwege de hoge stollingsneiging gedurende deze kraamperiode
(Kamel, 2014; Hladunewich, 2017). Zowel LMWH als VKA kunnen volgens Lareb tijdens lactatieperiode veilig
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gegeven worden aangezien zij niet of nauwelijks in moedermelk terechtkomen en er geen nadelige effecten
bij de zuigeling beschreven zijn (Lareb, 2020; MDR antitrombotisch beleid – keuze anticoagulantie bij
borstvoeding, 2016).
 
LMWH en/of VKA bij zwangere CNS-patiënten met mechanische kunstkleppen
Adviezen over de precieze aanbevolen behandelperioden met LMWH of VKA tijdens de zwangerschap bij
CNS-patiënten met mechanische kunstkleppen lopen uiteen vanwege het ontbreken van vergelijkend
onderzoek. Bovendien zullen adviezen moeten worden afgestemd op de geschatte hoogte van het
embolierisico bij specifieke mechanische kunstkleppen en de eventuele aanwezigheid van bijkomende
risicofactoren voor trombose en bloedingen. Een afweging zal per individu gemaakt moeten worden in nauw
overleg met de behandelend cardioloog en eventueel stollingsarts. Hierbij is het advies van het Lareb om zo
mogelijk van de 6  tot de 13  week van de zwangerschap en vanaf de 36  zwangerschapsweek VKA te
vervangen door LMWH met monitoring van anti-Xa spiegels bij mechanische kunstkleppen met een laag
embolie risico, waarbij men zich moet realiseren dat iedere wisseling van antistollingsregime juist tijdens de
zwangerschap gepaard gaat met een verhoogd risico op trombose. Dit is de reden dat bijvoorbeeld bij low
flow mechanische hartkleppen een voorkeur bestaat voor één regime tijdens de hele zwangerschap. De
werkgroep sluit zich aan bij de richtlijn ‘antistolling bij kunstkleppen tijdens de zwangerschap’ waarin wordt
benoemd dat een hoog embolierisico het gebruiken van VKA gedurende de hele zwangerschap kan
rechtvaardigen. Voor uitgebreidere adviezen wordt verwezen naar de richtlijn antitrombotisch beleid van de
Federatie Medisch Specialisten (multidisciplinaire richtlijn Antitrombotisch beleid - Kunstkleppen tijdens de
zwangerschap, 2016) en het Lareb (Lareb Vitamine K-remmers tijdens de zwangerschap, 2020).
 
Keuze voor specifiek preparaat LMWH bij gevorderde stadia CNS
Bij de keuze voor een specifiek LMWH preparaat dient rekening te worden gehouden met het feit dat de
renale klaring van LMWH met een kleine molecuulgrootte (enoxaparine: molecuulgewicht 4,400 Da,
nadroparine: molecuulgewicht 4,500 Da) hoger is dan LMWH varianten met grotere moleculen (tinzaparine:
molecuulgewicht 6,500 Da, dalteparine: molecuulgewicht: 5,700 Da) waardoor dosis van ‘kleinere’ LMWH
zoals enoxaparine sterker verminderd moeten worden bij gestoorde nierfunctie (Sharif-Askari, 2016).
Het meeste wetenschappelijk onderzoek met LMWH bij gestoorde nierfunctie is verricht met enoxaparine
waarbij de veiligheid en effectiviteit is aangetoond (Sharif-Askari, 2016; Dager, 2010) wanneer de dosis bij
enoxaparine (fors) verlaagd wordt vanaf een eGFR <60 ml/min/1.73 m .
 
Aanpassen van LMWH dosering bij zwangeren met gevorderde stadia CNS en eventuele monitoring met anti-
Xa spiegels
De klaring van LMWH neemt af bij hogere stadia CNS. De nieuwe conceptmodules 3 en 4 van de MDR
antitrombotisch beleid - Behandeling VTE met LMWH bij patiënten met nierfunctiestoornissen (concept
augustus 2020) adviseren dosisreductie voor enoxaparine en nadroparine vanaf eGFR< 60 ml/min/1,73m ,
mogelijke dosisreductie voor dalteparine vanaf eGFR< 30 ml/min/1,73m  en ongewijzigde dosis voor
tinzaparine bij alle stadia CNS. Verder wordt geadviseerd om bij niet zwangere CNS-patiënten met een
eGFR<30- 60 ml/min/1,73m , waarbij LMWH langer dan 3 dagen in gereduceerde dosis worden toegepast,
piekwaardes van anti-Xa te meten om zowel over- als onderdosering te voorkomen. Bij lage anti-Xa spiegels
bij patiënten met een eGFR <30-60 ml/min/1.73m  én gereduceerde dosis LMWH adviseert de werkgroep
om op basis van de gemeten anti-Xa activiteit niet hoger te doseren dan de normale volledige dosis op basis
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van het lichaamsgewicht omdat uit diverse studies blijkt dat ook bij een substantieel deel van de patiënten
die een volledige dosis krijgt, sub-therapeutische anti-Xa waarden worden gemeten (van Ojik,. 2016; Olie,
2017) en het theoretische risico bij nierinsufficiëntie vooral overdosering door verminderde renale klaring
betreft (conceptmodules MDR antitrombotisch beleid - Behandeling VTE met LMWH bij patiënten met
nierfunctiestoornissen, 2020).
Monitoring op onderdosering bij gereduceerde dosis LMWH zou op theoretische gronden nog belangrijker
kunnen zijn bij zwangere CNS-patiënten omdat tijdens zwangerschap in afwezigheid van nierschade de
halfwaardetijd van LMWH met 30% is afgenomen vanwege een toegenomen glomerulaire filtratiesnelheid
(Lu, 2017), waarbij aan de andere kant de hyperfiltratie afneemt bij CNS stadia boven de 3. Een onderzoek bij
zwangeren met veneuze trombotische complicaties (maar zonder CNS) kon geen verschil in bloedings- of
stollingscomplicaties aantonen tussen patiënten waarbij wel of niet anti-Xa monitoring werd toegepast
(McDonnell, 2017).
Op theoretische gronden is het voorstelbaar om bij profylactische toepassing van LMWH bij zwangeren met
een verhoogd tromboserisico hoger te doseren, mede ivm het hogere tromboserisico in de zwangerschap.
Wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt, maar dit wordt momenteel onderzocht in een Nederlandse
studie: Highlow studie NCT 01828697.
 
DOAC
Er bestaat vooralsnog een contra-indicatie voor een DOAC tijdens de zwangerschap. Een review over de
uitkomst van 236 zwangere vrouwen en gebruik van een DOAC (vooral rivaroxaban n=178) toont een hoog
percentage miskramen van 31% (ten opzichte van maximaal 12% in de Nederlandse populatie) en
aangeboren afwijkingen die in relatie werd gebracht met het gebruiken van een DOAC van 4% (ten opzichte
van maximaal 3.1% in de Nederlandse populatie (Lameijer, 2018, rapport ministerie van volksgezondheid,
welzijn en sport 2018). Tot er verder onderzoek is naar veiligheid en effectiviteit van DOAC’s in de
zwangerschap, raadt de werkgroep op grond van deze review het gebruik in de zwangerschap af. Conform
de multidisciplinaire richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’ dienen vrouwen met een zwangerschapswens die een
DOAC gebruiken over te worden gezet op VKA of LMWH. De keuze voor het ene of het andere middel bij
CNS is afhankelijk van het onderliggend nefrologisch lijden (zie verder).
 
Specifieke nierziekten
Primaire glomerulaire nierziekten
Zo mogelijk zijn behandelbeslissingen nog lastiger te nemen in specifieke populaties. Hierbij valt te denken
aan zwangere vrouwen met een nog actieve primaire glomerulaire nierziekte die gepaard gaat met een
verhoogde stollingsneiging. De kans op veneuze trombo-embolieën is het hoogst bij patiënten met een
nefrotisch syndroom als gevolg van membraneuze nefropathie gevolgd door minimal change disease/ FSGS
met een hazard ratio van 22 en 7,8 respectievelijk. Gecorrigeerd voor geslacht, serum albumine en
proteïnurie blijven deze diagnoses een onafhankelijke risicofactor voor veneuze trombo-embolieën met een
hazard ratio van 10,8 en 5.9. Hier staat tegenover dat de meer voorkomende primaire glomerulaire nierziekte
IgA-nefropathie zelden gepaard gaat met een nefrotisch syndroom, en veneuze trombo-embolieën slechts in
0.36% werd vastgesteld binnen de groep met 548 IgA-nefropathie deelnemers zonder nefrotisch syndroom.
Naast de onderliggende diagnose is tevens de hoogte van de proteinurie (met name vanaf >3.5 gr/24 uur) en
de laagte van het serumalbumine (met name <29 gr/L) medebepalend voor het tromboserisico (Barbour,
2012). Hierbij moet worden aangegeven dit een onderzoek met niet-zwangere nierpatiënten patiënten
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betreft. De renale diagnose en het klinisch beeld bepalen dus in het bijzonder de kans op trombose. De
werkgroep adviseert een multidisciplinaire benadering van dergelijke patiënten, waarbij ten minste een
gynaecoloog-perinatoloog, internist-nefroloog en bij voorkeur een stollingsarts betrokken zijn. Het advies om
profylaxe met LMWH te starten zal afhangen van de betreffende onderliggende glomerulaire aandoening en
de ernst van het nefrotisch syndroom. Adviezen over trombose-profylaxe bij CNS en specifieke nierziekten
zijn tevens te vinden in de betreffende richtlijnen van de Nederlandse Federatie van de Nefrologie. In het
uiteindelijke advies dient zwangerschap en de postpartum kraamperiode (6 tot 12 weken postpartum) als een
extra risicofactor voor trombose te worden beschouwd (Kamel, 2014; Bates, 2016).
Wanneer sprake is van een ernstig ongecontroleerd nefrotisch syndroom wordt zwangerschap op dat
moment afgeraden.
Adviezen over antistolling bij zwangeren met glomerulaire ziekten berusten vooral op klinische ervaring in
enerzijds de zwangere populatie zonder CNS en anderzijds de niet-zwangere populatie met een nefrotisch
syndroom, waarbij vergelijkend klinisch onderzoek ontbreekt. Een recent gepubliceerde retrospectieve
analyse van 97 niet-zwangere patiënten met een nefrotisch syndroom met plasma-albumine < 30 g/L toonde
significant minder trombose in de 44 patiënten die behandeld werden met verschillende vormen van
profylactische of therapeutische antistolling met LMWH of VKA (4 versus 0 gevallen; 1x longembolie, 1x DVT
1x CVA, 1x renale veneuze trombose) in vergelijking met geen antitrombotische behandeling (Kelddal, 2019).
Rankin (2016) berekende een sample size voor een klinische trial van bijna 1000 patiënten met een nefrotisch
syndroom, uit 10 grote centra met een inclusietijd en follow-up-tijd van beide 3 jaar om de vraagstelling te
beantwoorden of trombose profylaxe zinvol is in deze patiënten met nefrotisch syndroom, zelfs nog zonder
zwangerschap. Dit schetst de moeilijkheid van dergelijke studies.
Bij patiënten met een bekende, nog actieve of tijdens de zwangerschap nieuw gediagnosticeerde
glomerulaire nierziekte met een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties kan er voor gekozen
worden om profylactische of zelfs therapeutische dosis LMWH te geven gedurende de gehele zwangerschap
of pas vanaf het moment dat het serum albumine door progressie van het nefrotisch syndroom onder de 25
g/L daalt (Barbour, 2012; Hladunewich, 2017; NfN richtlijn membraneuze nefropathie, 2013). In deze
overweging kan worden meegenomen dat het serum albumine in de loop van de zwangerschap lager is als
gevolg van hemodilutie, en de aanbeveling in de NFN richtlijn membraneuze nefropathie om antistolling te
overwegen bij een hogere serum albuminewaarde van 25 g/L in de aanwezigheid van additionele
risicofactoren voor trombose waartoe de zwangerschap behoort. Bij de keuze voor zowel moment van starten
van antistolling alsook de keuze tussen profylactische en therapeutische dosering zullen enerzijds factoren die
het tromboserisico verder verhogen zoals een voorgeschiedenis met trombo-embolische complicaties en
aanwezigheid van overgewicht en immobilisatie en anderzijds de aanwezigheid van een verhoogd
bloedingsrisiso een belangrijke rol moeten spelen. Ook bij start van steroïden kan er een indicatie voor
antistolling ontstaan omdat glucocorticoïden mogelijk een additioneel trombogeen effect hebben (NfN
richtlijn membraneuze nefropathie, 2013).
 
Lupus nefritis of SLE met antifosfolipiden antistoffen
Zwangeren met een verhoogd trombotisch risico bij lupus nefritis of SLE in combinatie met positieve
antifosfolipiden antistoffen hebben een indicatie voor lage dosis (80mg) acetylsalicylzuur bij voorkeur
gedurende de gehele zwangerschap ter preventie van arteriële trombose en vermindering van de kans o pre-
eclampsie (Andreoli, 2016; Limper, 2019). Indien er sprake is van een obstetrische antifosfolipiden syndroom
(met of zonder CNS) is de standaard behandeling een combinatie behandeling met lage dosis
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acetylsalicylzuur en een profylactische dosering LMWH (Ziakas, 2010; Andreoli, 2016; Limper, 2019;, Branch
2019, American College of Rheumatology guideline for the managment of reproductive health in Rheumatic
and musculoskeletal diseases, 2020). Kans op succesvolle zwangerschap wordt hierdoor verhoogd van 20%
naar 54-80% (Limper, 2019). Hierbij moet worden aangegeven dat de diagnose obstetrische antifosfolipiden
syndroom lastig te stellen kan zijn (Branch, 2019). Uiteraard dienen de tromboserisico’s en bloedingsrisico’s
tegen elkaar worden afgewogen bij het bepalen van het medicamenteus beleid. Bij
zwangerschapscomplicaties onder deze combinatiebehandeling kan de behandeling worden verzwaard tot
acetylsalicylzuur en therapeutisch LMWH tot de 36  zwangerschapsweek. Vanaf de 36  week tot de partus zal
per individu aan de hand van het tromboserisico en eerdere trombo-embolische events bepaald moeten
worden of therapeutische danwel profylactische LMWH gegeven kan worden. Als er reeds een indicatie voor
therapeutisch ontstollen vóór de zwangerschap bestond zal therapeutische antistolling middels LMWH
moeten worden gecontinueerd gedurende de gehele zwangerschap. (Andreoli, 2016,Limper, 2019).
In alle gevallen met een indicatie voor profylactische of therapeutische antistolling tijdens de zwangerschap
zal deze antistolling postpartum minimaal 6 weken gecontinueerd moeten worden vanwege het verhoogde
tromboserisico in deze kraamperiode. Genoemde adviezen hebben betrekking op zwangeren met potentieel
nierbetrokkenheid maar onafhankelijk van CNS stadium. Dergelijke onderzoeken ontbreken. Voor alle hier
benoemde adviezen geldt bovendien dat deze zijn gebasseerd op lage kwaliteit onderzoeken. Het risico van
de behandeling wordt als laag, en het potentiele voordeel als hoog ingeschat om dergelijke adviezen te
verdedigen (American College of Rheumatology guideline for the managment of reproductive health in
Rheumatic and musculoskeletal diseases, 2020). Ook hier wordt het belang van een multidisciplinaire
benadering onderstreept.
Intensieve poliklinische monitoring wordt geadviseerd bij de zwangeren met SLE, nierinsufficiëntie, ernstig
overgewicht en triple positief antifosfolipiden antistoffen profiel (Lareb, Andreoli, 2016; Limper, 2019). Ook
hiervoor geldt dat een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is.
 
Profylactische of therapeutische toepassing van LMWH bij zwangere dialysepatiënten
Hemodialyse tijdens de zwangerschap wordt bij voorkeur geïntensiveerd (zie de module 'Dialyse en
zwangerschap'). Tijdens hemodialyse wordt ook LMWH gebruikt ter voorkoming van stolling in het
extracorporele circuit en de patiënt wordt daarmee systemisch ontstold, omdat LMWH tijdens dialyse niet
uitgedialyseerd worden door hun sterke binding aan het grote eiwit antitrombine 3.
Bij dialysepatiënten die tijdens de zwangerschap een indicatie voor profylactische of therapeutische
antistolling met LMWH hebben is de meest praktische benadering om op dialysedagen de vastgestelde
LMWH dosis toe te dienen aan het begin van de dialyse zodat hiermee ook het extracorporele circuit wordt
ontstold (Dager, 2010).
 
Timing van staken antistolling rondom partus en in relatie met neuraxiale anesthesie
In het algemeen gaat op dat therapeutische LMWH 24 uur voor een geplande bevalling moet worden
gestaakt en profylactische LMWH 10 uur tevoren (NVA richtlijn Neuraxisblokkade en antistolling (2014);
Scheres, 2019). Op individuele basis kan uiteraard een aangepast advies gelden. Ook in anesthesiologische
richtlijnen wordt (waar mogelijk) bovenstaande advies aangehouden ten aanzien van neuraxiale anesthesie
vanwege de kans op epidurale hematoomvorming. De kans op deze complicatie is klein, maar de
consequenties mogelijk groot (Leffert, 2017; Horlocker, 2018; Scheres, 2019). Voor specifieke adviezen ten
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aanzien van de timing van staken en starten van LMWH rondom de partus, waaronder in relatie met
neuraxiale anesthesie, wordt verwezen naar de NVA richtlijn Neuraxisblokkade en antistolling (2014) &
Antitrombotisch beleid - Anticoagulantia en maatregelen bevalling (2016).
De werkgroep is van mening dat bovenstaande advies tevens op gaat voor het gebruik van LMWH tijdens de
dialyse. Indien binnen 24 uur voor een geplande bevalling met neuraxiale anesthesie een dialysebehandeling
uitgevoerd moet worden zal deze dialyse in overleg met de behandelend internist-nefroloog bij voorkeur
zonder LMWH uitgevoerd dienen te worden en kan hemodiafiltratie met predilutie overwogen worden om
de kans op stolling in de kunstnier te verminderen.

Onderbouwing

Achtergrond

Tijdens de zwangerschap en in de postpartum periode kan een indicatie bestaan voor profylactisch of
therapeutisch ontstollen. Denk hierbij aan een voorgeschiedenis met veneuze trombo-embolie (VTE), belaste
familiegeschiedenis voor VTE, draagster van een trombofiliedefect of bijvoorbeeld bij mechanische
hartkleppen (richtlijn Antitrombotisch beleid). Ook CNS en specifieke nierziekten verhogen de kans op VTE
maar soms ook op bloedingen (Dager, 2010). De combinatie zwangerschap, CNS en een indicatie voor
ontstollen kan op diverse manieren worden behandeld, afhankelijk van onderliggend aandoeningen en
risicofactoren voor trombose en bloedingen.

Zoeken en selecteren

Niet van toepassing. Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat de werkgroep van mening is
dat deze vraag zich niet goed laat beantwoorden middels een literatuursamenvatting.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Behandeling diabetes mellitus bij zwangere vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

In hoeverre wijkt beleid ten aanzien van de behandeling van diabetes mellitus bij zwangere patiënten met
CNS af van de diabetesbehandeling in NIV richtlijn diabetes en zwangerschap?

Aanbeveling

Behandel zwangere patiënten met diabetes mellitus en CNS zoals zwangere patiënten met alleen diabetes
mellitus conform de NVOG/NIV richtlijnen Diabetes en zwangerschap met in acht neming van mogelijk
verhoogde insulinegevoeligheid en verlengde werkingsduur van insuline met name bij hogere stadia van
CNS.
 
Overweeg zwangere patiënten met diabetes mellitus en CNS vanaf stadium 3b minder lang werkende
insulinevormen zoals insuline isofaan voor te schrijven in verband met de verlengde werkingsduur van insuline
bij deze patiënten.
 
Overweeg bij zwangere patiënten met diabetes mellitus en CNS vanaf stadium 3b intensievere
bloedsuikercontroles met behulp van glucosesensor.
 
Behandel zwangere patiënten met diabetes mellitus 2 en CNS in uitzonderingsgevallen met metformine of
glibenclamide met in acht neming van dosisaanpassing en contra-indicaties bij specifieke stadia van CNS.
 
Schrijf op dit moment nog geen DPP4 remmers, GLP-1 agonisten en SGLT-2 remmers voor tijdens de
zwangerschap, ook niet bij zwangere diabeten met CNS.
 
Geef corticosteroïden ter bevordering van foetale longrijping bij zwangere patiënten met diabetes mellitus al
dan niet in combinatie met CNS uitsluitend in klinische setting in verband met noodzaak van intensieve
bloedsuiker monitoring en frequente aanpassing van insuline.

Overwegingen

Verschillende richtlijnen met recente updates behandelen uitgebreid diabetesbehandeling voor, tijdens en na
de zwangerschap, en van diabetes in de aanwezigheid van chronische nierschade (CNS):

NVOG-richtlijn-Diabetes-mellitus-en-zwangerschap-2018
NIV/NVOG-richtlijn-Diabetes_en_zwangerschap-2018
NFN-richtlijn-Behandeling-van-patiënten-met-diabetes-mellitus-en-chronische-nierschade-stadium-3b-
of-hoger-2018

 
Voor de behandeling van zwangeren met CNS en diabetes kunnen hieruit volgende belangrijke conclusies
getrokken worden:

Een goede glycemische controle vóór, tijdens en na de zwangerschap is van essentieel belang om
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maternale en foetale complicaties te verminderen.
Insulinetherapie is de voorkeursbehandeling tijdens de periconceptionele periode en zwangerschap
voor vrouwen met diabetes mellitus type 1 en 2.
Er is een zeer beperkte plaats voor metformine en glibenclamide.

 
Aanvullend op bovenstaande wordt in een drietal recente reviews geconcludeerd dat het risico op maternale
en foetale complicaties bij zwangeren met CNS én diabetes mellitus bepaald wordt door enerzijds de
nierfunctie en mate van proteïnurie in het begin van de zwangerschap en anderzijds de glycemische controle.
 
Invloed van zwangerschap op nierfunctie bij diabetische nefropathie
Bij vrouwen met diabetische nefropathie met alleen micro-albuminurie bij een normale baseline eGFR is het
risico laag op blijvende nierschade door de zwangerschap. Echter bij een baseline eGFR < 60 ml/min en/of
proteïnurie > 1 tot 3 gram/24 uur is kans op progressieve nierschade door de zwangerschap duidelijk
verhoogd. Uitkomsten worden helaas zeer wisselend beschreven in meestal kleine series zonder vergelijking
met een niet-zwangere groep met diabetische nefropathie. Prospectief onderzoek in grotere cohorten
ontbreekt. Dit maakt dat het nog steeds onduidelijk is of het nierfunctiebeloop tijdens de zwangerschap bij
vrouwen met diabetische nefropathie ongunstiger is dan bij niet-zwangere vrouwen met diabetische
nefropathie (Picolli, 2013; Bramham, 2017; Spotti, 2019).
 
Invloed van diabetes mellitus op obstetrische uitkomsten
In een recent gepubliceerde cohort studie die de obstetrische uitkomsten van 8690 zwangeren met diabetes
mellitus type 1 en 8685 zwangeren met diabetes mellitus type 2 beschrijft, was sprake van vroeggeboorte in
42.5% van de vrouwen met diabetes mellitus type 1 en in 23.4% van de vrouwen met diabetes mellitus type
2. Verder was er sprake van een verlaagd geboortegewicht bij 52.2% van de vrouwen met diabetes mellitus
type 1 en 26.2% van de vrouwen met diabetes mellitus type 2. Neonatale intensive care opname voor 12.7%
van de kinderen van moeders met diabetes mellitus type 1 en voor 7.8% van de kinderen van moeders met
diabetes mellitus type 2. Neonatale sterfte en doodgeborenen kwamen voor bij 0.7% en 1.0% van de
vrouwen met diabetes mellitus type 1 en bij 1.1% en 1.3% van de vrouwen met diabetes mellitus type 2
(Murphy, 2021). Er zijn helaas geen obstetrische gegevens beschikbaar van vrouwen met diabetische
nefropathie.
 
Behandeling middels dieet
Iedere zwangere met diabetes gravidarum dient naar een diëtist verwezen te worden en dient te starten met
een dieet. Soms is deze behandeling afdoende, maar indien hiermee onvoldoende controle van de diabetes
mellitus bereikt wordt zal de behandeling medicamenteus moeten worden uitgebreid.
 
Behandeling van diabetes mellitus 2 en diabetes gravidarum met metformine of glibenclamide
De beperkte indicatiestelling voor metformine en glibenclamide wordt verder beïnvloed door de mate van
nierinsufficiëntie.
De metformine dosering dient te worden aangepast aan de nierfunctie vanaf CNS stadium 3 en gestaakt bij
CNS stadium 5 (NFN richtlijn DM en CKD 2018).
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Glibenclamide kent nog een smaller indicatiegebied in combinatie met CKD, namelijk slechts bij CNS stadium
1 en 2 (KDIGO diabetes CKD, update 2012), waarmee nagenoeg onbruikbaar in combinatie met gevorderde
stadia van CNS.
 
Behandeling van diabetes mellitus 2 en diabetes gravidarum met nieuwere alternatieven voor insuline
Een recente review beschrijft de rol van de GLP-1 agonisten en DPP4-remmers in diabetes gravidarum (Chen,
2019). In diabetes gravidarum heeft een te lage GLP-1 concentratie een belangrijke rol in de pathofysiologie
(Chen, 2019).
De laatste jaren hebben nieuwere diabetes middelen zoals DPP4 remmers, GLP-1 agonisten en SGLT-2
remmers een duidelijke plaats gekregen in de behandeling van diabetes mellitus bij niet-zwangeren met en
zonder CNS (NIV richtlijn DM2 in de tweede lijn, 2018; NfN richtlijn diabetes mellitus en chronische
nierschade, 2018). Slechts 1 onderzoek onderzocht het effect van sitagliptine in de zwangerschap (vanaf het
tweede trimester) versus placebo in 263 Chinese vrouwen. Na 16 weken follow-up had de behandelde groep
een significant beter glucose en insuline profiel. Verschil is neonatale uitkomst was er niet, maar wordt niet
verder onderbouwd (Sun, 2017). Tot er verder onderzoek is naar de effectiviteit en veiligheid van DPP4
remmers, GLP-1 agonisten en SGLT-2 remmers tijdens de zwangerschap, raadt de werkgroep het gebruik van
deze middelen dan ook af bij zwangeren met diabetes mellitus en CNS.
 
Behandeling van zwangeren met CNS met insuline
Behandelen met insuline kan veilig bij zwangere patiënten met CNS. Wel wordt strikte begeleiding
geadviseerd in verband met afwijkende insulinebehoefte en -gevoeligheid in deze zwangeren met CNS.
Enerzijds verhoogt CNS zonder dialyse de insulineresistentie en anderzijds verhoogt ook de halfwaardetijd bij
toename van nierinsufficiëntie en effectiviteit van insuline bij toename van nierinsufficiëntie doordat zowel de
(metabole) klaring van insuline in de nieren (Scheen, 2013; Tuttle, 2014) als ook de gluconeogenese in de
nieren afnemen (Rahhal, 2019) resulterend in stapeling van insuline en verhoogde kans op hypoglycemiën. In
dit kader kan het zinvol zijn om bij zwangeren met diabetes en CNS vanaf stadium 3b minder lang werkende
insulinevormen zoals insuline isofaan voor te schrijven in plaats van langer werkende insulinevormen zoals
insuline glargine en insuline detemir. Als bijkomende complicerende factor wisselt de insulinebehoefte
gedurende de zwangerschap. In het eerste trimester is dit wisselend, in het tweede en derde trimester
overwegend fors toenemend om na 36 weken weer af te nemen. Daarnaast kan dit per zwangere erg
verschillen (Steel, 1994; Garcia-Patterson, 2010). Het behouden van een adequate bloedglucoseregulatie
vergt derhalve intensieve inzet van zowel patiënte als zorgverlener, waarbij een glucosesensor frequente
metingen van bloedsuikers vereenvoudigd en inmiddels voor deze indicatie ook vergoed wordt door de
verzekeraar.
 
Regulatie van diabetes mellitus bij toediening van steroïden voor foetale longrijping
Een strikte glucosemonitoring en regulatie wordt geadviseerd bij zwangeren met CNS die corticosteroïden
krijgen ter bevordering van de foetale longrijping. Om deze reden en eventuele foetale bewaking dienen
zwangere vrouwen met diabetes mellitus voor deze toediening van steroïden te worden opgenomen.
Ondanks dat de glucoseregulatie minder goed te voorspellen is in de aanwezigheid van CNS, weegt het
voordeel van de versnelde longrijping hier tegen op (NVOG richtlijn diabetes mellitus en zwangerschap,
2018).

Onderbouwing
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Achtergrond

De combinatie diabetes mellitus en zwangerschap verhoogt de kans op maternale, foetale en neonatale
complicaties. Diabetes mellitus en chronische nierschade (CNS) verhogen bovendien beide het
cardiovasculair risico van de zwangere. Zowel moeder en kind zijn gebaat bij een goed behouden regulatie
van beiden.

Zoeken en selecteren

Niet van toepassing. Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat de werkgroep van mening is
dat deze vraag zich niet goed laat beantwoorden middels een literatuursamenvatting.
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
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Nieuwe nefrologische problemen bij zwangere vrouwen met chronische nierschade

Gedurende de zwangerschap kunnen zich in zeldzame gevallen nieuwe nierziekten openbaren. Wanneer
sprake is van nieuw ontstane proteïnurie is het van belang onderscheid te maken tussen pre-eclampsie en een
primair nefrologisch probleem. Op dit moment bestaan er geen specifieke richtlijnen voor diagnostiek en
behandeling van nieuwe nefrologische problematiek tijdens de zwangerschap.
Deze module heeft tot doel om behandelaren van zwangere patiënten handvatten te geven voor diagnostiek
en therapie van nieuw ontstane nierinsufficiëntie of proteïnurie tijdens de zwangerschap.
 
Uitgangsvraag
Hoe dient de benadering van nieuwe nefrologische problemen (proteïnurie/nefrotisch syndroom of TMA) in
verschillende trimesters van de zwangerschap eruit te zien?
 
Deze uitgangsvraag omvat de volgende subvragen:

A. Hoe dient de diagnostiek en de behandeling van nieuwe nefrologische problemen plaats te vinden
(proteïnurie/nefrotisch syndroom of TMA) in verschillende trimesters van de zwangerschap?

B. Hoe kan onderscheid gemaakt worden tussen pre-eclampsie en primair nefrologisch probleem. In
hoeverre zijn nieuwe markers zoals sFLT1:PIGF ratio daarbij behulpzaam?

C. Wanneer is er een indicatie voor nierbiopsie tijdens de zwangerschap?
D. Hoe dient de follow-up na partus eruit te zien bij patiënten met pre-eclampsie of nefrologische

problemen tijdens de zwangerschap?
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Diagnostiek en de behandeling nieuwe nefrologische problemen in verschillende
trimesters bij zwangere vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Hoe dient de diagnostiek en de behandeling van nieuwe nefrologische problemen plaats te vinden
(proteïnurie/nefrotisch syndroom of TMA) in verschillende trimesters van de zwangerschap?

Aanbeveling

Analyseer de oorzaak van de nierinsufficiëntie bij zwangeren bij wie in de eerste helft van de zwangerschap
sprake is van een daling van de eGFR en/of proteïnurie > 300 mg/dag. Maak hierbij gebruik van diagnostiek
die ook buiten de zwangerschap zou worden gebruikt (echografie, urine analyse en op indicatie specifieke
immunologische bepalingen of een selectiviteitsindex). Denk aan specifieke oorzaken in verschillende fases
van de zwangerschap (zie figuur 3 en 4 in overwegingen).
 
Behandel zwangeren met symptomatische urolithiasis primair conservatief overeenkomstig advies van de
European Association of Urology.
Wees in het 3e trimester van de zwangerschap bij urolithiasis die onvoldoende reageert op conservatieve
behandeling en/of bij nierinsufficiëntie met hydronefrose en met name bij (verdenking op) aanwezigheid van
urineweginfectie terughoudend met retrograde urologische interventies in de urinewegen in verband met
risico op inductie van weeënactiviteit en risico op urosepsis.
Weeg in multidisciplinair verband met gynaecoloog-perinatoloog, internist-nefroloog en uroloog de voor- en
nadelen van enerzijds de meer definitieve oplossing van ureterorenoscopie +/- dubbel J katheter en
anderzijds meer tijdelijke oplossing van nefrostomiecatheter tegen elkaar af.
 
Denk bij acute nierinsufficiëntie in combinatie met hemolyse in de zwangerschap en postpartum aan
trombotische microangiopathie die geen onderdeel is van HELLP.
Overleg laagdrempelig en in een vroegtijdig stadium met een expertisecentrum TTP/aHUS, omdat therapie in
de vorm van plasmaferese en eventueel eculizumab ernstige complicaties en progressie naar eindstadium
nierfalen in een belangrijk deel van de patiënten met aHUS of TTP kan voorkomen. Raadpleeg hiervoor ook
de ‘NVVH/NFN richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische microangiopathie’ die in 2019
werd gepubliceerd.

Overwegingen

Fysiologische veranderingen in de zwangerschap:
Als gevolg van fysiologische veranderingen van de hemodynamiek in de zwangerschap (toegenomen cardiac
output en plasmavolume als gevolg van afgenomen perifere vaatweerstand) stijgt normaal gesproken de
glomerulaire filtratiesnelheid in de eerste helft van de zwangerschap (zie onderstaande figuur).
 
Figuur 1 Glomerular filtration rate (GFR) and effective renal plasma flow (ERPF) during pregnancy. Gammill,
Crit Care Med 2005.
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Deze ‘fysiologische hyperfiltratie’ kan leiden tot een beperkte mate van proteïnurie (< 300 mg/24 uur
(Gammill, 2005)) zonder dat hieraan een nierziekte ten grondslag ligt. Zwangeren die een daling in plaats van
een stijging van de eGFR doormaken of bij wie sprake is van meer proteïnurie dan zou mogen worden
verwacht op basis van de beschreven fysiologie zouden nader onderzocht moeten worden om de oorzaak te
achterhalen.
Door de hyperfiltratie zal het kreatinine tijdens de zwangerschap dalen, zodat normaalwaardes dan ook lager
zullen zijn (zie onderstaande figuur). Bij twijfel over de nierfunctie dient laagdrempelig met een internist-
nefroloog overlegd te worden.
 
Figuur 2 Mean Serum Creatinine Concentrations With 50th, 75th, and 95th Percentile Values Among 243.534
Women With Singleton Pregnancies and Apparently Healthy Renal Function; Harel, JAMA 2019

 
Incidentie van acute nierinsufficiëntie in de zwangerschap
In al wat oudere studies is de beschreven incidentie van zwangerschap gerelateerde acute nierinsufficiëntie in
ontwikkelde landen 1:15.000 tot 1:20.000 (Fakhouri, 2012; Gammill, 2005). Het ontbreken van een
gestandaardiseerde definitie van acute nierinsufficiëntie in de zwangerschap bemoeilijkt het genereren van
exacte cijfers over de incidentie; zowel de RIFLE als AKIN criteria zijn niet gevalideerd voor zwangeren (Jim,
2017). Het is niet verrassend dat het risico op het ontwikkelen van een acute nierinsufficiëntie gedurende de
zwangerschap hoger is bij patiënten met een pre-existente CNS.

e
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Acute nierinsufficiëntie treedt het meest frequent op aan het einde van het 3  trimester en wordt in die
gevallen meestal veroorzaakt door hypertensieve complicaties van de zwangerschap (pre-eclampsie, HELLP-
syndroom). Acute nierinsufficiëntie treedt op bij ongeveer 1% van de patiënten met pre-eclampsie en 7 tot
15% van de patiënten met HELLP (Sibai, 1993). In het eerste trimester wordt acute nierinsufficiëntie
daarentegen relatief vaak veroorzaakt door infectieuze problematiek zoals urosepsis of ‘septische miskraam’
(tegenwoordig voornamelijk nog in ontwikkelingslanden). Zie voor de timing van het ontstaan van
verschillende oorzaken van acute nierinsufficiëntie ook onderstaande figuur (Fakhouri, 2012).
 
Figuur 3

Oorzaken van acute nierinsufficiëntie tijdens zwangerschap (zie onderstaande figuur 4 uit Jim & Garovic,
2017)
 
Figuur 4

e
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Bron: (Jim & Garovic, 2017)
 
1. Direct of indirect gerelateerd aan zwangerschap:
Acute nierinsufficiëntie tijdens de zwangerschap kan onder andere optreden als gevolg van condities
specifiek voor de zwangerschap (pre-eclampsie, HELLP-syndroom, ‘acute fatty liver of pregnancy’) of door
oorzaken die uitgelokt of verergerd kunnen worden door zwangerschap (hypovolemische shock (met in
extreme gevallen renale corticale necrose), pyelonefritis, sepsis, trombotische microangiopathie, lupus
nefritis).
 
2. Postrenale oorzaak:
In geval van een acute nierinsufficiëntie in de zwangerschap is het uiteraard zaak om pre- en postrenale
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oorzaken op te sporen en zo mogelijk te behandelen. Obstructie van de urinewegen door de zwangere
uterus is zeer zeldzaam en wordt in de regel alleen gezien bij meerlingzwangerschappen of een fors
polyhydramnion (Van Hook, 2014). Het is bovendien moeilijk om onderscheid te maken tussen vesico-
ureterale reflux en daadwerkelijke obstructie. Obstructieve uropathie wordt in de meeste gevallen
veroorzaakt door urolithiasis of compressie op de ureter-pyelum overgang en gaat gepaard met een hoge
foetale mortaliteit. Afhankelijk van de amenorroeduur en de exacte oorzaak zal een individueel plan van
aanpak gemaakt moeten worden, waarbij bijvoorbeeld een amniotomie (bij polyhydramnion), dubbel J
katheter of percutane nefrostomiekatheter (NSK) nodig kan zijn (Jim, 2017).
Bij (verdenking op) urolithiasis adviseert de European Association of Urology primair een conservatief beleid
en bij uitblijven van spontane passage van niersteen de plaatsing van een NSK of dubbel J katheter, waarbij
ureterorenoscopie (URS) met steenextractie als goed alternatief voor meer definitieve oplossing wordt
beschouwd (Türk EAU guidelines, 2020: https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-on-
Urolithiasis-2020v5.pdf). Hierbij moet men zich realiseren dat het manipuleren aan de urinewegen (met een
dubbel J katheter en/of URS) mogelijk kan leiden tot het induceren van weeën.
In een grote retrospectieve Italiaanse single center case serie van 208 zwangeren, waarbij op verdenking van
urolithiasis in 2  of 3  trimester een URS werd verricht, werd bij 7% van de 173 patiënten zonder tekenen van
urineweginfectie premature weeënactiviteit gezien terwijl bij de 35 zwangeren met tekenen van
urineweginfectie dit zelfs bij 26% werd waargenomen (Buttice, 2017).
In een systematic review van case series en observationele studies uit 2014 werd bij ureteroscopische
behandeling van urolithiasis bij zwangeren als complicatie bij 2.5% premature weeënactiviteit gerapporteerd
en bij 5% urineweginfecties (Ishii, 2014).
Deze gegevens werden deels bevestigd in een retrospectieve review van een grote dataset van Californië en
Florida waarin 3904 zwangerschappen gecompliceerd werden door antepartum nefrolithiasis, die in 71.4%
conservatief behandeld kon worden, terwijl bij 20.6% URS al dan niet met stentplaatsing werd verricht en bij
8.0% een NSK werd geplaatst (Drescher, 2019). Kans op premature partus was bij conservatief beleid 9.1%,
bij URS +/- stent 11.2% en bij percutane NSK het hoogste met 19.6% (verschillen significant bij multivariate
analyse). De kans op een urineweginfectie bij de partus liep ook geleidelijk op van 3.7% bij conservatief
beleid naar 8.7% bij URS +/- stent naar 19.7% bij NSK. Belangrijk probleem bij deze laatste analyse op basis
van ICD diagnoses in de antenatale periode vormt enerzijds bias by indication en anderzijds ontbreken van
duidelijke tijdsrelatie tussen urologische interventie en de premature partus waardoor onduidelijk is of de
interventie daadwerkelijk premature weeënactiviteit heeft geïnduceerd.
Op basis van bovenstaande gegevens lijkt het risico op premature weeënactiviteit en/of de kans op
urineweginfectie verhoogd bij URS +/- dubbel J katheter, maar is het alternatief van percutane NSK ook zeker
niet zonder risico’s. Afhankelijk van de amenorroeduur, aanwezigheid van premature contracties en
verwachte duur tot aan de partus zullen in multidisciplinair verband de voor- en nadelen van enerzijds de
meer definitieve oplossing van URS +/- dubbel J katheter en anderzijds meer tijdelijke oplossing van NSK
tegen elkaar afgewogen moeten worden. Bij (verdenking op) urineweginfectie lijkt het echter wel verstandig
om in eerste instantie de voorkeur te geven aan plaatsing van NSK en pas URS +/- dubbel J katheter te
overwegen als de urineweginfectie adequaat behandeld is.
 
3. Onderscheid tussen pre-eclampsie en primair nefrologisch probleem:
Zoals beschreven onder uitgangsvraag 12A kan het erg moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen pre-
eclampsie en een primair nefrologisch probleem. Bovendien is in sommige gevallen sprake van een acute
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nierinsufficiëntie gesuperponeerd op een pre-eclampsie. Dit komt onder andere vaker voor bij patiënten met
een abruptio placentae, diffuse intravasale stolling, HELLP-syndroom en antifosfolipiden syndroom en gaat
gepaard met hoge perinatale mortaliteit en ongunstige renale uitkomsten, met name bij patiënten met pre-
existente hypertensie of CNS (Gammill, 2005).
 
4. Trombotische microangiopathie (TMA) in de zwangerschap:
Een bijzondere entiteit in het veld van acute nierinsufficiëntie tijdens de zwangerschap is de trombotische
microangiopathie (TMA), waarbij zwangerschap de uitlokkende factor is voor het manifest worden van een al
latent aanwezig probleem (zoals bijvoorbeeld het atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) of
thrombotische thrombocytopenische purpura (TTP). In een Franse database met aHUS patiënten werd
gevonden dat bij ongeveer 20% van deze patiënten de ziekte zich voor het eerst tijdens de zwangerschap of
direct erna presenteerde (Fakhouri, 2010). Het is met name essentieel om deze beelden te onderscheiden
van een ernstig HELLP-syndroom, omdat het missen van een TTP dodelijk kan zijn terwijl een HELLP-
syndroom in de regel opklaart binnen enkele dagen na de bevalling. Het is derhalve van groot belang om
onderscheid te maken tussen placentaire en niet-placentaire oorzaken van TMA (zie onderstaande figuur).
Een belangrijk verschil is de mate van hemolyse (zie onderstaande figuur 4 uit Jim & Garovic, 2017): deze is
uitgesproken in TTP en aHUS, terwijl de hemolyse bij patiënten met HELLP in de meeste gevallen subtiel is
en zelfs niet aantoonbaar kan zijn. Ook is de mate van trombocytopenie bij TTP en aHUS meestal ernstiger
dan bij het HELLP-syndroom, terwijl het laatste beeld zich juist kenmerkt door zeer hoge serum transaminase
waarden (Pourrat, 2015). Bij patiënten met een HELLP-syndroom wordt slechts in een minderheid van de
nierbiopten een beeld gevonden dat past bij TMA en wordt vaker acute tubulus necrose beschreven. De
ADAMTS13 activiteit is noodzakelijk om uiteindelijk een TTP uit te sluiten en moet binnen 48 uur beschikbaar
zijn. Van belang om te vermelden is het grote verschil in incidentie tussen het HELLP syndroom (1:500
zwangerschappen) en de veel zeldzamere TTP/aHUS (1:100.000 zwangerschappen). Voor nadere informatie
en adviezen rondom diagnostiek en behandeling van TMA verwijzen wij naar de update van de NfN/NVvH
‘Richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische microangiopathie’ die in 2019 werd gepubliceerd
en het in 2020 verschenen artikel van een internationale werkgroep (Fakhouri et al., Blood 2020).
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Figuur 5
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Bron: (Jim & Garovic, 2017)
 
Diagnostiek van acute nierinsufficiëntie in de zwangerschap
De traditionele indeling in prerenale, renale en postrenale oorzaken van acute nierinsufficiëntie zoals
toegepast in de niet-zwangere populatie is ook in de zwangerschap een geschikt uitgangspunt bij het
verrichten van aanvullend onderzoek naar de etiologie van het nieuw ontstane probleem. Dat betekent dat
een echografie en urineonderzoek (kwantitatieve meting van proteïnurie, fractionele natriumexcretie,
fractionele ureumexcretie bij gebruik van diuretica en eventuele aanwezigheid van (glomerulaire) hematurie)
onmisbaar zijn in de differentiële diagnostiek. Hierbij moet men zich realiseren dat acute glomerulonefritis en
pre-eclampsie ook gekenmerkt worden door lage fractionele natrium- en ureumexcreties doordat de
tubulusfunctie daarbij intact is. Specifieke immunologische bepalingen (waaronder ANCA, anti-dsDNA, anti-
GBM, anti-PLA2R) kunnen zeer behulpzaam zijn, evenals het bepalen van een selectiviteitsindex bij
nefrotische range proteïnurie. Er is literatuur over het gebruik van de laatste parameter bij zwangeren; een
hoog selectieve proteïnurie is geassocieerd met een steroïdgevoelig nefrotisch syndroom en past niet bij pre-
eclampsie (Hamilton, 2014). Het bepalen hiervan kan dus een eenvoudige manier zijn om te voorkomen dat
de zwangerschap ten onrechte vroegtijdig wordt beëindigd en om onnodige nierbiopten te voorkomen.
In de paragraaf ‘incidentie van acute nierinsufficiëntie in de zwangerschap’ is beschreven dat de
differentiaaldiagnose mede afhankelijk is van de amenorroeduur, hoewel er aanzienlijke overlap bestaat
tussen verschillende ziektebeelden zoals ook zichtbaar in figuur 3 (Fakhouri, 2012).
Tenslotte wordt in de module 'Indicatie voor nierbiopsie' de rol van het nierbiopt in de zwangerschap
behandeld.
 
Behandeling van acute nierinsufficiëntie en de bijkomende metabole ontregeling in de zwangerschap
In algemene zin is de behandeling van een acute nierinsufficiëntie gedurende de zwangerschap
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ondersteunend. Het is essentieel om een goede hydratiestatus en daarmee de renale perfusie en perfusie van
de placenta te waarborgen. Meer specifieke behandelingen (plasmaferese, immunosuppressieve therapie) zijn
afhankelijk van de etiologie van de nierinsufficiëntie. Voor specifieke aanbevelingen (en de onderbouwing
daarvan) aangaande het gebruik van immunosuppressieve medicatie in de zwangerschap wordt verwezen
naar de module 'Immunosuppressieve behandeling'. (Aspecten van) nierfunctievervangende behandelingen
gedurende de zwangerschap zijn beschreven in de module 'Dialyse en zwangerschap'.
Afhankelijk van de ernst van de problematiek en fase van de zwangerschap dient de optie van beëindiging
van de zwangerschap overwogen en besproken te worden. Bovendien dient overwogen te worden om te
overleggen met een centrum met expertise en patiënte zo nodig daarheen te verwijzen voor verdere
behandeling.
Voor wat betreft het behandelen van een hyperkaliëmie bij zwangeren is er geen reden om af te wijken van
de gangbare richtlijnen. Insuline/glucose en bicarbonaat zijn veilig in de zwangerschap, waarbij men zich moet
realiseren dat er een fysiologische daling in het serum bicarbonaat optreedt als gevolg van de respiratoire
alkalose die bij zwangeren bestaat. Kationenwisselaars (natrium- en calciumpolystyreensulfonaat, zirkonium en
patiromeer) worden niet (of nauwelijks) geresorbeerd in het maagdarmkanaal, waardoor er geen nadelen
voor de foetus worden verwacht bij het gebruik van deze middelen door de zwangere.
Het gebruik van ‘erytropoetin-stimulating agents’, ijzerpreparaten en bloedtransfusie wordt behandeld in de
module 'Behandeling bijkomende nefrologische problemen' van de richtlijn; Diuretica en antihypertensieve
therapie komen aan de orde in de module 'Behandeling hypertensie'.
 
Rationale van aanbevelingen
Als gevolg van hemodynamische veranderingen in de zwangerschap treedt er normaal gesproken een
fysiologische stijging op van de glomerulaire filtratiesnelheid (en dus een daling van het serum kreatinine) in
de eerste helft van de zwangerschap. Door de toegenomen renale bloedflow is een proteïnurie tot 300
mg/24 uur nog fysiologisch.
Het risico op het ontwikkelen van een acute nierinsufficiëntie gedurende de zwangerschap is duidelijk
verhoogd bij patiënten met een pre-existente nierziekte.
Niet zelden is het zeer moeilijk om onderscheid te maken tussen een ernstig HELLP-syndroom en een
trombotische microangiopathie in het kader van een TTP danwel aHUS. Dit onderscheid is echter essentieel,
enerzijds om potentieel dodelijke en behandelbare ziektes als TTP en aHUS niet te missen en anderzijds om
onnodig vroegtijdige beëindiging van de zwangerschap te voorkomen.

Onderbouwing

Zoeken en selecteren

Niet van toepassing. Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat de werkgroep van mening is
dat deze vraag zich niet goed laat beantwoorden middels een literatuursamenvatting. Om tot aanbevelingen
voor deze uitgangsvraag te komen is wel gezocht naar recente reviewartikelen en meta-analyses.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
Laatst geautoriseerd : 11-09-2021
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Onderscheid pre-eclampsie en primair nefrologisch probleem bij zwangere
vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Hoe kan onderscheid gemaakt worden tussen pre-eclampsie en een primair nefrologisch probleem en in
hoeverre zijn markers zoals sFLT1, PlGF daarbij behulpzaam?

Aanbeveling

Gebruik de sFlt1/PlGF ratio niet in de dagelijkse praktijk om onderscheid te maken tussen pre-eclampsie en
een (onderliggende) primaire nierziekte, omdat hiervoor nog onvoldoende betrouwbare data beschikbaar
zijn.
 
Gebruik bij verdenking op een primair nefrologisch probleem in de zwangerschap de sFlt1/PlGF ratio alleen
in onderzoeksverband.

Overwegingen

Gedurende de zwangerschap kan zich in zeldzame gevallen een nieuw nefrologisch probleem manifesteren,
hetgeen zich kan uiten in hypertensie, een daling van de eGFR en/of het ontstaan van proteïnurie en/of
erytrocyturie. In de overgrote meerderheid van de patiënten met hypertensie, proteïnurie en/of
nierfunctieverlies na 20 weken zwangerschap zal er sprake zijn van pre-eclampsie, die vaak moeilijk te
onderscheiden is van een primaire nierziekte. Bovendien kan pre-eclampsie optreden als complicatie van een
primaire nierziekte. Bijkomende complicerende factor is de fysiologische daling van kreatinine in het 1e en 2e
trimester, die afhankelijk is van de mate van reservecapaciteit waardoor een kreatininestijging in het 3e
trimester moeilijk te interpreteren is als er geen kreatinine voorafgaand aan de zwangerschap gemeten is (zie
de module 'Diagnostiek en de behandeling nieuwe nefrologische problemen in verschillende trimesters' voor
normaalwaardes van kreatinine tijdens zwangerschap in gezonde vrouwen).
 
Kenmerkend voor pre-eclampsie is een abnormale placentatie waarbij sprake is van vasculopathie van de
spiraalarteriën (Williams, 2005).
‘Placental growth factor’ (PlGF) is een VEGF-gerelateerd molecuul dat in hoge mate tot expressie wordt
gebracht door trofoblastcellen van de placenta. Tijdens de normale zwangerschap stijgt vanaf het tweede
trimester de plasmaconcentratie van PlGF in de meeste gevallen van < 50 pg/mL tot >500 pg/mL na 30
weken amenorroe (Krauss, 2004). Bij een aanzienlijk gedeelte van de zwangeren die pre-eclampsie
ontwikkelen is er sprake van onvoldoende stijging van PlGF voorafgaand aan de pre-eclampsie. Deze
afwijking van het normale/fysiologische patroon wordt niet gezien in patiënten met andere complicaties van
de zwangerschap zoals proteïnurie zonder hypertensie, zwangerschapsdiabetes, infecties of intra-uteriene
groeiretardatie door andere oorzaken (Krauss, 2004).
‘Soluble fms-like tyrosine kinase-1’ (sFlt1) is een oplosbare vorm van de VEGF receptor en gedraagt zich als
een anti-angiogeen eiwit dat bindt aan VEGF en PlGF, hetgeen leidt tot een hoge sFlt1/PlGF ratio,
karakteristiek voor pre-eclampsie. Al in 2003 werd aangetoond dat een verhoogd sFlt1 geassocieerd is met
een verlaagde concentratie van circulerend VEGF en PlGF, hetgeen resulteert in endotheel- en
podocytdysfunctie, cellen die voor hun functie afhankelijk zijn van stimulatie van hun VEGF receptor. In
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dezelfde studie werd gevonden dat dit effect in vitro kan worden geantagoneerd door het toevoegen van
exogeen VEGF en PlGF. Tenslotte leidde toediening van sFlt1 aan zwangere ratten tot hypertensie,
proteïnurie en glomerulaire endotheliose (hetgeen klassiek wordt gezien bij pre-eclampsie) (Maynard, 2003).
Een studie van Moore (Moore, 2012) toonde aan dat de sFlt1/PlGF ratio een sterkere voorspeller is voor
maternale of foetale complicaties (dus niet uitsluitend voor pre-eclampsie) dan de parameters afzonderlijk,
maar tegelijkertijd werd in een systematische review/meta-analyse op basis van 34 studies (Kleinrouweler,
2012) geconcludeerd dat beide markers, wanneer afgenomen voor de 30  week, zich niet goed lenen voor
het voorspellen van pre-eclampsie later in de zwangerschap.
Een prospectieve, multicentrum observationele studie (PROGNOSIS, (Zeisler, 2016) liet zien dat een
sFlt1/PlGF ratio < 38 vanaf 24 tot 36+6 weken amenorroeduur een negatief voorspellende waarde heeft van
99.3% voor het ontwikkelen van pre-eclampsie < 1 week in een populatie vrouwen die op basis van klinische
gronden werd verdacht van dit ziektebeeld (patiënten met overte pre-eclampsie of HELLP werden
geëxcludeerd). De positief voorspellende waarde voor het ontwikkelen van pre-eclampsie binnen 4 weken
bedroeg echter slechts 36.7%. De auteurs van deze studie concludeerden daarom dat een ratio < 38
bruikbaar is voor het uitsluiten van pre-eclampsie op de korte termijn. Deze hoge negatief voorspellende
waarde werd bevestigd in een meta-analyse (Agrawal, 2018).
Al met al suggereren deze gegevens dat een lage sFlt1/PlGF ratio mogelijk bruikbaar zou kunnen zijn voor
het uitsluiten van pre-eclampsie op dat moment. In het verlengde daarvan zou een lage ratio bij een
zwangere patiënte met een nieuw ontstane hypertensie, proteïnurie, erytrocyturie en/of nierinsufficiëntie
suggestief zijn voor een primair nefrologisch probleem.
Van belang is om te vermelden dat PlGF renaal wordt geklaard, waardoor bij een verminderde nierfunctie
sprake kan zijn van schijnbaar verhoogde serumwaarden waardoor stijging van PlGF moeilijker te
interpreteren is. Het is niet goed bekend of de diagnostische waarde van PlGF en de sFlt1/PlGF ratio
afneemt bij een lagere klaring (Wiles, 2020).
In een interessante en in dit kader relevante studie werd onderzocht of met behulp van deze biomarkers
onderscheid gemaakt kan worden tussen pre-eclampsie en chronische nierschade (CNS) (Rolfo, 2013). In deze
studie werden 23 zwangere patiënten met een bekende CNS vergeleken met 34 zwangeren met pre-
eclampsie en 38 gezonde zwangere vrouwen. De groep patiënten met CNS werd geselecteerd op het
hebben van zowel hypertensie als proteïnurie > 300 mg/24 uur om op die manier het klinisch beeld
vergelijkbaar te maken met de pre-eclampsie groep. 4 patiënten in deze groep hadden een glomerulaire
ziekte, 7 een tubulointerstitieel beeld, 4 een mononier, 3 een pyelonefritis, 3 hadden eerder een
niertransplantatie ondergaan, 1 patiënt had een polycysteuze nierziekte en 1 patiënt geïsoleerde urine
afwijkingen (niet verder gespecificeerd, maar in ieder geval proteïnurie). De mate van proteïnurie was
ernstiger in de groep patiënten met pre-eclampsie (gemiddeld 2.6 (range 0.5 tot 18.4) versus 0.75 (range 0.3
tot 6.8) g/24 uur) bij de CNS-patiënten. Alle CNS-patiënten hadden hoogstens licht gestoorde nierfunctie (3
patiënten CNS stadium G2 en 20 stadium G1). Biomarkers werden afgenomen bij amenorroeduur van
gemiddeld 30.5 (pre-eclampsie), 29.8 (CNS) en 34.5 weken (gezonde zwangeren). De sFlt1/PlGF ratio was
ongeveer 25 maal hoger in de pre-eclampsie groep dan in de twee andere groepen, die onderling geen
verschil lieten zien. Er werd door de auteurs geconcludeerd dat een sFlt1/PlGF ratio ≥ 150 met een
sensitiviteit en specificiteit van 100% discrimineert tussen pre-eclampsie en CNS (zie onderstaand figuur). In
deze studie was, vergeleken met de CNS-groep, in de pre-eclampsie groep vaker sprake van prematuriteit (<
37 weken; 97.1 versus 43.5%), sectio caesarea (94.1 versus 47.8%) en noodzaak tot opname op een NICU (82
versus 18%), terwijl het gemiddelde geboortegewicht bij pre-eclampsie significant lager was (1270 versus
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2530 gram). Op basis van deze bevindingen concluderen de auteurs van deze studie dat de sFlt1/PlGF ratio
de eerste biomarker is die differentieert tussen pre-eclampsie en CNS, hetgeen zeer belangrijk is in de
besluitvorming in de begeleiding van deze zwangere patiënten. Hierbij moet worden opgemerkt dat in deze
studie alleen patiënten geïncludeerd zijn met een behouden nierfunctie (eGFR >60 ml/min/1.73m )
 
Figuur 1

 
Rationale van aanbevelingen
Er is inmiddels een substantiële hoeveelheid literatuur verschenen over de rol van PlGF en sFlt1 bij de
diagnostiek van pre-eclampsie. Deze bepalingen zijn in de meeste klinieken helaas niet als routine direct
beschikbaar, hetgeen het gebruik van de sFlt1/PlGF ratio op grote schaal limiteert.
De sFlt1/PlGF ratio lijkt een goede voorspeller voor het uitsluiten, maar niet voor het aantonen van pre-
eclampsie.
Er zijn preliminaire aanwijzingen dat de sFlt1/PlGF ratio zou kunnen discrimineren tussen pre-eclampsie en
CNS. Er zijn echter nog geen grote onderzoeken beschikbaar en de beschreven literatuur vermeldt alleen
patiënten met proteïnurie en hypertensie bij een behouden nierfunctie (eGFR>60ml/min).

Onderbouwing
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Niet van toepassing. Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat de werkgroep van mening is
dat deze vraag zich niet goed laat beantwoorden middels een literatuursamenvatting. Om tot aanbevelingen
voor deze uitgangsvraag te komen is wel gezocht naar recente reviewartikelen en meta-analyses.
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Indicatie voor nierbiopsie bij zwangere vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Wanneer is er een indicatie voor nierbiopsie tijdens de zwangerschap?

Aanbeveling

Zie niet af van een nierbiopsie in de zwangerschap als daar een goede indicatie voor is, aangezien de risico’s
van echogeleide nierbiopsie met automatische biopteur in de zwangerschap vergelijkbaar zijn met de risico’s
buiten de zwangerschap.
 
Verricht bij een zwangere patiënte alleen een nierbiopt als ander onderzoek geen duidelijkheid kan geven
over de oorzaak van het nierfalen/de proteïnurie én vooraf duidelijk is dat de uitslag van het biopt kan leiden
tot een verandering van de behandeling en mede daardoor langer in stand houden van de zwangerschap,
waarbij de belangrijkste mogelijke indicaties zijn:

ernstig nefrotisch syndroom in 1e of 2e trimester;
nefrotisch syndroom met progressieve nierinsufficiëntie in alle trimesters;
verdenking op acute glomerulonefritis bij patiënten met progressieve nierinsufficiëntie met
glomerulaire erytrocyturie al dan niet in combinatie met proteïnurie;
verdenking op acute rejectie bij patiënten met een transplantaatnier.

 
Verricht bij patiënten met postpartum persisterende niet-nefrotische range proteïnurie zonder (progressieve)
nierinsufficiëntie pas een nierbiopt minimaal 6 maanden postpartum in verband met grote kans op spontaan
herstel van zwangerschapsgerelateerde glomerulaire afwijkingen in deze periode.

Overwegingen

Indicaties voor een nierbiopt tijdens de zwangerschap
Alvorens te besluiten tot een nierbiopt bij een zwangere patiënt is het essentieel dat vooraf wordt bepaald of
de uitslag van het biopt bij deze patiënte in dit stadium van de zwangerschap tot een verandering van de
behandeling zou kunnen leiden. Als deze vraag met ‘nee’ wordt beantwoord, zou moeten worden afgezien
van een nierbiopt (Day, 2008). In geval van niet-nefrotische proteïnurie bij een patiënt zonder progressieve
nierinsufficiëntie en zonder verschijnselen van een systemische autoimmuunziekte zou een biopt bijvoorbeeld
moeten worden uitgesteld tot na de zwangerschap.
Zoals ook eerder beschreven (zie de module ‘Diagnostiek van acute nierinsufficiëntie in de zwangerschap’)
kan in een deel van de patiënten een diagnose worden gesteld met behulp van specifieke
laboratoriumbepalingen (immunologische bepalingen, selectiviteitsindex) en daarmee een biopsie in de
zwangerschap veelal overbodig maken.
In de regel zijn de belangrijkste indicaties voor een biopsie tijdens de zwangerschap beperkt tot de volgende
indicaties:

1. ernstig nefrotisch syndroom in 1e of 2e trimester;
2. nefrotisch syndroom met progressieve nierinsufficiëntie in alle trimesters;
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3. verdenking op acute glomerulonefritis bij patiënten met progressieve nierinsufficiëntie met
glomerulaire erytrocyturie al dan niet in combinatie met proteïnurie;

4. verdenking op acute rejectie bij patiënten met een transplantaatnier.

In de regel zijn de belangrijkste indicaties voor een biopsie bij patiënten postpartum hetzelfde als bij
patiënten die niet zwanger zijn geweest met uitzondering van persisterende niet-nefrotische range
proteïnurie zonder (progressieve) nierinsufficiëntie, die alleen pathologisch is als deze langer dan 6 maanden
na de partus persisteert. In dergelijke gevallen dient minimaal 6 maanden gewacht te worden voordat een
nierbiopsie wordt verricht.
 
Nierbiopt en pre-eclampsie
Een nierbiopt heeft geen rol in de diagnostiek van pre-eclampsie (Lindheimer, 1987). Tegelijkertijd kan er een
goede reden bestaan voor een biopt als op basis van klinische gegevens en ander niet invasief (laboratorium)
onderzoek geen onderscheid kan worden gemaakt tussen pre-eclampsie en een primaire nierziekte. Dit
onderscheid is juist essentieel omdat de enige afdoende behandeling voor pre-eclampsie bestaat uit het
(voortijdig) beëindigen van de zwangerschap. De amenorroeduur is essentieel bij de besluitvorming,
aangezien pre-eclampsie zelden tot nooit voorkomt voordat de termijn van 20 weken is bereikt. Het klassieke
histopathologische beeld dat bij een pre-eclampsie wordt gezien bestaat uit glomerulaire endotheelzwelling
en daardoor obstructie van de glomerulaire capillairen met subendotheliale deposities
(‘glomeruloendotheliose’ (Packham, 1988)). Gewoonlijk verdwijnen deze afwijkingen binnen 3-6 maanden
postpartum. Een andere studie toonde aan dat dergelijke afwijkingen niet alleen bij pre-eclampsie optreden
maar, weliswaar in mindere mate, ook bij gezonde zwangeren en hypertensieve zwangeren zonder
proteïnurie gevonden kunnen worden (Wide-Swensson, 2007). Indien bij een biopsie afwijkingen worden
gezien die niet passen bij pre-eclampsie zou dit kunnen leiden tot een andere therapie voor de moeder en
daarmee minder (iatrogene) prematuriteit.
Na een amenorroeduur van 32 weken is de foetale overleving hoog; er is daarom gesuggereerd dat na deze
termijn bij een ‘harde’ nefrologische indicatie voor een nierbiopt kan worden overwogen om de bevalling
voortijdig in te leiden en het nierbiopt uit te stellen tot na de bevalling (Chen, 2001).
De voordelen voor de moeder en de risico’s voor het kind van inleiden bij een dergelijk vroege termijn zullen
in multidisciplinair verband en met de zwangere moeten worden besproken, zodat gezamenlijke
besluitvorming kan plaatsvinden.
 
Risico’s van een nierbiopsie en bevindingen tijdens de zwangerschap
Tot en met de jaren ’90 van de vorige eeuw werden nierbiopten nog niet echogeleid verricht. Om deze
reden zijn de risico’s van deze procedure uit de literatuur van destijds niet goed te vergelijken met de risico’s
wanneer gebruik wordt gemaakt van echografie met automatische biopteur. Bovendien wordt in de oudere
publicaties de gevolgde procedure (wel of niet echogeleid) niet beschreven.
De meest recente data in de literatuur komen uit een Italiaanse review (Piccoli, 2013). In deze studie werd
naar literatuur gezocht uit de periode 1980 tot 2011; dit leverde een selectie op van artikelen waarin in totaal
243 nierbiopten zijn beschreven die gedurende de zwangerschap werden verricht en 1236 biopten die
postpartum werden verricht. De meeste geïncludeerde studies zijn gedateerd; zeer waarschijnlijk is in deze
studies niet-echogeleid gebiopteerd.
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In de studies waarin het aantal complicaties werd beschreven bedroeg de totale incidentie van ‘major
bleeding’ na de biopsie 2% (4/197 gevallen; na 23 tot 26 weken amenorroeduur); in deze 4 gevallen was een
bloedtransfusie noodzakelijk en bij één patiënte ook een embolisatie van een bloedende arterie.
In 66% van de gevallen waarin het biopt werd verricht vanwege een glomerulonefritis of pre-eclampsie werd
de behandeling gewijzigd naar aanleiding van de bevindingen (Piccoli, 2013).
In dit review werden 2 studies opgenomen waarin alle patiënten echogeleid werden gebiopteerd (Che, 2001;
Wide-Swensson, 2007) en een studie waarin dat gold voor een deel van de patiënten (Day, 2008). In deze 3
studies werden vrijwel geen complicaties van de nierbiopsie gezien: 1x retroperitoneaal hematoom waarvoor
coiling en 2x macroscopische hematurie zonder noodzaak tot interventie bij totaal 88 zwangere patiënten.
 
Er is daarnaast een aantal meer gedateerde artikelen dat resultaten rapporteert van nierbiopten die
grotendeels werden genomen in de periode voor het jaar 2000. Destijds werden nierbiopten nog niet
echogeleid verricht en om die reden kunnen de risico’s van de procedure niet goed worden vergeleken met
die in de huidige praktijk.
Samenvattend lijkt het verrichten van een nierbiopt tijdens de zwangerschap op basis van de (beperkte
hoeveelheid) beschikbare literatuur relatief veilig. Het risico op complicaties lijkt niet duidelijk hoger te zijn
dan buiten de zwangerschap met een kans op ‘major bleeding’ van circa 2%.
 
Rationale van aanbevelingen
Er bestaat een redelijke hoeveelheid literatuur over de indicaties en risico’s van een nierbiopsie bij zwangere
patiënten. Op basis van de beschikbare gegevens lijkt het erop dat een nierbiopt in de zwangerschap niet
veel meer risico’s met zich meebrengt dan een biopt bij een niet zwangere patiënt. Essentieel is om vooraf te
bepalen of de uitslag van een nierbiopt bij een bepaalde amenorroeduur zal leiden tot een verandering van
de behandeling van de patiënt. Indien dit niet het geval is moet, althans op dat moment, van een biopsie
worden afgezien.

Onderbouwing

Zoeken en selecteren

Niet van toepassing. Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat de werkgroep van mening is
dat deze vraag zich niet goed laat beantwoorden middels een literatuursamenvatting. Om tot aanbevelingen
voor deze uitgangsvraag te komen is wel gezocht naar recente reviewartikelen en meta-analyses.
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Follow-up na partus bij zwangere vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Hoe dient de follow-up na partus eruit te zien bij patiënten met pre-eclampsie of nefrologische problemen
tijdens de zwangerschap?

Aanbeveling

Controleer in ieder geval patiënten met onderstaande kenmerken na de zwangerschap op de polikliniek
nefrologie:

patiënten met een acute nierinsufficiëntie gesuperponeerd op een pre-eclampsie of HELLP-syndroom
waarbij de nierinsufficiëntie niet snel en volledig herstelt na de partus.
patiënten die gedurende de zwangerschap gediagnosticeerd zijn met een nefrotisch syndroom,
glomerulonefritis, trombotische microangiopathie of ander primair nefrologisch probleem.

Adviseer deze patiënten preconceptioneel nefrologische en obstetrische counseling voorafgaande aan een
eventuele volgende zwangerschap.
 
Informeer patiënten, die pre-eclampsie hebben doorgemaakt, over hun verhoogde life-time cardiovasculaire
risico en noodzaak van regelmatige controles en zo nodig behandeling van andere cardiovasculaire
risicofactoren.
 
Adviseer patiënten, die alleen pre-eclampsie hebben doorgemaakt, zich ‘levenslang’ in de eerste lijn te laten
controleren in verband met hun verhoogde life-time cardiovasculaire risico.

Overwegingen

De follow up van patiënten die gedurende de zwangerschap een nieuw nefrologisch probleem hebben
ontwikkeld, is afhankelijk van de aard van dit probleem.
Zoals beschreven hebben patiënten, die een acute nierinsufficiëntie ontwikkelen gesuperponeerd op een pre-
eclampsie of HELLP-syndroom, een hoger risico op ongunstige renale uitkomsten, met name indien
voorafgaand aan de zwangerschap al sprake was van CNS. Het verdient dus aanbeveling om deze patiënten
na de zwangerschap te controleren op de polikliniek nefrologie in het kader van een mogelijk blijvende CNS.
Hetzelfde geldt uiteraard voor patiënten die tijdens de zwangerschap zijn gediagnosticeerd met een
nefrotisch syndroom, glomerulonefritis of trombotische microangiopathie.
In geval van een herstelde acute nierinsufficiëntie op basis van een sepsis of postrenale oorzaak daarentegen
is het advies de nierfunctie na de zwangerschap te laten controleren door de huisarts.
Een in 2019 verschenen systematic review/ meta-analyse laat ruimte voor discussie met betrekking tot de
vraag of follow up in de tweede lijn noodzakelijk is voor patiënten die een pre-eclampsie zonder acute
nierinsufficiëntie hebben doorgemaakt. Eerder is door verschillende auteurs al beschreven dat het doormaken
van pre-eclampsie tijdens tenminste één zwangerschap predisponeert voor cardiovasculair lijden later in het
leven (Ahmed, 2014; McDonald, 2008). Een systematic review/ meta-analyse door Covella en collega’s
onderzocht het risico op het ontwikkelen van CNS of verhoogde albuminurie na het doormaken van pre-
eclampsie bij meer dan 110.000 patiënten uit 21 retrospectieve/observationele studies (met een minimale
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follow up duur van 4 jaar) vergeleken met ruim 2.5 miljoen controle zwangerschappen (Covella, 2019). De
studies die in deze meta-analyse werden geïncludeerd hadden een lage kwaliteit volgens de GRADE-
methode, met name vanwege het feit dat het observationele studies betrof. In deze systematic review/meta-
analyse bleek het relatieve risico voor het ontwikkelen van CNS stadium G3 of hoger (eGFR < 60 mL/min/1.73
m ) na het doormaken van pre-eclampsie niet statistisch significant met een relatief risico van 2.03 (95%
betrouwbaarheidsinterval 0.58 tot 7.32). Ook wanneer de eGFR geanalyseerd werd als een continue variabele
werd er geen significant verschil gevonden. Het relatieve risico voor het ontwikkelen van persisterend
verhoogde albuminurie na het doormaken van pre-eclampsie was in deze meta-analyse door de grote
betrouwbaarheidsintervallen ook niet statistisch significant met een relatief risico van 4.31 (95%
betrouwbaarheidsinterval 0.95 tot 19.58). De enige uitkomstmaat die wel statistisch significant was betrof het
ontwikkelen van eindstadium nierfalen. Dit relatieve risico bedroeg 6.35 (95% betrouwbaarheidsinterval 2.75
tot 14.79; absoluut risico 0.3 versus 0.06%). De auteurs berekenden dat 310 patiënten na het doormaken voor
pre-eclampsie gecontroleerd zouden moeten worden om één geval van toekomstig eindstadium nierfalen te
detecteren. Het is echter niet duidelijk in hoeverre er patiënten met al pre-existente CNS in deze studies
geïncludeerd waren.
Samenvattend is de werkgroep op basis van deze data van mening dat patiënten die pre-eclampsie hebben
doorgemaakt zonder acute nierinsufficiëntie na de zwangerschap alleen in de eerste lijn gecontroleerd dienen
te worden in verband met hun verhoogde life-time risico op cardiovasculaire aandoeningen.

Onderbouwing

Zoeken en selecteren

Niet van toepassing. Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat de werkgroep van mening is
dat deze vraag zich niet goed laat beantwoorden middels een literatuursamenvatting. Om tot aanbevelingen
voor deze uitgangsvraag te komen is wel gezocht naar recente reviewartikelen en meta-analyses.
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Beleid bevalling bij zwangere vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Hoe dient het beleid eruit te zien rondom de bevalling van een zwangere met chronische nierschade?
 
De uitgangsvraag omvat de volgende subvragen:

1. Welke manier van bevallen is veilig?
2. Hoe dient het medicatiebeleid durante partu eruit te zien?
3. Wat is de plaats van navelstreng bloed afname?
4. Wat dient er na de bevalling te worden besproken?
5. Hoe moet de nierfunctie worden vervolgd?
6. Wanneer dient de ontwikkeling van het kind te worden vervolgd door een kinderarts?

Aanbeveling

Streef in principe een vaginale baring na bij vrouwen met CNS en/of functionerend niertransplantaat.
Verricht een sectio op basis van obstetrische parameters conform de geldende richtlijnen.
 
Bepaal de timing van de partus afhankelijk van de klinische parameters. Bespreek de voor en nadelen van een
electieve inleiding bij patiënten met een CNS vanaf 39 weken vanwege het verhoogde risico op pre-
eclampsie, nierfunctieachteruitgang en IUVD.
 
Overweeg bij het optreden van obstetrische complicaties zoals foetale groeivertraging, pre-eclampsie of
verslechtering van de maternale conditie en/of nierfunctie zo nodig in overleg met de internist-nefroloog de
partus vervroegd te induceren.
 
Overweeg bij patiënten met CNS stadium G4 en hoger (eGFR <30 ml/min/1.73m ) een of meerdere van
onderstaande maatregelen bij (aanstaande) partus:

Terughoudendheid met toepassing van neuroaxiale technieken bij patiënten die korter dan 5 dagen
tevoren gestopt zijn met acetylsalicylzuur.
Bij (verwachte) potentieel ernstige bloedingen door uremische trombocytopathie, zeker als eventuele
bijkomende behandeling met acetylsalicylzuur korter dan 5 dagen tevoren gestaakt is:

Bloedtransfusie als het Hb lager is dan 6.2 mmol/L.
Desmopressine intraveneus 0.3-0.4 mcg/kg. Beperk bij toepassing van desmopressine de
vochtintake tot maximaal 1500 ml all-in in de eerste 24 uur na toediening van desmopressine om
overvulling en hyponatriëmie met risico op epileptische insulten te voorkomen en controleer
eerste 24 uur na toediening regelmatig bloeddruk en serum natrium.

Cervix bij voorkeur te primen middels Foley ballon katheter omdat bij gebruik van Misoprostol hogere
plasmaspiegels kunnen ontstaan.
Bij indicatie voor inductie van partus de partus in te leiden met behulp van oxytocine aangezien er geen
dosisaanpassing bij nierinsufficiëntie nodig is
Onderhoudsdosering van magnesiumsulfaat te verlagen: normale 4 gram oplaaddosering in 10 tot 30

2

Kinderwens en zwangerschap bij nierziekten

PDF aangemaakt op 03-11-2022 194/203



minuten, 0.5 gram/uur onderhoudsdosering. Controleer dergelijke patiënten frequent op tekenen van
intoxicatie en monitor regelmatig de magnesium bloedspiegels.
Controleer bij iedere medicijn dat durante partu toegediend moet worden of dit is toegestaan én of
dosisaanpassing nodig is en overleg laagdrempelig met internist-nefroloog en/of apotheker (zie de
module 'Follow-up na partus').

 
Overweeg een of meerdere van onderstaande maatregelen bij fluxus postpartum bij patiënten met CNS:

Focus op het vinden van de oorzaak van de bloeding en los dit zo mogelijk op. Ga hiervoor
laagdrempelig naar de operatiekamer.
Geef op indicatie onafhankelijk van nierfunctie zo nodig oxytocine of carbetocine.
Wees terughoudend met sulproston (Nalador) ivm kans op ernstige cardiovasculaire bijwerkingen.
Geef zo nodig tranexaminezuur intraveneus, maar verlaag de dosis bij eGFR <50 ml/min/1.73m
overeenkomstig advies bij de overwegingen.

 
Hanteer de gebruikelijke tranfusiegrenzen (de 4-5-6 regel), ook bij vrouwen met chronische nierschade.
Controleer bij massale transfusie regelmatig het kalium omdat vrouwen met nierinsufficiëntie een verhoogd
risico op hyperkaliëmie hebben.
 
Bepaal een bloedbeeld uit het navelstrengbloed indien in de zwangerschap immunosuppressiva zoals
azathioprine of biologicals zijn gebruikt die bij moeder leuko- en/of trombopenie kunnen veroorzaken en
waarvan bekend is dat zij bij de neonaat beenmergsuppressie kunnen geven.
 
Vervolg bij CNS-patiënten de nierfunctie dagelijks tot een stabiele maternale conditie én stabilisatie van de
nierfunctie bereikt is en draag zorg voor goede monitoring hiervan op kraamafdeling. Laat dit poliklinisch
verder vervolgen door de oorspronkelijke behandelaar van de chronische nierschade (nefroloog, internist of
huisarts).
 
Behandel patiënten met CNS, die in het afgelopen jaar langer dan 2 weken een glucocorticoïd gebruikt
hebben, rondom de partus met steroïd stresschema overeenkomstig lokale protocol en zo nodig in overleg
met internist-nefroloog.

Overwegingen

Welke manier van bevallen is veilig en welke voorzorgen moeten er genomen worden bij patiënten met CNS?
Er is beperkte literatuur beschikbaar over de modus partus bij zwangeren met CNS. Er zijn verschillende
cohorten waarin onder andere de zwangerschapsuitkomsten van vrouwen met CNS worden beschreven. Als
je specifiek naar de modus partus kijkt, wordt als uitkomstmaat alleen het sectiopercentage beschreven. En
dit laat een grote variatie zien. In het cohort van Piccoli worden 543 zwangerschappen van vrouwen met CNS
beschreven. Het sectiopercentage is 54.8% in de totale groep. De vrouwen zijn echter behandeld in 2
verschillende ziekenhuizen in Turijn en Cagliari; het sectiopercentage in deze 2 ziekenhuizen in Italië verschilt
ook aanzienlijk namelijk 42.9% versus 78.6%. Dit verschil blijkt niet te verklaren door verschillen in soort
patiënten maar door praktijkvariatie (Piccoli, 2015). Een review waarin uit verschillende case reports en case
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series, de uitkomsten van in totaal 681 zwangerschappen worden beschreven in patiënten met dialyse laat
een vergelijkbare praktijkvariatie zien. Het sectiopercentage in de verschillende case series varieert tussen
17% en 100% (Piccoli, 2016). De zwangerschapsuitkomst lijkt niet te worden beïnvloed door de modus
partus. Alle cohorten beschrijven zwangerschapsuitkomsten uit het buitenland, waarvan bekend is dat de
sectiopercentages überhaupt veel hoger zijn dan in Nederland.
De werkgroep is van mening, op basis van praktijkervaring zowel nationaal als internationaal, dat een vaginale
baring de voorkeur heeft bij vrouwen met een CNS. Een sectio moet alleen verricht worden op basis van de
gebruikelijke obstetrische indicaties. De timing van de partus is volledig afhankelijk van de klinische conditie
van moeder en kind. In afwezigheid van obstetrische complicaties én stabiele ziekte bij moeder kan er
worden afgewacht tot de uitgerekende datum. Bij het optreden van obstetrische complicaties als foetale
groeivertraging, pre-eclampsie of verslechtering van de maternale nierfunctie kan het nodig zijn om eerder te
bevallen. Dit moet per individu op basis van de klinische parameters worden besloten.
Afhankelijk van de termijn is het eventueel noodzakelijk om corticosteroïden ter foetale longrijping toe te
dienen, conform de huidige obstetrische praktijk.
Bij vrouwen met een status na niertransplantatie bevindt de transplantaatnier zich meestal links- of
rechtszijdig retroperitoneaal in de fossa iliaca. Zowel bij een vaginale baring als bij een sectio zal dit meestal
geen directe belemmering geven, maar bij sectio zal wel rekening moet worden gehouden met aberrante
beloop van de transplantaatureter. Bij vrouwen met een complexe voorgeschiedenis van urologische
chirurgie is het belangrijk om de modus partus af te stemmen met de uroloog; afhankelijk van de eerdere
operaties kan het soms nodig zijn om een electieve sectio te verrichten samen met de uroloog. De timing van
de partus is extra van belang bij vrouwen die dialyseren in de zwangerschap. Het heeft de voorkeur om in een
electieve setting de partus te timen, waarbij rekening gehouden kan worden met het interval van dialyse. In
sommige internationale richtlijnen wordt beschreven dat bij vrouwen met peritoneale dialyse het de voorkeur
heeft, indien een sectio geïndiceerd is op obstetrische gronden, om een extraperitioneale sectio te verrichten
om hiermee het risico op peritonitis te verkleinen (Kapoor, 2009). Op basis van de huidige richtlijn gebaseerd
op (internationale) literatuur zullen zwangeren indien mogelijk in principe overgezet worden op hemodialyse
en zal dit meestal geen punt van aandacht zijn. In de uitzonderlijke situatie van een zwangere met peritoneale
dialyse én een indicatie voor een sectio kan men ook overwegen om een transperitioneale sectio te verrichten
én postpartum kortdurend te switchen naar hemodialyse. Dit heeft de voorkeur aangezien de ervaring met
de procedure van een extraperitioneale sectio in Nederland zeer beperkt is. Desondanks dient men in deze
specifieke groep extra alert te blijven op het ontwikkelen van een peritonitis.
Er bestaat een grote kans dat rondom de baring de anesthesist betrokken raakt bij de zorg voor vrouwen met
CNS. Zorg daarom dat iedere vrouw met CNS stadium 3b of hoger minimaal van tevoren een preoperatieve
screening ondergaat.
 
Neuroaxiale technieken kunnen volgens de richtlijn van de NVA in principe veilig worden toegepast bij
vrouwen met CNS ongeacht de ernst van de nierinsufficiëntie, waarbij alleen een eGFR < 30 ml/min/1.73m  in
combinatie met selectieve NSAIDs zoals acetylsalicylzuur een relatieve contra-indicatie vormt (richtlijn
Neuraxisblokkade en antistolling). Bij ernstige nierinsufficiëntie (eGFR <30 ml/min/1.73m  en dialyse) is er
vaak sprake van stollingsstoornissen in de vorm van uremische trombocytopathie en zwangeren met CNS
zullen op basis van advies in de module 'Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO)' over preventie van pre-
eclampsie meestal acetylsalicylzuur gebruiken op moment van ongeplande partus.
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Bij (verwachte) bloedingsproblematiek door uremische trombocytopathie kan trombocytentransfusie bij
patiënten zonder trombopenie het probleem niet verminderen/corrigeren omdat de vers geïnfundeerde
trombocyten in het uremische milieu van de patiënt direct dezelfde adhesieproblemen krijgen als de eigen
trombocyten. De enige beschikbare behandelingen voor uremische trombocytopathie bestaan uit:

1. Bloedtransfusie: anemie speelt een belangrijke rol bij bloedingsproblematiek omdat hemoglobine
scavenger is voor NO en erythrocytflow leidt tot verplaatsing van bloedplaatjes naar endotheel hetgeen
de interactie tussen vaatwand en bloedplaatjes en daarmee de stolling bevordert (Gäckler, 2019). Het is
derhalve zinvol om bij alle patiënten met CNS met een Hb onder de 6.2 mmol/L de anemie vóór de
partus zo veel mogelijk te corrigeren met intraveneus ijzer, EPO en/of bloedtransfusie (zie voor details
de module 'Bloedarmoede')

2. Desmopressine (DDAVP, synthetisch vasopressinederivaat): hoge dosis desmopressine intraveneus (0.3-
0.4 mcg/kg in 30 minuten) veroorzaakt release van von Willebrand Factor (vWF) uit endotheel hetgeen
kan compenseren voor het relatieve adhesiedefect van trombocyten in uremisch bloed (Zwaginga,
1990) en op deze wijze bloedingsneiging bij uremische trombopathie grotendeels kan corrigeren.
Bovendien kan desmopressine de trombocytenfunctie verbeteren bij patiënten die
plaatjesaggregratieremmers zoals acetylsalicylzuur gebruiken (Andersen, 2020), hetgeen bij meeste
patiënten met CNS tijdens de zwangerschap het geval zal zijn in het kader van verlaging van kans op
pre-eclampsie (zie de module 'Verkleinen risico pre-eclampsie'). Desmopressine is veilig voor de foetus
en neonaat omdat het de placenta niet passeert (Manucci, 2005) en ook niet in de borstvoeding
terechtkomt (Ray, 1998), maar door waterretentie door het inherente antidiuretische effect kan
volumeoverbelasting en hyponatriëmie ontstaan (Mannucci, 1997) die kunnen leiden tot epileptische
insulten bij ontvankelijke personen zoals zwangere vrouwen of postpartum (Mannucci, 2005). Bovendien
kan desmopressine ook factor VIII activiteit verhogen en vasoconstrictie veroorzaken, hetgeen in ieder
geval op theoretische gronden ongewenst lijkt rondom partus. Zoals beschreven in Cochrane review
van 2013 zijn er helaas geen RCT’s beschikbaar die effectiviteit en veiligheid van desmopressine bij
zwangeren met congenitale bloedingsproblematiek onderzocht hebben (Karanth, Cochrane review
2013), maar ongecontroleerde case series hebben laten zien dat desmopressine effectief is bij de
preventie en behandeling van bloedingsproblemen bij zwangeren met (congenitale) plaatjesdysfunctie
(Huq, 2011). Indien besloten wordt desmopressine toe te passen dient in ieder geval de vochtintake
beperkt te worden tot maximaal 1500 ml all-in in de eerste 24 uur na toediening van desmopressine en
dienen bloeddruk en serum natrium de eerste 24 uur regelmatig gecontroleerd te worden.

Voor adviezen over staken van profylactische of therapeutische antistolling met laag moleculaire gewicht
heparine (LMWH) rondom partus wordt verwezen naar de module 'Diabetes mellitus' en de richtlijn
Antitrombotisch beleid - Anticoagulantia en maatregelen bevalling (2016). Bij hemodialyse wordt LMWH
gebruikt ter preventie van stolling in de kunstnier; In principe dient gestreefd te worden naar een interval van
12 tot 24 uur tussen de laatste hemodialysesessie en het toepassen van neuroaxiale technieken. Indien
dialyse korter vóór de neuraxiale techniek noodzakelijk is dient de dialyse zonder antistolling plaats te vinden
en kan gekozen worden voor hemodiafiltratie met predilutie om kans op stolling in kunstnier te verminderen
 
Rondom de partus en in het kraambed is het belangrijk om bloeddruk en diurese bij te houden en zo
mogelijk patiënten dagelijks te wegen aangezien gewichtsveranderingen veel betrouwbaarder veranderingen
in volumestatus weergeven dan vochtbalans. Vrouwen met CNS hebben een verhoogd risico op complicaties
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ten gevolge zowel onder- als overvulling. Ondervulling veroorzaakt een verhoogd risico op verminderde
perfusie van de nier met kans op extra schade aan de nier. Bij overvulling is er veel sneller sprake van
pulmonaal oedeem. Dit risico is extra verhoogd bij een bestaande pre-eclampsie die door afferente
vasoconstrictie in de nieren gepaard gaat met natriumretentie.
 
Hoe dient het medicatie-beleid durante partu eruit te zien bij patiënten met CNS?
Bij zwangeren met een eGFR >30 ml/min/1.73m  zijn er in principe geen aanpassingen nodig bij het gebruik
van medicatie, die rondom partus normaliter gebruikt wordt. Bij zwangeren met een eGFR <30
ml/min/1.73m  is dit echter veel complexer doordat veel van de gebruikte medicatie binnen de verloskunde
renaal geklaard wordt. Het is van belang dat bij iedere medicijn wordt nagegaan of het veilig kan worden
toegediend én of het noodzakelijk is om een aanpassing te doen in de dosering. Dit is van belang in de hele
zwangerschap, durante partu én het kraambed. Naast het raadplegen van het farmacotherapeutisch kompas
dient er laagdrempelig overlegd te worden met de ziekenhuisapotheker én internist-nefroloog.
Voor een aantal veel voorkomende situaties rondom partus worden hieronder specifieke adviezen gegeven:

Inleiding partus: bij een inleiding van de baring is het toedienen van oxytocine veilig en is het niet
nodig om de dosering aan te passen. Voor het primen van de baarmoedermond kan gebruik gemaakt
worden van Foley katheter of misoprostol vaginaal of oraal, waarbij recente Nederlandse systematic
review en meta-analyse (Eikelder, 2016) heeft laten zien dat gebruik van Foley catheter leidt tot minder
hyperstimulatie (2% vs 4% met misoprostol) en minder sectio’s voor afwijkende CTG’s (5% vs 7%) en
minder vaginale geassisteerde bevallingen (10% vs 14%). Totaal aantal sectio’s was niet significant
verschillend (26% vs 22% met misoprostol) en neonatale uitkomsten waren vergelijkbaar. Bij gebruik van
misoprostol wordt bij eindstadium nierfalen (eGFR <10 ml/min/1.73m ) een verdubbeling van de
halfwaardetijd, maximale plasmaconcentratie en AUC van de actieve vorm misoprostolzuur beschreven
(Renal Drug Handbook, 2019) zodat bij deze patiënten dosis en tijdsinterval tussen toediening
waarschijnlijk gehalveerd zullen moeten worden. De werkgroep heeft derhalve ivm onzekerheid over
mate van dosisaanpassing de voorkeur om in ieder geval bij patiënten met eindstadium nierfalen te
kiezen voor een Foley ballon katheter voor het rijp maken van de baarmoedermond.
Corticosteroïden: zwangeren met CNS die langdurig zijn behandeld met glucocorticoïd (langer dan 2
weken in dosering > 7.5 mg prednison of equivalent daarvan) dienen, als de behandeling < 1 jaar
geleden heeft plaatsgevonden óf nog bezig is, een glucocorticoïd stressschema rondom de partus te
krijgen (bij zowel vaginale baring als sectio). Bij complicaties, instabiele patiënte of gesuperponeerde
infectie dient de dosering verhoogd te worden en in een langzamer tempo afgebouwd te worden
overeenkomstig de lokale protocollen en zo nodig in overleg met behandelend internist-nefroloog.
Tocolyse: bij de noodzaak tot tocolyse vanwege premature contracties gaat de voorkeur in Nederland
uit naar nifedipine en bij zwangeren met CNS is het bijkomende voordeel dat er bij verminderde
nierfunctie geen dosisaanpassing noodzakelijk is. In het geval van noodzaak tot acute tocolyse wordt in
Nederland de voorkeur gegeven aan de oxytocine receptor antagonist atosiban boven beta-receptor
agonisten ivm vergelijkbare effectiviteit met minder cardiovasculaire bijwerkingen (Tsatsaris, 2004)
hetgeen atosiban ook een aantrekkelijke keuze zou kunnen maken voor zwangeren met CNS gezien hun
inherent hogere cardiovasculaire risico. Helaas zijn er geen farmacokinetische studies verricht bij
gestoorde nierfunctie, maar het zeer hoge distributievolume van ruim 18 L, de zeer hoge klaring van
bijna 700 ml/min en korte halfwaardetijd (Tsatsaris, 2004) suggereren dat renale klaring van atosiban
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waarschijnlijk een ondergeschikte rol speelt en geen invloed zal hebben op de plasmaspiegels en dat
dosisaanpassing derhalve ook niet noodzakelijk zal zijn bij ernstig gestoorde nierfunctie. Door
ontbreken van dergelijke farmacokinetische gegevens en klinische ervaring met atosiban bij patiënten
met (ernstig) verminderde nierfunctie zullen de voordelen van lagere frequentie van cardiovasculaire
bijwerkingen met atosiban bij patiënten met ernstig gestoorde nierfunctie (eGFR <30 ml/min/1.73m )
op individuele basis moeten worden afgewogen tegen de onbekende risico’s van toepassing van
atosiban bij dergelijke patiënten. Hierbij moet uiteraard het voordeel van acute tocolyse voor de foetus
afgewogen worden tegen het mogelijke risico voor moeder.
Antibiotica: durante partu is er soms een noodzaak voor het toedienen van antibiotica, bijvoorbeeld bij
een infectie of profylaxe in verband met dragerschap groep B streptococcen. Veel gebruikte middelen
als benzylpenicilline, feneticilline, amoxicilline en amoxicilline/clavulaanzuur worden voor >50% renaal
geklaard zodat dosering moet worden aangepast bij een eGFR <20-30 ml/min/1.73m  om (ernstige)
bijwerkingen te voorkomen. Naast lokale protocollen kunnen onderstaande adviezen gebruikt worden
voor patiënten die niet met dialyse behandeld worden (op basis van SWAB richtlijn,
farmacotherapeutisch kompas en Renal Drug Handbook):

Amoxicilline: door lage eiwitbinding, klein distributievolume en hoge renale klaring van 60%
wordt halfwaardetijd bij ernstig gestoorde nierfunctie meer dan 10x verlengd. Desondanks wordt
gezien grote therapeutische breedte ook bij eGFR <30 ml/min/1.73m  normale orale en
intraveneuze dosis aanbevolen met alleen een maximale intraveneuze dosis van 4xdd 2 gram
Amoxicilline/clavulaanzuur: clavulaanzuur heeft net als amoxicilline een lage eiwitbinding, klein
distributievolume en hoge renale klaring van >70% waardoor halfwaardetijd bij ernstig gestoorde
nierfunctie 3-4x verlengd wordt. In tegenstelling tot amoxicilline is clavulaanzuur wel toxisch bij
hoge dosering waardoor dosis van amoxicilline/clavulaanzuur wel verminderd moet worden bij
eGFR <30 ml/min/1.73m  met als uitgangspunt dat alleen dosis clavulaanzuur verminderd moet
worden:

Oraal 2xdd 875/125 mg
Intraveneus standaarddosis 2xdd 1000/200 mg aangevuld met 1xdd amoxicilline 1000 mg

Benzylpenicilline: door klein distributievolume en zeer hoge renale klaring van 60-90%
voornamelijk via tubulaire secretie wordt halfwaardetijd bij ernstig gestoorde nierfunctie 20x
verlengd. Desondanks wordt alleen dosisvermindering geadviseerd bij een endogene kreatinine
klaring <20 ml/min in verband met risico op neurotoxiciteit en epileptische insulten. Alhoewel
eGFR per definitie lager is dan endogene kreatinine klaring wordt in dit advies uit praktische
overweging uitgegaan van eGFR:

eGFR 10-20 ml/min/1.73m : maximaal 4xdd 2.4 miljoen IE
eGFR <10 ml/min/1.73m : maximaal 4xdd 1.2 miljoen IE

Feneticilline: ondanks renale klaring van 50% wordt geadviseerd om dosis niet te verminderen bij
gestoorde nierfunctie
Nitrofurantoïne: tijdens de zwangerschap is nitrofurantoïne 1  keuze bij ongecompliceerde
urineweginfecties bij amenorroeduur < 36 weken, maar omdat dit middel volledig renaal geklaard
wordt en alleen werkzaam is bij voldoende hoge concentraties in de urine is nitrofurantoïne
absoluut dat gecontra-indiceerd bij een eGFR < 30 ml/min/1.73m . Bij een patiënte met een
functionerend niertransplantaat moet iedere urineweginfectie overigens beschouwd en
behandeld worden als gecompliceerde urineweginfectie en is nitrofurantoïne door gebrek aan
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weefselpenetratie zelden een adequate behandeling.
Overige antibiotica: bij een indicatie tot starten van andere antibiotica is het dus altijd
noodzakelijk om bovengenoemde bronnen te raadplegen en zo nodig laagdrempelig met
internist-nefroloog en/of apotheker te overleggen of het gewenste middel toegepast kan worden
én welke dosisaanpassingen nodig zijn.

Anti-hypertensiva: zoals uitgebreid besproken in de module 'Behandeling hypetensie' is er veel
ervaring met het gebruik van antihypertensiva bij vrouwen met CNS. Methyldopa, labetalol en andere
lipofiele bétablokkers en dihydropyridine calciumantagonisten zoals nifedipine en nicardipine kunnen
veilig toegepast worden.
Magnesiumsulfaat: bij een eGFR <30 ml/min/1.73m  moet er wel een hogere drempel worden
toegepast voor het starten van magnesiumsulfaat vanwege het risico op stapeling met een verhoogd
risico op een intoxicatie. Magnesiumsulfaat wordt binnen de verloskunde frequent toegepast bij een
ernstige pre-eclampsie om de kans op een eclamptisch insult te verminderen (NVOG, 2011). Bij een
dreigende vroeggeboorte < 30 weken wordt het ook toegepast vanwege het neuroprotectieve effect
op het kind met een verlaagde kans op het ontwikkelen van cerebrale parese. Bij patiënten met
ernstige nierinsufficiëntie (eGFR <30 ml/min/1.73m ) moet dosering verlaagd worden en dienen de
controles geïntensiveerd te worden, waarbij de volgende adviezen als richtlijn gebruikt kunnen
worden:.

oplaaddosering onveranderd 4 gram in 10 tot 30 minuten
onderhoudsdosering van 0.5 gram/uur (in plaats van 1.0 gram/uur).
monitor patiënte goed op tekenen van intoxicatie (ECG veranderingen met onder andere PQ-
intervalverlenging, verbreding QRS-complex, verdwijnen patellareflex)
bepaal regelmatig de magnesium bloedspiegels waarbij de aanbevolen waarde 2 tot 3 mmol/l is
(NVOG, 2011).
bij overdosering dient direct 10 ml calciumgluconaat met 100 mg calcium per ml (225 micromol
Ca++/ml) in 5 minuten intraveneus toegediend te worden.

Fluxus postpartum: bij een fluxus postpartum is het allerbelangrijkste om de oorzaak van de bloeding
te achterhalen en deze te stoppen. Ga daarom laagdrempelig met een patiënte met CNS met een
fluxus naar de OK om dit beleid te optimaliseren. Een fluxus brengt het risico op hypotensie met zich
mee ten gevolge van centrale ondervulling. Bij al bestaandeCNS is dit extra risicovol; bij hypotensie kan
een verminderde nierperfusie acute, prerenale nierinsufficiëntie veroorzaken en ook irreversibele
schade aan de nieren veroorzaken (CBO, 2011).

Bij een atonie is het van belang om uterotonica toe te dienen om hiermee de uterus te laten
contraheren en de bloeding te staken. Het toedienen van Oxytocine en Carbetocine is veilig en
er is geen dosisaanpassing bij nierinsufficiëntie nodig. Bij toediening van Carbetocine in
combinatie met grote volumes intraveneuze vloeistoffen is het belangrijk om bedacht te zijn op
een hyponatriëmie omdat Carbetocine enige antidiuretische activiteit bezit.
Het prostaglandine E2-derivaat sulproston (Nalador) kan ernstige cardiovasculaire complicaties
veroorzaken als coronair spasme, myocardischemie, hypertensie en afname van diurese met
stijging van serumcreatine waardes. Ernstige CNS, diabetes mellitus, hartafwijkingen en
vaataandoeningen vormen belangrijke contra-indicaties voor toepassing van sulproston (Nalador)
(Farmacotherapeutisch Kompas, 2020). De werkgroep adviseert derhalve bij zwangeren met CNS
op individuele basis de voordelen van sulproston (Nalador) bij ernstige bloedingen af te wegen
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tegen de kans op complicaties bij toepassing van Sulproston (Nalador).
De competitieve plasminogeenremmer tranexaminezuur (dosering 15 mg/kg intraveneus iedere 6-
8 uur) wordt bij gezonde zwangeren frequent toegepast bij een fluxus omdat dit leidt tot minder
bloedverlies (NVOG, 2015). Bij een gestoorde nierfunctie moet onderhoudsdosis verminderd
worden omdat tranexaminezuur vrijwel volledig renaal geklaard wordt (Renal Drug Handbook,
2019):

bij eGFR 20-50 ml/min/1.73m : 10 mg/kg iedere 12 uur
bij eGFR 10-20 ml/min/1.73m : 10 mg/kg iedere 24 uur
bij eGFR <10 ml/min/1.73m : 5 mg/kg iedere 24 uur.

Tranexaminezuur mag niet worden toegediend indien er sprake is van macroscopische hematurie
op basis van urologische problematiek in de hogere urinewegen in verband met het mogelijk
ontstaan van stolsels in de ureteren.
Zoals uitgebreid beschreven in de module 'Bloedarmoede' worden in principe de normale
transfusiegrenzen gehanteerd bij vrouwen met CNS, maar dient zo veel mogelijk terughoudend
betracht te worden met erytrocyten- en zeker ook trombocytentransfusie om allosensitisatie te
voorkomen met oog op (eventuele toekomstige) orgaan transplantatie. Bij patiënten met anemie
is een omgekeerde relatie tussen de hoogte van het hematocriet en de bloedingsneiging
gevonden (Gäckler, 2019) en kan correctie van de anemie naar een hematocriet boven de 0,30
L/L een bijdrage leveren aan het beperken van het bloedverlies (CBO, 2011). Tijdens het bewaren
van erytrocyten vindt kaliumafgifte uit erytrocyten plaats. De concentratie kalium in de
bewaarvloeistof is dus verhoogd; bij massale transfusies moet hiermee rekening worden
gehouden, met name bij patiënten met een nierinsufficiëntie (CBO, 2011).
Zoals beschreven in eerste paragraaf [hier komt hyperlink naar de eerste paragraaf] kunnen
bloedingsproblemen gevolg zijn van gebruik van acetylsalicylzuur ter preventie van pre-eclampsie
en bij ernstig gestoorde nierfunctie (eGFR <30 ml/min/1.73m  of dialyse) daarnaast ook van
uremische trombocytopathie. Beide oorzaken van bloedingsneiging kunnen verminderd worden
door Hb met bloedtransfusie boven de 6.2 mmol/L te brengen en verder verminderd worden
door desmopressine intraveneus in combinatie met vochtbeperking van maximaal 1500 ml all-in in
de eerste 24 uur na toediening van desmopressine en onder regelmatige controle van bloeddruk
en serum natrium

Laag moleculaire gewicht heparine (LMWH) profylactisch of therapeutisch: postpartum bestaat er
vaak een indicatie voor tromboseprofylaxe, bijvoorbeeld na een sectio of bij patiënten met een ernstig
nefrotisch syndroom, en kan er ook een indicatie bestaan voor therapeutische antistollling, bijvoorbeeld
bij mechanische kunstkleppen. Zoals uitgebreid beschreven in de module 'Diabetes mellitus' en
modules over nierinsufficiëntie van de richtlijn Antitrombotisch Beleid kunnen LMWH (bijvoorbeeld
dalteparine, nadroparine) ook in de zwangerschap en postpartum toegepast worden, maar dient de
therapeutische dosis van de meeste LMWH verminderd te worden bij zwangere patiënten met hogere
stadia CNS (G3b-G5ND) en kan monitoring middels anti-Xa spiegels overwogen worden om
overdosering/ accumulatie te voorkomen.

 
Wat is de plaats van navelstreng bloedafname?
Er bestaat een indicatie voor de bepaling van een bloedbeeld uit navelstrengbloed als er in de zwangerschap
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immunosuppressiva (bijvoorbeeld azathioprine) of biologicals worden gebruikt die bij moeder leuko- en/of
trombopenie kunnen veroorzaken en waarvan bekend is dat zij ook neonatale leukopenie of pancytopenie
kunnen veroorzaken. Bij een afwijkend bloedbeeld dient altijd overlegd te worden met een kinderarts.
Bij een kans op een erfelijke nierziekte bij het kind die al in de eerste levensjaren consequenties heeft voor de
behandeling kan het soms bijdragend zijn om navelstrengbloed (EDTA, transport op kamertemperatuur) op
te sturen naar klinische genetica voor opslag zodat de klinisch geneticus op indicatie in overleg met de
ouders vervolgonderzoek in kan zetten. De indicatie voor directe diagnostiek uit navelstrengbloed dient in of
vóór de zwangerschap mét de klinische genetica gesteld te worden.
 
Wat dient er na de bevalling te worden besproken?
Na de bevalling is het van belang om kritisch te kijken naar de medicatie. In principe is het streven om alleen
medicatie te continueren die compatibel is met borstvoeding op basis van adviezen in Lareb
‘geneesmiddelengebruik rondom zwangerschap’.
Voor gebruik van anti-hypertensiva na bevalling wordt verwezen naar uitgebreide adviezen in de module
'Antihypertensiva in de lactatiefase met en zonder proteïnurie'.
Voor een eventueel ontslag naar de thuissituatie moeten er vervolg afspraken gepland staan bij de internist-
nefroloog voor verder begeleiding. Ook dienen eventuele alarmsymptomen (bijvoorbeeld passend bij hoge
bloeddruk) besproken te zijn en de kraamvrouw geïnstrueerd te worden wanneer en wie ze moet bellen bij
verschillende mogelijke problemen.
Als laatste dient ook anticonceptie besproken te worden. Afhankelijk van het klinische beloop van de huidige
en eerdere zwangerschap(pen) kan het zeer wenselijk om niet direct weer zwanger te worden.
 
Hoe moet de nierfunctie worden vervolgd?
De nierfunctie dient minimaal eenmalig binnen 24 uur postpartum te worden gecontroleerd. Bij ernstige
maternale complicaties als pre-eclampsie of verslechterde nierfunctie dient de nierfunctie dagelijks vervolgd
te worden totdat de maternale conditie verbeterd is én er stabilisatie is opgetreden van de nierfunctie. Het is
daarna van belang dat voor eventueel ontslag een follow-up afspraak gepland staat bij de behandelde
internist-nefroloog voor vervolgen van de reguliere nefrologische zorg.
 
Wanneer dient de ontwikkeling van het kind te worden vervolgd door een kinderarts?
In principe worden de normale richtlijnen binnen de kindergeneeskunde hiervoor gevolgd. Kinderen die
prematuur geboren worden zullen bijvoorbeeld altijd vervolgd worden. Verder dienen in het bijzonder
kinderen met een bewezen onderliggende congenitale afwijkingen van de urinewegen afhankelijk van het
ziektebeeld vervolgd te worden. Hierbij dient het lokale protocol gevolgd te worden.

Onderbouwing

Zoeken en selecteren

Niet van toepassing. Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat de werkgroep van mening is
dat deze vraag zich niet goed laat beantwoorden middels een literatuursamenvatting.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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