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Na meer dan 120 koppen koffie 
en/of thee werd een volle  zaal 
met mensen welkom geheten 
door de voorzitter van de 
NON.  

Dr. Folkert Visser nam daarna 
het woord om iets te gaan 
vertellen over cystenieren.  Hij 
vertelt dat er 4 centra in 
Nederland zijn waar onderzoek 
naar cystenieren [en DIPAK] 
gedaan word, namelijk in 
Groningen, Nijmegen, Leiden 
en Rotterdam.                                
Het expertisecentrum van 
DIPAK zit in Utrecht. [allemaal 
universitaire ziekenhuizen.]   

Stand van zaken cystenieren: 
Cystenieren zijn nieren waarin 
cysten zitten. Een cyste is een 
holte gevuld met vocht. Hij kan 
zo klein zijn als een 
speldenknop, maar ook zo groot 
als een pingpongbal. Sommige 
mensen hebben een of enkele 
cysten in hun nieren die zich 
niet verder uitbreiden. Dat is 
onschuldig. Alleen als er steeds 
meer cysten bij komen, hebt u 
cystenieren. De nieren raken 
dan beschadigd.  

De vorm van cystenieren die het 
meeste voorkomt is familiaire 
cystenieren. Bij deze ziekte 
komen er heel geleidelijk steeds 
meer cysten in de nieren.  

Hierdoor worden de nieren 
groter en verdwijnt gezond 
nierweefsel. Bij de meeste 
mensen gebeurt dat in beide 
nieren. Uiteindelijk kan 
chronische nierinsufficiëntie 
ontstaan. Bij de meeste mensen 
gebeurt dat als ze tussen de 50 
en 60 jaar zijn. Daarna is dialyse 
of een niertransplantatie nodig. 
Cystenieren zijn tot nu toe niet 
te genezen. Tegen de 
verschijnselen die erbij horen, 
zoals een hoge bloeddruk, 
infecties etc., wordt u 
behandeld. Het doel is de 
nieren zo lang mogelijk goed te 
laten werken. 

Familiaire cystenieren zijn een 
dominant erfelijke aandoening. 
Een andere naam voor 
familiaire cystenieren is 
ADPKD.  

ADPKD: hoe vast te stellen.  
Onderzoeken waarmee een arts 
cystenieren kan vaststellen zijn 
een echo en een 
röntgenonderzoek van de 
nieren. 
Komen cystenieren bij u in de 
familie voor? Dan kan een arts 
al in een vroeg stadium 
vaststellen of u de ziekte ook 
hebt. Dit kan vanaf een leeftijd 
van ongeveer twintig jaar. De 
arts kan dan het verloop van de 
ziekte goed volgen. U kunt op 
tijd beginnen met een 
behandeling. 
Een vroege diagnose kan ook 
nadelen hebben. U weet dat u 
een ziekte hebt, maar niet 
wanneer u de eerste klachten 
zult krijgen. Dat kan veel 
spanning geven. Bovendien kan 
het ook gevolgen hebben voor 
bijvoorbeeld het afsluiten van 
een verzekering. 



 

Tegenwoordig kunnen artsen 
de aanleg voor cystenieren ook 
vaststellen met 
chromosomenonderzoek. Dit 
betekent dat u al tijdens de 
zwangerschap kunt laten 
onderzoeken of het ongeboren 
kind aanleg heeft voor 
cystenieren [prenatale 
diagnostiek]. Maar een aanleg 
voor cystenieren wil niet 
zeggen dat het kind de ziekte 
ook krijgt.  
 
Bij PKD 1 is het ziekteverloop 
ernstiger en begint het nierfalen 
omstreeks 54 jaar. Bij PKD 2 is 
het ziekteverloop milder en 
begint het nierfalen omstreeks 
het 74ste jaar. 
 
ADPKD ziekte verschijnselen:   
Nier-gerelateerde symptomen 
- Cyste-vorming: bloeding, 
infectie 
- Cyste-vorming: pijn, vol 
gevoel 
- Nierstenen/ urineweginfecties 
- Verdrukking van nierweefsel 
- Nierfunctieverlies, leidend tot 
dialyse  
  3e oorzaak nierfalen in 
Nederland 
Niet nier gerelateerde 
symptomen 
- Lever cystes [behouden 
functie] 
- Hypertensie 
- Bloedig CVA [aneurysmata] 

ADPKD behandeling:  
De behandeling bestaat tot nu 
toe dus hoofdzakelijk uit het 
bestrijden van de symptomen:  
-Hypertensie [hoge bloeddruk] 
behandelen: ACE-remmers/ 
AII antagonisten 
-Alert op bijkomende 
problemen [levercystes / 
aneurysmata etc.] 
-Zoutbeperking / veel drinken 
/ cafeïne beperken 
-Symptoombestrijding (pijn / 
bloeding / infectie etc) 
 
Gevolgen nierfalen behandelen 
met uiteindelijk dialyse / 
transplantatie 
[In de transplantatie nier 
ontstaan niet opnieuw cysten]  
 
ADPKD nieuwe 
behandelingen ontwikkelen:  
Met verschillende middelen 
worden er momenteel studies 
gedaan naar o.a.   
- tolvaptan 
- lanreotide/ octreotide 
- Bosutinib / triptolide / 
statines 
 
Meerdere middelen 
experimenteel 
- metformine 
- pioglitozon 
- sorafinib 
- EGF receptor blockers 
 
 

Het geneesmiddel Tolvaptan: 
Wereldwijd wordt dit middel 
onderzocht en het werkt. Het is 
een vasopressine 2 receptor, het 
werkt op het antidiuretisch 
hormoon. Het middel zorgt 
ervoor dat de cysten minder 
snel groeien en dat de 
nierfunctie minder snel 
achteruit gaat. Een nadeel is dat 
je veel moet plassen, er een 
stijging is van de leverenzymen 
[veel controles] en natuurlijk de 
kosten van het middel. Het 
middel is al in verschillende 
landen goedgekeurd en op de 
markt.  
 
Het blijft dus noodzaak om 
meer ,beter en prettiger 
behandelingen te vinden.  

 “ Het 
geneesmiddel 

Tolvaptan werkt, 
maar je moet er 

wel veel van 
plassen””  



 

Na de pauze wordt er verder 
gepraat over cystenieren en het 
DIPAK onderzoek door drs. 
Castelein en drs. Meschendorp. 
 
Wat merkt u van cystenieren: 
Bij familiaire cystenieren 
ontstaan de klachten heel 
geleidelijk. De meeste mensen 
krijgen pas klachten als ze rond 
de 35 jaar zijn. Sommigen 
merken er hun hele leven niets 
van. 
 
Klachten die u kunt krijgen 
zijn: 
-pijn in buik, onderrug of zij 
-pijnkrampen door nierstenen 
-hoge bloeddruk 
-steeds terugkerende infecties in 
nieren en urinewegen, 
bijvoorbeeld blaasontsteking en 
nierbekkenontsteking 

-vermoeidheid 
-misselijkheid 
-een drukkend gevoel in de 
buik. Dit ontstaat als de nieren 
erg groot zijn geworden 
-cysten in de lever [deze 
veroorzaken bij de meeste 
mensen geen klachten] 
-afwijkingen aan de hartklep 
-ontstekingen in de cysten, 
hierdoor kunt u koorts en pijn 
krijgen.  
-aneurysma's in de hersenen. 
Deze kunnen hoofdpijn en 
hersenbloedingen veroorzaken. 
 
Pijn bij ADPKD:  
Mensen met cystenieren 
ervaren in ongeveer 60% van de 
gevallen regelmatig of continue 
pijn in onderrug, zij of in de 
buik.  Sommige gebruiken 
pijnstillers en/of hebben  

slaapproblemen. Soms heeft het 
impact op hun dagelijkse leven  
 
De pijn heeft geen relatie met de 
grootte van de nier 
Wat zijn de oplossingen: 
-Medicatie, paracetamol 
Bij gestoorde nierfunctie GEEN 
NSAIDs [ibuprofen, naproxen, 
diclofenac etc.] 
tramadol, morfine. 
 
 
 
Dipak onderzoek:                       
Het  PowerPoint programma 
van dit onderzoek is te vinden 
op de website van de NON, 
evenals de Powerpint over 
Cystenieren.  
www.non-twente.nl <<< 


