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Abstract
Achtergrond: Op de Intensive Care van het AMC wordt er als niervervangende therapie Continue Veno
Veneuze Hemofiltratie toegepast. Tijdens deze behandeling wordt het bloed gezuiverd van afvalstoffen
door middel van filtratie. Hierdoor kunnen ook nuttige, kleine in water oplosbare stoffen verwijderd
worden, bijvoorbeeld aminozuren. De CVVH patiënten in het AMC krijgen geen extra eiwitten toegediend
tijdens de behandeling. Mogelijk krijgen zij hierdoor een tekort aan eiwitten aangeboden.
Doel: Het onderzoeken van de best practice ten aanzien van het toedienen van extra eiwitten aan IC
patiënten die behandeld worden met CVVH.
Methoden: Door middel van literatuuronderzoek in de databases MEDLINE en COCHRANE wordt de
relevante literatuur onderzocht. Met behulp van een enquête verspreid onder de 20 grootste
ziekenhuizen van Nederland wordt de klinische praktijk in beeld gebracht.
Resultaten: Uit literatuuronderzoek blijkt dat er weinig onderzoek betreffende dit onderwerp is
uitgevoerd en het bestaande onderzoek is van lage kwaliteit. De evidence voor extra eiwitintake bij CVVH
patiënten is laag. De internationale richtlijnen zijn niet eenduidig in hun aanbevelingen. De meest
recente, ESPEN, richtlijn geeft geen aanbeveling tot extra eiwitintake bij CRRT patiënten. Het
praktijkonderzoek geeft als resultaat dat een ruime meerderheid van de centra extra eiwitten toedient
aan patiënten die CVVH ondergaan. Dit is echter vooral op basis van expert opinion.
Conclusie: Op basis van literatuuronderzoek en klinische praktijk is er geen harde aanbeveling te geven
voor het toedienen van extra eiwitten aan CVVH patiënten.

Inleiding
Acute nierinsufficiëntie oftewel Acute Kidney
Injury (AKI) is een veel voorkomende complicatie
bij Intensive Care (IC) patiënten. Afhankelijk van de
gebruikte definitie van AKI wordt er een incidentie
tot meer dan 30% beschreven (1). In 4 tot 6 % van
de patiënten met een AKI is er niervervangende
therapie nodig. Deze therapie kan door middel van
intermitterende hemodialyse (IHD) of door middel
van een vorm van continue niervervangende
therapie, Continuous Renal Replacement Therapy
(CRRT), gegeven worden. Op de IC wordt er veelal
een vorm van CRRT toegepast. Twee belangrijke
voordelen van deze nier vervangende therapie ten
opzichte van IHD zijn minder hemodynamische
instabiliteit en de mogelijkheid tot het onttrekken
van veel vocht (1).
Er zijn verschillende CRRT modaliteiten, bepaald
door de manier van klaring namelijk convectie of
diffusie, of een combinatie van beiden (zie tabel 1).
Bij convectie is de drijvende kracht de hoge

transmembraan druk waardoor er plasma water
met opgeloste stoffen door de semipermeabele
membraan wordt verplaatst. Er worden zowel
kleine als middelgrote moleculen verwijderd. Bij
diffusie is het verschil in concentratie tussen het
bloedplasma en het dialysaat de drijvende kracht
voor het verwijderen van kleine moleculaire
stoffen.
Door de CRRT behandeling wordt het bloed niet
alleen van toxische substanties gezuiverd. Er
worden ook in bepaalde mate voedzame
elementen geëlimineerd (2,3,4). De mate van
eliminatie van in water oplosbare stoffen is
afhankelijk van het type klaring (diffusie en/of
convectie), moleculair gewicht, membraan
permeabiliteit, filtratie flow, dialysaat flow en
bloed flow.
Aminozuren worden bij de spijsvertering
vrijgemaakt uit de eiwitten uit onze voeding. Door
het lage moleculair gewicht, gemiddeld 140
Dalton, passeren deze aminozuren gemakkelijk het
semipermeabele membraan. Het beschreven
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Tabel 1. CRRT Modaliteiten.
Type
CVVH
CVVHD
CVVHDF
SLED
SCUF

Gebruik van
Gebruik van
Klaring
Substitutievloeistof dialysaat
Convectie
Ja
Nee
Diffusie
Nee
Ja
Convectie en Diffusie
Ja
Ja
Diffusie
Nee
Ja
Convectie
Nee
Nee

Duur
24 uur
24 uur
24 uur
6-12 uur
6-12 uur

Bron: E.M. Nystrom et al, Metabolic Support of the Patient on Continuous Renal Replacement Therapy, 2018
CVVHH, continuous veno-veneus hemofiltration; CVVHD, continuous veno-venous hemodialysis;
odiafiltration; SCUF, slow continuous ultrafiltration; SLED, sustained low-efficiency dialysis

verlies van aminozuren bij CRRT varieert van 6 tot
15 g/dag (4) en 10 -20 g/dag (5). Uit onderzoek blijkt
ook dat het eiwitverlies bij convectie hoger is dan
bij diffusie (1,3,4).
Een verlies van aminozuren kan bijdragen tot een
tekort aan voedingsstoffen. Ondervoeding komt
naar schatting voor bij 42% van de IC patiënten met
AKI en is een onafhankelijke voorspeller voor
mortaliteit (1,3). Verschillende factoren dragen bij
tot het risico op ondervoeding n.l. pre-existente
slechte voedingstoestand, slechte voedingsintake
gedurende opname en chronische co-morbiditeit
(6)
. Ook is er bij ernstig zieke patiënten sprake van
een verhoogde metabole stress respons en een
verhoogd katabolisme (7). Bij katabolisme wordt er
energie vrijgemaakt uit de afbraak van grote eiwit
moleculen in kleinere moleculen, aminozuren.
Aminozuren bestaan voor een groot deel uit
stikstof (nitrogen) dat vrijkomt bij de afbraak van
aminozuren. In een katabole toestand is er sprake
van een negatieve stikstofbalans doordat er meer
stikstof wordt afgebroken dan aangemaakt, dit
ontstaat door een tekort aan aminozuren, oftewel
een tekort aan eiwitten. Bij IC patiënten die
niervervangende therapie ondergaan kan het
verlies van aminozuren via het effluent bijdragen
aan een tekort aan eiwitten.
Voldoende eiwitintake bij IC patiënten met
niervervangende therapie is dus van groot belang.
Op de IC van het AMC wordt er CVVH als
niervervangende therapie toegepast. De IC heeft
24 tot 28 bedden in gebruik. Er zijn 14 CVVH
machines beschikbaar. In 2019 werden er 153
patiënten met CVVH behandeld met een
gemiddelde behandelduur van 5,6 dagen. In het
AMC krijgen de patiënten die met CVVH worden
behandeld geen aanvullende eiwitten en
vitamines. Het AMC voedingsprotocol stelt op
basis van de ESPEN richtlijn een optimale

eiwitintake van 1,3 g eiwit/kg/dag voor alle IC
patiënten (8).
Aanleiding tot het doen van dit onderzoek is dan
ook de volgende probleemstelling: Mogelijk krijgen
in het AMC de IC patiënten met CVVH een tekort
aan eiwit door het verlies aan aminozuren via het
semipermeabele membraan. Bij dit onderzoek
wordt er alleen gekeken naar een mogelijk
eiwittekort, mogelijke vitamine deficiënties
worden niet meegenomen.
De vraagstelling in het onderzoek is: Is het nodig
om de patiënten die met CVVH behandeld worden
extra eiwitten aan te bieden, volgens heersend
best practice?
1. Wat valt er uit de literatuur te concluderen ten
aanzien van de intake van eiwitten voor patiënten
opgenomen op de Intensive Care die met CVVH
behandeld worden?
2. Wat is de werkwijze in de twintig grootste
Nederlandse ziekenhuizen ten aanzien van het
geven van aanvullende eiwitten bij CVVH patiënten
op de IC?
3. Wat is de gewenste eiwit dosering bij CVVH
patiënten?
Het doel van het hier beschreven onderzoek is om
te onderzoeken wat de best practice is met
betrekking tot extra eiwit suppletie aan patiënten
die met CVVH behandeld worden. Best practice
kan omschreven worden als een werkmethode
welke op het moment van uitvoering als beste
wordt geacht op grond van klinische expertise,
praktijkervaring en kennis, zo mogelijk evidencebased ondersteund.

Onderzoeksmethode
De benodigde literatuur is gezocht in de databases
MEDLINE (Pubmed) en COCHRANE. Als tijdvak is 1
januari 2000 tot 01 januari 2021 genomen.
Peritoneaal dialyse is als niervervangende therapie
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Tabel 2. Searchbuilder, Pubmed
975 hits op 1-1-2021:
("Critical Care"[Mesh] OR "Intensive Care Units"[Mesh] OR "Critical Illness"[Mesh] OR ICU[tiab] OR ICUs[tiab] OR
intensive care[tiab] OR critical care[tiab] OR critical ill*[tiab] OR critically ill*[tiab])
AND ("Renal Replacement Therapy"[Mesh] OR Renal Replacement Therap*[tiab] OR CRRT[tiab] OR CVVH[tiab] OR
CVVHD[tiab] OR RRT[tiab] OR continuous venovenous hemofiltration[tiab] OR hemodiafiltration[tiab])
AND ("Proteins"[Mesh] OR "Amino Acids"[Mesh] OR "Nitrogen"[Mesh] OR protein*[tiab] OR amino acid*[tiab] OR
nitrogen[tiab])
NOT (children[mesh] OR dialysis, peritoneal[mesh] OR child*[tiab] OR PICU[tiab] OR NICU[tiab] OR peritoneal dialysis)
AND ("2000/01/01"[Date - Publication] : "2021/01/01"[Date - Publication]) AND (english[Language])

uitgesloten. Alle andere vormen van CRRT zijn in de
literatuur search meegenomen en er is niet alleen
op CVVH geselecteerd. In de literatuur wordt er
veelal gesproken over CRRT en wordt deze niet
nader gespecificeerd. Bovendien zijn de artikelen
die zich beperken tot CVVH zeer schaars. Er is
gezocht op Engelse artikelen en op humane studies
met volwassen IC patiënten. Tabel 2 toont de
gebruikte searchbuilder.
Het onderzoek in de praktijk is van december 2019
tot
december
2020
uitgevoerd.
De
onderzoeksmethode
betrof
een
enquête
gehouden onder de twintig grootste ziekenhuizen
in Nederland. Het AmsterdamUMC, locatie AMC,
is uitgesloten. Voor het invullen van de vragenlijst
is in de meeste ziekenhuizen een renal
practitioner, renal specialist of lid van de CVVH
werkgroep benaderd. In een enkel geval heeft
iemand anders van het team de vragenlijst
beantwoord. Er is een enquête aan hen voorgelegd
met vragen met betrekking tot het soort Renal
Replacement Therapy (RRT) en mogelijke
aanpassing van eiwittoediening bij CRRT. Indien er
sprake was van extra eiwittoediening bij CRRT is de
onderbouwing van het beleid nagevraagd.
Bij geen, onvolledige dan wel onduidelijke respons
is nader contact opgenomen met de
respondenten.

Resultaten
Literatuur selectie
Met behulp van de zoekstrategie zijn er 975
artikelen in Pubmed geïdentificeerd. Na het
screenen van titel en abstract zijn er 17 artikelen
overgebleven voor volledige tekst beoordeling.
Uiteindelijk zijn er 7 artikelen geïncludeerd voor
het onderzoek. Er zijn 3 artikelen toegevoegd naar
aanleiding van referenties (figuur 1). De
zoekstrategie heeft in de Cochrane database 3

Figuur 1. Literatuur search
Studies gevonden in Pubmed
aan de hand van zoektermen
en het gebruik van filters
(n=975)

Titels en abstracts
doorgenomen
(n=975)
Studies geëxcludeerd
(n=958)
Volledige tekst artikelen
beoordeeld
(n=17)

Volledige tekst artikelen die
akkoord zijn bevonden

Studies afgewezen door (n=10):
- te grote overlap met andere
reviews (n=3)
- past onvoldoende bij
onderzoeksvraag (n=5)
- niet goed onderzoeksdesign
(n=2)

(n=7)
Studies toegevoegd nav
referenties
Totaal aantal artikelen
meegenomen in het
onderzoek

(n=3)

(n=10)

resultaten gegeven die geen van allen geschikt
waren. In totaal zijn dus 10 artikelen geïncludeerd.
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de
kenmerken van de verschillende artikelen.
De
methodologische
kwaliteit
van
de
geïncludeerde studies is verschillend. De studies
worden ingedeeld aan de hand van tabel 4 (9). Er is
1 studie op B niveau geclassificeerd, een
gerandomiseerde trial van Scheinkestel et al (10).
Twee kleine prospectieve interventie onderzoeken
van Scheinkestel et al (11) en Bellomo et al (12) zijn
van niveau C. De 4 reviews (1,5,7,13) zijn allen van
niveau D, de 3 guidelines (14,15,16) zijn niet
gekwalificeerd naar mate van bewijs.

3

4

De studie populaties zijn bij alle studies relatief
klein, variërend van n=7 (Bellomo) tot n=50
(Scheinkestel). Zoals uit tabel 3 blijkt is de
toegepaste vorm van CRRT in de studies
verschillend, er is geen studie met CVVH als
toegepaste CRRT. De gebruikte filtermembranen
zijn polyacrylonitrile filters, de membranen van
tegenwoordig zijn echter polyethersulfaan
membranen. Tot slot is de gebruikte effluent rate
in de studies een vaste dosering van 2l /uur waarbij
er bij de CVVHDF studie van Bellomo nog extra
filtraat ontstaat (675 ml/uur). De huidige, volgens
de richtlijnen, toegepaste effluent rate is
afhankelijk van gewicht, namelijk 25 ml/kg/uur (17).
Uitkomsten van verhoogde eiwittoediening bij
CRRT patiënten.
De studie van Bellomo et al (12) uit 2002 is een niet
vergelijkend cohort onderzoek. De interventie is
een hoge proteïne intake, namelijk 2,5 g/kg/dag,
via parenterale voeding gegeven aan 7 patiënten
tijdens de CVVHDF behandeling. Er wordt gekeken
naar het effect van deze interventie op de
stikstofbalans, aminozuren verlies, serum
aminozuren concentraties en het plasma ureum
gehalte. Conclusie van dit kleine onderzoek is dat
bij een hoge eiwit intake de stikstofbalans minder
negatief wordt zelfs in extreem katabole patiënten.
Het verlies aan aminozuren is niet veel hoger dan
bij niet verhoogde eiwitintake. Bij de hoge proteïne
intake blijft het ureum gehalte beheersbaar, mits
de patient adequate RRT krijgt.
Ook Scheinkestel et al (11) doet in 2003 een
prospectief interventie onderzoek naar het effect
van parenterale verhoogde eiwit toediening op
aminozuren hoogte en balans bij 11 patiënten met
nierinsufficiëntie die behandeld worden met
CVVHD. De eiwit toediening wordt iedere 24 uur
verhoogd met 0,25 gram van 1,0 gr/kg/dag tot een
maximum van 2,5 gr/kg/dag. De aminozuren in het
plasma en in het dialysaat worden vervolgd. Bij een

eiwit toediening < 2,5 gr/kg/dag zijn
14% -57% van alle gemeten
aminozuren beneden de normaal
waarden. Bij een eiwit intake van 2,5
gr/kg/dag
zijn
alle
gemeten
aminozuren binnen de normaal
waarden. Er is sprake van 17%
aminozuren verlies via het dialysaat.
Een hierop volgend onderzoek van
Scheinkestel et al (10), ook in 2003, is
een gerandomiseerde trial onder 50 beademde
CVVHD patiënten. Er wordt onder andere
onderzocht wat het effect is van een ophoging van
eiwit intake, sequentieel 1,5, 2,0 en 2,5 gr/kg/dag
op de stikstofbalans en patiënten uitkomsten. De
controle groep, 10 patiënten, kreeg een vaste eiwit
hoeveelheid van 2,0 g/kg/dag. In principe werd er
enteraal gevoed maar indien dit niet mogelijk was
of de target niet haalbaar was, werd er parenteraal
(bij)gevoed. Uitkomst van het onderzoek is dat de
stikstofbalans positief gerelateerd is aan
eiwitintake. De kans op een positieve
stikstofbalans is het grootst bij een eiwitintake >
2,0 gr/kg/dag. Een stijging van de stikstofbalans
correleert met overleving: Iedere stifstofbalans
verhoging van 1 gr/dag geeft 21% meer kans op
overleving. Hoewel eiwit intake is geassocieerd
met (positieve) stikstofbalans, stikstofbalans
positief geassocieerd is met overleving, is eiwit
intake niet direct significant gerelateerd aan
patiënten uitkomst.

Aanbevelingen
met
betrekking
eiwittoediening bij CRRT patiënten
Reviews

tot

In de reviews uit de studie selectie (1,5,7,13) wordt de
eiwitintake bij CRRT behandeld. In alle reviews
wordt een verhoging van eiwitintake bij deze
patiënten geadviseerd in verband met het
aminozuren verlies in de effluent. De meest
recente review van Nystrom et al (1) uit 2018 geeft
een advies van een verhoogde eiwit intake van
maar liefst 2,5 g/kg/dag. De auteurs betogen dat
door de moderne niervervangende technieken
met veelal convectie, hoge bloed flow en effluent
flow en vernieuwde filter technologie het
verwachte aminozuren verlies in de voorgaande
studies wordt onderschat. Zij stellen ook dat
onderzoek en klinische ervaring bevestigen dat
hoge aminozuren doses (zoals 2,0 – 2,5 g/kg)
gegeven kunnen worden zonder problemen van
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verhoging van plasma ureum en disproportionele
aminozuren verlies.
De review van Onichimowski et al (7) uit 2017 doet
op basis van de bestaande studies en richtlijnen
een
aanbeveling
van
1,7
–
2,0
g
eiwitten/aminozuren /kg/dag: Een verhoging van
0,2 g/kg/dag vergeleken met patiënten zonder
CRRT. De nitrogen-calorie ratio behoort beneden
100 te zijn.
De review van Honoré et al (13) is het resultaat van
een systematische literatuur onderzoek tussen
1992 en 2012 betreffende voeding bij IC patiënten
die met CRRT (niet nader gespecificeerd) worden
behandeld. Hun conclusie en aanbeveling is een
eiwit intake van 1,5 – 1,8 gr/kg/dag.
Tot slot, Fiaccadori et al (5) adviseren een
eiwitintake aan patiënten met RRT van minimaal
1,5 g/kg/dag en een verhoging van 0,2g/kg/dag om
aminozuren verlies te compenseren bij RRT.

Richtlijnen
De 3 onderzochte richtlijnen zijn verschillend in
hun advies. De meest recente richtlijn is de ‘ESPEN
guideline on clinical nutrition in the intensive care
unit’ uit 2018 (14). Deze richtlijn is een revisie van de
voorgaande ESPEN richtlijnen met betrekking tot
enterale en parenterale voeding bij volwassen
ernstig zieke patiënten uit respectievelijk 2006 en
2009. Door een upgrade van de methodologie
worden er in de nieuwste richtlijnen stringente
evidence-based
en
consensus-based
aanbevelingen gedaan. Er wordt geen aanbeveling
gedaan voor extra eiwittoediening bij CRRT

patiënten. Er is alleen een aanbeveling voor critical
illness in het algemeen namelijk; “1,3 g/kg protein
equivalents per day can be delivered
progressively”. De enige opmerking met
betrekking tot CRRT betreft het verlies van
glutamine (één aminozuur) van ongeveer 1,2 g/dag
bij CRRT patiënten. En dat deze patiënten wellicht
kandidaat zijn voor enterale compensatie.
De aanbevelingen met betrekking tot CRRT
patiënten uit de ESPEN richtlijn van 2006 ‘ESPEN
guidelines on enteral nutrition: Adult Renal Failure’
(18)
wordt in deze nieuwste richtlijn niet
overgenomen. De richtlijn van 2006 is met de
update van de ESPEN richtlijn niet meer geldig.
Deze verouderde richtlijn ging uit van een
aminozuren verlies van ongeveer 0,2 g/l filtraat,
ongeveer een verlies van 10 – 15 g/dag, afhankelijk
van CRRT modus en filter soort. Ter compensatie
werd de eiwittarget voor katabole CRRT patiënten
dan max 1,7 g/kg/dag.
De ASPEN-SCCM Clinical Guidelines uit 2016 (15) zijn
basis aanbevelingen die ondersteund worden door
review en analyse van de huidige literatuur, andere
nationale en internationale richtlijnen en een
verzameling van expert opinions en klinische
expertise. Zij doen de aanbeveling om patiënten
die frequent hemodialyse of CRRT ondergaan extra
eiwitten te geven tot een maximum van 2,5
g/kg/dag.
Er behoort geen eiwit restrictie
toegepast te worden bij nierinsufficiëntie om
niervervangende therapie uit te stellen of te
voorkomen (kwaliteit van bewijs: erg laag).

Tabel 5. Resultaten enquete eiwitbeleid CRRT; 20 grootste ziekenhuizen van Nederland
Naam ziekenhuis
Eramus Medisch Centrum
UMCG
Sint Antonius Ziekenhuis
Ziekenhuis Groep Twente
Medisch Spectrum Twente
UMCU
Insala Klinieken
Rijnstate, Arnhem
UMC St Radboud
LUMC
Amphia Breda
MC Haaglanden
Adniraal de Ruyter zkh, Goes
MC Alkmaar
Jeroen Bosch
MUMC
VU
Gelre, Apeldoorn
Catharina zkh Eindhoven
Albert Schweitzer Zkh

CRRT vorm
CVVHD/CVVHDF
CVVH
CVVH
CVVH/CVVHDF
CVVH
CVVH
CVVH
CVVH
CVVH/CVVHDF
CVVH
CVVH
CVVH
CVVH
CVVH
CVVHD
CVVHD
CVVH
CVVHD/CVVH
CVVH
CVVH

Extra eiwitten?
ja
ja
nee
ja
ja
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
ja
ja
nee
nee

0,2 extra beide
1,7
10% extra beide; 1,2-2,0 (1)
1,8
1.5-1.7
0,2 extra beide; 1,6-2,0
1,5 - 2,0
1,7
1,7
0,2 extra
1,7
1,7
1,7 en 1,5- 2,0 resp.
-

Richtlijn
Protocol Erasmus
Espen
o.a Aspen, Espen

Eiwitsuppletie

Prosource sachettes

Aspen, Espen

-

Prosource sachette
Nespen, Espen, MDIC
Espen
Espen
Espen
-

Prosoucrce sachettes
Prosource drank
Prosource
-

1) De normale eiwit target voor IC patienten
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Op basis van een aminozuren verlies van 10-15
g/dag stellen zij dat patiënten met CRRT ten minste
een aanvulling van 0,2 g/kg/dag behoeven.
KDIGO (2012) (16) heeft dezelfde aanbeveling als de
ESPEN richtlijn uit 2006 namelijk eiwitverlies bij
CRRT compenseren tot een max van 1,7 g
aminozuren/kg/dag. De gradatie van deze
aanbeveling is een niveau 2 dat wil zeggen het is
een ‘suggestie’ en de kwaliteit van bewijs is ‘erg
laag’.

Uitkomsten praktijk onderzoek
Uit de gegevens van de 20 grootste ziekenhuizen in
Nederland blijkt dat de meeste ziekenhuizen (65%)
extra eiwitten toedienen in geval van CRRT (tabel
5). In 17 van de 20 ziekenhuizen (85%) wordt er
CVVH toegepast. In 70% van deze centra wordt
extra eiwit suppletie gegeven bij de CVVH
behandeling, kortom bij een grote meerderheid
(figuur 2). De extra eiwit intake verschilt per
ziekenhuis en wordt verschillend gekwantificeerd.
Zo wordt er gesproken over 10 % extra eiwit, 0,2
g/kg/dag extra eiwit of van een hogere eiwit intake
range (bijvoorbeeld 1,5 – 2,0 g/kg/dag).
In de groep van ziekenhuizen die extra eiwitten
toedienen is de meest voorkomende eiwittarget,
oftewel de modus, 1,7 g/kg/dag. De gemiddelde
eiwittarget ligt bij benadering rond 1,7 g/kg/dag.
De meest genoemde richtlijnen waarop het
voedingsbeleid is aangepast zijn die van ESPEN en
ASPEN. De aanpassing van extra eiwit wordt in de
vermelde gevallen gedaan door middel van het
geven van Prosource.

Figuur 2.
Eiwit intake bij CVVH
Extra eiwitten

29%
71%

Geen extra
eiwitten

van voldoende omvang en systematische reviews,
ontbreken. Bovendien wordt er geen onderzoek
gedaan naar het effect van normale versus hoge
eiwittoediening bij CRRT patiënten.
De relevante primaire studies zijn niet recent
uitgevoerd en klein in omvang. De hoogst
gekwalificeerde studie, namelijk de trial van
Scheinkestel (10), is van B kwaliteit. Ondanks dat er
in deze studie sprake is van randomisatie, zijn er
diverse beperkingen in de onderzoeksopzet die de
resultaten van het onderzoek minder betrouwbaar
maken. Zo is er een beperkte onderzoekspopulatie
(n=50). De controle groep is klein (n=10) versus de
interventie groep (n=40). De verschillende
interventies, namelijk 3 verschillende eiwit
toediening regimes worden binnen dezelfde
interventie groep toegepast en niet tussen
verschillende groepen. Er wordt dus niet een
vergelijking gemaakt tussen een hoge eiwitintake
groep en een lage eiwitintake groep: De controle
groep krijgt een gemiddelde hoeveelheid eiwit.
De studie van Bellomo (12) is van C kwaliteit en is in
zekere zin een pilot studie. Er wordt bij een zeer
kleine populatie gekeken naar de haalbaarheid en
de veiligheid van een hoge eiwitintake (2,5
g/kg/dag) bij CRRT patiënten.
Ook de niet vergelijkende interventie studie van
Scheinkestel (11) is te klein, n=11, voor
generaliseerbare betrouwbare conclusies.
De ASPEN en KDIGO guidelines, die een hogere
eiwitintake bij CRRT aanbevelen, hebben een erg
lage bewijslast. De nieuwste ESPEN guideline doet
daarom hier geen aanbeveling voor, behalve voor
glutamine (overweging).
De reviews kunnen beschouwd worden als
meningen van deskundigen (expert opinion) met
eveneens lage bewijslast. Ze baseren zich veelal op
de bovengenoemde oude primaire studies en niet
op de meest recente richtlijn. Bovendien zijn de
reviews niet eenduidig in hun aanbeveling wat
betreft de gewenste eiwit target bij CRRT.

Uitkomstvariabelen
Discussie
Kwaliteit van onderzoek
Er is zeer weinig onderzoek met betrekking tot de
vraagstelling van dit artikel gedaan. Het bestaande
onderzoek is van lage kwaliteit: Onderzoek van A
kwaliteit, gerandomiseerde dubbel blinde trials

Alleen bij de gerandomiseerde trial van
Scheinkestel is er gekeken naar patient overleving
(10)
. Bij Scheinkestel was er niet een direct
significante correlatie aan te tonen tussen
verhoogde eiwitintake en overleving. Dit verband
was er indirect, via een positieve stikstof balans bij
verhoogde eiwitintake.
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Bij het kleinere prospectieve interventie onderzoek
van Scheinkestel (11) zijn de waarden van
verschillende aminozuren in het plasma en het
aminozuren verlies via het effluent de
uitkomstmaten. Een positieve aminozuren balans
en normaalwaardes van alle aminozuren is de
reden voor advies tot een verhoogd eiwitintake
van 2,5 g/kg/dag.
Bij Bellomo (12) zijn de stikstofbalans en het
aminozuren verlies uitkomstvariabelen; er is dus
niet gekeken naar verbeterde patiënten uitkomst.
Op basis van de minder negatieve stikstofbalans bij
deze hoge eiwit intake wordt er gesteld dat een
hoge eiwitintake wenselijk is.

CRRT (modaliteit, filters, effluent flow)
De niervervangende therapie is verschillend in de
studies. Scheinkestel (10,11) gebruikt CVVHD in zijn
studies, Bellomo (12) CVVHDF. In de reviews worden
de aanbevelingen alleen in relatie tot CRRT gedaan.
De verschillende CRRT modaliteiten hebben
invloed op de uitkomsten. Het verlies van in water
oplosbare nutriënten via het effluent is bij
convectie groter dan bij diffusie. Uit
literatuuronderzoek blijkt dat het eiwitverlies bij
de moderne CVVH methode groter is dan bij de
gebruikte technieken in de hierboven genoemde
primaire studies.
De effluent flow is in de 3 onderzoekstudies gelijk
en vast op 2 l/uur met in de studie van Bellomo nog
extra filtraat flow. In de studies wordt niet de
hoeveelheid extra onttrokken vocht vermeld, ook
dit heeft invloed op de uitkomsten.
De in de studies van Scheinkestel en Bellomo
gebruikte filters zijn niet de tegenwoordig veelal
gebruikte polyethersulfaan membranen.

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
Op basis van de onderzochte studies zijn er geen
harde conclusies te trekken met betrekking tot de
noodzaak van extra eiwittoediening bij CVVH
patiënten. Er is te weinig onderzoek gedaan naar
het betreffende onderzoeksonderwerp. Het bewijs
is zwak wat veroorzaakt wordt door de over het
algemeen lage methodologische kwaliteit van de
studies. Het primaire onderzoek is gedateerd en
bovendien niet met de meest moderne CRRT
technieken en materialen uitgevoerd. De gebruikte
CRRT technieken in het primaire onderzoek zijn

CVVHD en CVVHDF. Derhalve is extrapolatie van
de onderzoeksgegevens naar de huidige praktijk in
het AMC met CVVH niet vanzelfsprekend.
De meest recente, ESPEN, guideline adviseert geen
verhoogde eiwitintake bij CRRT patiënten, het
geven van glutamine is een overweging. De
andere, oudere, guidelines en de reviews geven
wel een aanbeveling tot een verhoogde
eiwitintake. Ze baseren zich daarbij vooral op de
oude primaire studies die zoals gezegd een lage
bewijslast hebben.
Het praktijk onderzoek wijst uit dat een ruime
meerderheid van de centra in Nederland extra
eiwitten toedient bij CRRT patiënten. Desondanks
kan niet gesteld worden dat het op dit moment
best practice is om extra eiwitten toe te dienen bij
CVVH patiënten. Daarvoor is het onderliggende
bewijs tot nu toe te dun.
Er is geen eenduidigheid met betrekking tot de
hoeveelheid toe te dienen eiwit aan CRRT
patiënten. In de literatuur lopen de aanbevelingen
uiteen van 1,5 g/kg/dag tot een 2,5 g/kg/dag. In de
meest recent ESPEN richtlijn wordt hierover echter
geen aanbeveling gedaan. Ook in de praktijk
varieert de target voor extra eiwit. De grootste
gemene deler komt uit op een target van 1,7
g/kg/dag.

Aanbevelingen
Er zijn dringend goede gerandomiseerde
gecontroleerde trials nodig naar de optimale
eiwitintake bij CRRT patiënten. Hierbij moeten de
verschillende CRRT modaliteiten gecontroleerd
worden, zo ook bloed- en effluent flow, type
membraan en de toediening van de eiwitten
(enteraal of parenteraal).
Het is wenselijk dat de interventies gerelateerd
worden aan duidelijke uitkomstvariabelen.
Uitkomstvariabelen kunnen bijvoorbeeld zijn
ligdagen IC, beademingsdagen, en/of mortaliteit.
Op dit moment is de aanbeveling om geen extra
eiwitten toe te dienen aan de patiënten met CVVH
in het AMC. Dit dient heroverwogen te worden
indien er sterker bewijs is dat CVVH patiënten die
extra eiwitten toegediend krijgen betere
uitkomsten hebben.
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BIJLAGE 1: TAAK EN ROL VAN RENAL PRACTITIONER
Algemeen
Het doel van de functie renal practitioner is het voeren van regie over het zorgproces, kwaliteitszorg,
zorgvernieuwing en professionalisering op renaal gebied. De functie van (renal) practitioner is geheel nieuw
op de Intensive Care (IC) van het AmsterdamUMC, locatie AMC (AMC) en zal nog gespecificeerd en vorm
gegeven moeten worden.
Een eerste vereiste hiervoor is dat de taken en verantwoordelijkheden van de Renal Practitioner duidelijk
omschreven zijn. In overleg met het management wordt er een functieprofiel opgesteld waarin de taken,
maar ook punten als waardering en facilitering van tijd, worden beschreven.
Micro niveau
De renal practitioner heeft tot taak om zichzelf voortdurend te ontwikkelen en up to date te houden met
betrekking tot renale zorg.
Inhoudelijk
Het bijhouden van literatuur, bijvoorbeeld met behulp van het tijdschrift ‘Current Opinion in Critical Care’, is
hiertoe belangrijk. Ook het regelmatig bepaalde websites bezoeken, bijvoorbeeld die van de Practitioners
Nederland, is een manier om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Het bezoeken van
symposia en congressen behoort tot de kerntaken.
Persoonlijk
De renal practitioner moet zichzelf, in overleg met de medische en verpleegkundige staf, doelen stellen en
deze regelmatig evalueren en eventueel aanpassen.
Meso niveau
Signalering
Eén van de meest belangrijke taken van de renal practitioner is signaleren. Het constateren van
tekortkomingen in kennis of vaardigheden bij collega’s, studenten en artsen. Het ontdekken van hiaten en
onjuistheden in protocollen en richtlijnen. Het niet goed naleven van protocollen en richtlijnen in de
uitvoering van de zorg. Vroege signalering van beleid bij patiënten die de renale toestand van de patient
benadeelt of doet verslechteren.
Vroegtijdig signaleren kan door middel van onder andere het uitvoeren van surveillances (audits) en het
analyseren van de incidenten meldingen.
Scholing
Een belangrijke en veel voorkomende taak is het geven van scholing en onderwijs. Dit gebeurt op vele
manieren. De praktische trainingen en scholingen met betrekking tot de CVVH machine en behandeling aan
de studenten, artsen en collega’s. De regelmatig te geven klinische lessen met casuïstiek besprekingen en
theoretische onderwerpen. De certificering van de apparatuur. Daarnaast de bedside teaching.
De renal practitioner geeft ook buiten het AMC onderwijs, bijvoorbeeld op de Amstel Academie aan de
Critical Care opleiding.
Het is een taak van de renal practitioner om het scholingsmateriaal te verzorgen en up to date te houden.
Innovatie
Het signaleren van een bepaald probleem of tekortkoming kan aanleiding zijn voor een innovatie project.
Hierin neemt de renal practitioner een initiërende en coördinerende taak.
Problemen en ontwikkelingen met betrekking tot de materialen en machines voor CVVH behoren tot het
aandachtsgebied van de renal practitioner. De renal practitioner heeft de taak om eventueel nieuwe
machines en of behandel technieken in te voeren.
Research
De renal practitioner kan in samenwerking met de master critical care verpleegkundigen op de IC
kleinschalig onderzoek opzetten en uitvoeren. Door het uitvoeren van een Critical Appraisel of a Topic (CAT)
geeft de renal practitioner evidence based oplossingen op vragen uit de klinische praktijk.
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Renale Ambassadeur
De renal practitioner is bij uitstek degene die de renale zorg op de kaart zet en hierin als ambassadeur
optreedt. Dit betekent in eerste instantie zelf excellent zijn in het uitvoeren van de renale zorg. Daarnaast
onderneemt de renal practitioner acties om het belang van goede renale zorg te benadrukken en onder de
aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door het organiseren van een ‘Renale week’ of een (eventueel ziekenhuis
breed) symposium.
Macro niveau
Netwerken
Een belangrijk aspect van het renal practitionerschap is het netwerken, contacten houden met onder andere
renal practitioners van andere ziekenhuizen. Hierdoor krijgt de RPer landelijke input over hoe men in andere
ziekenhuizen te werk gaat. De professionele app groep Siilo is een goede manier om te netwerken en
contact te houden met andere renal practitioners.
Practitioners Nederland
De renal practitioner is lid van de landelijke vereniging Renal Practitioners Nederland. Door dit lidmaatschap
is er de mogelijkheid tot landelijke uitwisseling van kennis en kunde met betrekking tot de renale zorg. Het
bezoeken van het jaarlijkse symposium is naast een goed netwerk moment ook een manier om op de hoogte
te blijven van de laatste ontwikkelingen.
Practitioners Nederland vereniging zorgt er voor dat alleen de leden hun kennis en kunde op peil houden
door middel van een registratie systeem. Om als renal practitioner geregistreerd te kunnen blijven moet er
jaarlijks de nodige accreditatie punten behaald worden door bepaalde activiteiten zoals bijscholingen en het
geven van klinische lessen.
Internationaal
De renal practitioner houdt zich op de hoogte van internationale ontwikkelingen. Daartoe bezoekt de renal
practitioner minstens 1 maal per 2 jaar fysiek een internationaal congres of symposium. Digitaal kunnen
door de websites van de internationale verenigingen, bijvoorbeeld de European Society of Intensive Care
Medicine, webinars worden gevolgd.
Zo mogelijk participeert de renal practitioner in internationaal onderzoek.

Taak en rol toegespitst op het onderzoeksonderwerp
De renal practitioner leest op de KDIGO website een richtlijn met betrekking tot eiwit toediening bij CRRT
patiënten. Zij vraagt zich af of dit overeenkomt met de huidige werkwijze op de IC van het AMC. Zij
signaleert een verschil. Er wordt een onderzoek opgezet. Op basis van de onderzoeksresultaten worden er
aanbevelingen gedaan.
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BIJLAGE 2: 20 GROOTSTE CENTRA IN NEDERLAND

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, 1350 bedden
Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen, 1339 bedden
Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein, 1102 bedden
Ziekenhuis Groep Twente, Almelo/Hengelo, 1085 bedden
Medisch Spectrum Twente, Enschede, 1070 bedden
Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht, 1042 bedden
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, 1002 bedden
Isala Klinieken, Zwolle, 994 bedden
Rijnstate, Arnhem, 955 bedden
UMC St Radboud, Nijmegen, 953 bedden
Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, 882 beden
Amphia Ziekenhuis, Breda, 854 bedden
Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag, 785 bedden
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes, Vlissingen, 725 bedden
Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar, 724 bedden
Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘‘s-Hertogenbosch, 715 bedden
Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht, 715 bedden
VU Medisch Centrum, Amsterdam, 713 bedden
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn, Apeldoorn, 708
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven, 696 bedden
Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht, 675 bedden

Bron: Overzicht van de ziekenhuizen in Nederland, Beroeps Vereniging Recovery verpleegkundigen
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BIJLAGE 3: VRAGENLIJST ONDERZOEK
1. Worden er bij u op de Intensive Care patiënten behandeld met Continue Nier Vervangende
Therapie (CNVT)?
2. Zo ja: Welke behandelmethode wordt gebruikt?
o Continue Veno-Veneuze Hemofiltratie (CVVH)
o Continue Veno-Veneuze Hemodiafiltratie (CVVHDF)
3. Wordt er bij de patiënten met CNVT extra voeding gegeven tijdens de behandeling?
4. Zo ja: Wat is per behandelmethode (CVVH en/of CVVHDF) de aangepaste dosering?
5. Op basis van welke richtlijn wordt deze aanpassing gemaakt?
6. Welk gewicht wordt genomen voor het berekenen van de optimale voeding?
o Werkelijke gewicht
o Ideaalgewicht
o Opname gewicht

14

