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Basis



• Anatomie en fysiologie
• Oorzaken nierinsufficiëntie
• Wat gebeurt er in de nier bij sepsis?
• Preventieve maatregelen
• Timing van nierfunctie vervangende therapie
• Filtratie of dialyse
---------------------------------------------------------------
• Klaring
– Postdilutie / predilutie / dialyse

• Dosering
• Citraat antistolling

Inhoud



Anatomie & fysiologie





Functies van de nier

• Klaring afvalstoffen
• Regulatie bloeddruk
• Regulatie water en zout huishouding
• Hormonale productie 
– Erythropoeietine
– Vitamine D



ATII antagonisten



Oorzaken nierinsufficiëntie



Vroeger

SHOCK

Acute Tubulus Necrose

NIERINSUFFICIENTIE



• AKI ook zonder shock
• Bij obductie: geen ATN / necrose
• Beloop is anders dan bij ATN

AKI = Acute Kidney Injury



Gomez et al. Shock 2014;41:3-11
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Joannidis et al. ICM 2009



Klaring

Wat is klaring?



Klaring

Wat is klaring?

Het volume bloedplasma (in mL) dat door de nieren per minuut 
wordt ontdaan van een door het lichaam geproduceerde stof, 
b.v. creatinine



Klaring

1. Filtratie in de glomeruli à glomerulaire filtratie

1. Actieve excretie in de tubuli

2. Tubulaire resorptie



GFR

• Glomerular filtration rate

• Glomerularire filtratie snelheid in ml/min





Bragadottir et al. 
Critical Care 2013, 17:R108



Oorzaken nierinsufficiëntie
• Renaal
• Post-renaal
– Afsluiting ureter

• Steen
• Tumor
• stolsel

– Afsluiting blaas/urethra
• Catheter
• Prostaat 
• Stolsel 

• Pre-renaal
– ondervulling



Oorzaken nierinsufficiëntie

• Renaal
– Sepsis! / shock
– Tubulo-interstitiële nefritis
– Ischemie
– Auto-immuun
– etc

• Post-renaal
• Pre-renaal





Contrastnefropathie



Contrastnefropathie

• Stijging kreatinine na toediening van contrast
• Bij sommigen twijfel of deze diagnose wel bestaat!
• Onzeker of preventieve strategieën wel tot vermindering van 

CN leiden





Preventie
AKI





Timing nierfunctievervanging

• Onduidelijk
• Klassieke criteria ‘te laat’
• Niet langer wachten dan nodig
• Ook potentieel additionele effecten:
– Circulatie stabiliseert
– Oxygenatie verbetert
– Vochtbalans
– Medicatie doseren eenvoudiger
– Milieu intérieur



Timing



Hoe nierfunctie te vervangen:

Filtratie vs Dialyse



Convectie



Diffusie







CVVH



CVVH



CVVHD(F)



CVVHD(F)



Filtratiefractie
Filtratieratio

• Bij filtratie is het belang om te kijken naar hoeveelheid filtraat 
in verhouding tot bloedvolume à filtratiefractie

• Hemodilutie /concentratie
• Filterstolling



• De filtratiefractie is de fractie die gefiltreerd wordt van het 
totaal aan vloeistof dat het filter in gaat.



• De filtratiefractie is de fractie die gefiltreerd wordt van het 
totaal aan vloeistof dat het filter in gaat.

• In postdilutie gaat alleen bloed het filter in



• Hoeveel filtraat wordt er dan gemaakt? 

à de hoeveelheid filtraat = hoeveelheid substitutieflow (+ evt
extrafiltraat)





• De filtratiefractie is de fractie die gefiltreerd wordt van het 
totaal aan vloeistof dat het filter in gaat.

• In postdilutie gaat alleen bloed het filter in
• In pre-dilutie gaat bloed en substitutievloeistof het filter in





• Om te komen tot inzicht in effectiviteit moeten we weten 
hoeveel er geklaard wordt per tijdseenheid



• Om te komen tot inzicht in effectiviteit moeten we weten 
hoeveel er geklaard wordt per tijdseenheid

• Hoe berekenen we de klaring?



De diepte in!



Klaring over kunstnier
• Klaring 
– Filtratie
– Dialyse
– Sieving coefficient

• Hoeveel is de klaring bij postdilutie CVVH

• Hoeveel is de klaring bij pre-dilutie CVVH

• Hoeveel is de klaring bij dialyse / CVVHD



Sieving coëfficiënt

• Deeltjesgrootte
• Poriegrootte
• Lading



Klaring over kunstnier

• Hoeveel is de klaring bij postdilutie CVVH



Klaring over kunstnier

• Hoeveel is de klaring bij postdilutie CVVH



• Bijvoorbeeld
– UF = 3 liter per uur
– 3000 ml per 60 min = 3000/60 = 50 ml/min

– Dus bij een S coëfficiënt van 1 is de klaring 50 ml/min 



Dosering

• Klaring per kg lichaamsgewicht

• Bij CVVH = ml UF per kg

• 70 kg, 3000 ml/uur UF
• à 3000/70= 43 ml/kg/uur

• Advies: minstens 25 ml/kg/uur
• Let op “down-time”



Klaring over kunstnier

• Hoeveel is de klaring bij predilutie CVVH



Klaring over kunstnier

• Hoeveel is de klaring bij predilutie CVVH

• Qbl / Qbl+Qs is de fractie bloed van het totaal door het filter 
gepompte volume



• Bij een bloedflow van 180 ml/min en een substitutieflow van 
3000 ml per uur (50 ml/min) is Qbl / Qbl+Qs = 180/180+50 = 
180/230 = 0,78

• Klaring in predilutie is dus 78% van de klaring in postdilutie in 
dit voorbeeld



33,3 ml/min

51,2 ml/min



Klaring bij dialyse

• Je moet dus concentratie meten in plasma en in dialysaat
• Bij een Qd =  2000 ml/uur en Cd = Cpl

• K = 2000 ml/uur = 33,3 ml/min



Antistolling

• Heparine
• Citraat



Antistolling - citraat

• Tri- Natrium-Citraat
• Per citraat molekuul 3 Na+ ionen
– Pas op voor verstoring in het Na gehalte

• Per 2 citraat molekulen 3 Ca++ ionen
– Ca++ is normaal rond 1,0 mmol/l; voor adequate antistolling moet het 

Ca++ in het filter dalen naar 0,2 – 0,4 mmol/l
– Ca++ = iCa
– iCa 0,3 bereik je met ongeveer een citraat concentratie van 3 mmol/l



• Hoeveel citraat is er nodig om in het filter een [citraat] van 3 
mmol/l te bereiken?

• Hangt af van [citraat] in de predilutievloeistof

– 4% à 133 mmol/l = 0,13 mmol/ml
– 15% à 500 mmol/l = 0,5 mmol/ml

Antistolling - citraat



• Hoeveel citraat is er nodig om in het filter een [citraat] van 3 
mmol/l te bereiken?

• Bloedflow 180 ml/min; helft rode bloedcellen
• 90 ml/min plasma = 5400 ml/uur = 5,4 liter per uur
• Per uur dus 5,4 * 3 = 16,2 mmol citraat
• Bij 4% = 13,3 mmol/ml is dit 13,3/16,2=82 ml/uur citraat infusie

Antistolling - citraat



• Hoeveel Calcium suppletie is er nodig?

• Ongeveer 1/3 van het citraat wordt uitgefilterd

Antistolling – citraat - Ca



• Hoeveel Calcium suppletie is er nodig?

• Ongeveer 1/3 van het citraat wordt uitgefilterd

• Van de 16,2 mmol citraat per uur is dit 5,4 mmol per uur

• 2 citraat = 3 iCa dus 5,4 mmol citraat is 5,4/2 *3 = 8,1 mmol per uur 

• 2,25 mmol/10 ml à 36 ml/uur of in postdilutie substitutie vloeistof

Antistolling – citraat - Ca











• Laag iCa met normaal Ca ratio à

• Laag iCa met hoge Ca ratio à



• Laag iCa met normaal Ca ratio à Ca tekort
– suppleren

• Laag iCa met hoge Ca ratio à Citraat intox
– Citraat verlagen / stop
– Ca suppletie (beperkt zin)



Metabole consequenties van citraat

• Metabole acidose
– door 

• Metabole alkalose
– door

• HyperNa
– door 



Metabole consequenties van citraat

• Metabole acidose
– door citraat intoxicatie; te weinig buffer suppletie

• Metabole alkalose
– door teveel citraat dat omgezet wordt; teveel buffer suppletie

• HyperNa
– door teveel Na infusie (via citraat of via substitutie/dialyse vloeistof)



Koppelingen
• Bloedflow – citraatflow

– citraatintox

• UF – bloedflow
– Filtratieratio

• Substitutie – Z/B
– Buffervrij vs gebufferde

• Dialysaat
– Citraat meer of minder uitgedialyseerd
– Buffer meer of minder afhankelijk van vloeistof en bloed pH



Conclusie

• Continue filtratie en dialyse beide mogelijk in de IC setting
• Iedere techniek voor- en nadelen
• Met rekenoefeningen ga je wat je doet beter begrijpen
• Citraat heeft belangrijke consequenties voor zuur-base 

evenwicht, voor natriumhuishouding en voor 
calciumhuishouding

• Indicatiestellingen staken behandeling ruimte voor individuele 
keuze 



Filter





Filter

• Poriegrootte
– Albumine 60.000 D
– Lading

• Oppervlak
– 1-2 m2

• Biocompatibiliteit



Toegang en lijnen







Alarmen
• Drukalarm
– Aanvoerdruk of arteriële druk
– (Pre)Filterdruk
– Filtraat- of effluentdruk
– Postfilterdruk
– Teruggavedruk of veneuze druk
– Transmembraandruk

• Luchtdetector
• Bloeddetector



medicatie



• Meeste medicatie onder hemofiltratie hoog volume (4000 
ml/uur) normaal te doseren

• Bij lagere volumes (2000 ml/uur) is er vaker aanpassing van 
dosering noodzakelijk
– Spiegels bepalen!



Wanneer stoppen

• ?




