
 

 

 
 
 

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
NIO opleidingsdag:  
Acute nierinsufficientie/nierfunctievervangende therapie op de IC 
Vrijdag 31 januari en 14 februari 2020 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
Dagvoorzitters: Dr. M. Eijgelsheim en prof. dr C. Stegeman, internist-nefrologen 
UMC Groningen 
Locatie: Nefrovisie, Utrecht 

 
 
 

09.00 Ontvangst  
09.30 Acute nierinsufficiëntie: inleiding Prof. dr. C. Stegeman 
10.00 Nierfunctievervangende therapie bij acute 

nierinsufficientie 
Principes, indicaties en uitvoering 

Dr. M. Eijgelsheim 
 

11.00 koffie  
11.15 Rol van de pathologie bij het onderzoek naar 

oorzaken van acute nierinsufficientie 
Dr. M. van de Heuvel, 
patholoog UMCG 
Groningen 

12.15 lunch  
13.00 Nefrologische therapieën bij intoxicaties Prof. dr. C. Stegeman 

 
14.00 Plasmafiltratie en –ferese, high cut-off 

membrane dialyse 
Technieken en nefrologische indicaties 

Dr. M. Eijgelsheim 
UMC Groningen 

15.00 thee  
15.15 Impact van acute nierinsufficientie op de 

lange termijn 
Controversiële issues bij de behandeling van 
acute nierinsufficiëntie 

Dr. M. Eigelsheim + Prof. 
dr. C. Stegeman 

16.15 Evaluatie / Afsluiting  
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

 
 

Doel: 
Doel van deze dag is een aantal aspecten van de pathofysiologie, oorzaken van en 
therapie bij acute nierinsufficiëntie te bespreken. Daarnaast worden de nefrologische 
aspecten van intoxicaties en de extracorporele behandeling van plasma behandeld. 
 
Leermiddelen: 
NephSAP 18 nr. 2: Acute Kidney Injury and Critical Care Nephrology (mei 2019) 
Kijk hierbij met name naar de vragen: 2, 4-6, 8, 10-12, 14, 16-19, 21, 22, 25-28 en 30 
(pg. 111 -118) 
 
Aanvullende literatuur (kennis): 
Sawhney S, et al. Intermediate and long-term outcomes of survivors of acute kidney 
injury episodes: A large population-based cohort study. Am J Kidney Dis 2017;69:18-
28 (bijgevoegd) 
 
Moledina DG, Parikh CR. Differentiating interstitial nephritis from acute tubular 
necrosis: A challenge for clinicians. Neprhon Clin Pract 2019;143:211-216 
(bijgevoegd) 
 
Aanvullende literatuur (naslag): 
Intoxicaties: website http://www.extrip-workgroup.org/ 
Adv Chron Kidney Dis 2011 volume 18 nr. 3 (themanummer intoxicaties en 
bijzondere dialyse technieken) 
 
 
Procedure en werkwijze op de dag zelf: 
Ieder onderdeel van de NIO-dag wordt beëindigd met een 4-5 tal multiple choice 
vragen aangaande het besproken onderwerp die gesteld en beantwoord worden via 
het programma Socrative. Iedereen wordt dus ook vriendelijk verzocht een mobiel, 
tablet of laptop mee te nemen (Wifi aanwezig) om te kunnen inloggen en on line de 
vragen te kunnen beantwoorden.  
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