
In de zorgpraktijk is op de hoogte blijven van de laatste stand van  
de wetenschap een uitdaging. De vertaling van wetenschappelijke 
 bevindingen naar de praktijk vergt soms veel studie en discussie, waarvoor 
vaak tijd en vaardigheid ontbreken. Samenwerking tussen onderzoekers en 
diëtisten is dan essentieel.
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afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen van het Am
sterdam UMC. Sinds vorig jaar is hij hier hoogleraar Voeding 
& Beweging, met speciale aandacht voor eiwit. Manouk 
Dam is nefrologiediëtist. Zij is bezig met een promotieonder
zoek. Samen vertalen ze onderzoeksresultaten naar de 
praktijk. Onlangs verschenen er twee artikelen over eiwit bij 
nierziekten. In dit artikel bespreken ze de resultaten en 
vertalen ze deze naar de zorgpraktijk.

Eiwit en nierfunctie
Voor diëtisten gespecialiseerd in nierziekten is het onder
werp eiwit en nierfunctie ‘oud nieuws’. Natuurlijk is hier een 
verband. Maar welk verband precies? Patiënten met een 
verminderde nierfunctie (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) en 
zelfs patiënten met diabetes krijgen een eiwitadvies van 
0,60,8 g/kg/dag volgens Kidney Disease: Improving Global 

Outcomes (KDIGO). Volwassenen met een risico op chroni
sche nierschade (CKD) krijgen het advies om eiwit te beper
ken tot minder dan 1,3 g/kg/dag.1,2

Vrij algemeen wordt aangenomen dat glomerulaire hyper
filtratie (GHF), geassocieerd met een hoogeiwitvoeding, kan 
leiden tot een hoger risico op zowel het ontstaan als de pro
gressie van CKD.1 Gezonde personen met intacte nierfunctie 
hebben hier geen last van. Maar mensen met een groter risico 
op CKD, kwetsbare groepen (zoals patiënten met diabetes of 
obesitas) en mensen met reeds een geringe vorm van CKD 
zijn gevoeliger voor dit effect van hoogeiwitvoeding.1

Alpha Omega Cohort
Onlangs verscheen een Nederlandse publicatie over een 
kwetsbare groep van postmyocardinfarctpatiënten op basis 
van het Alpha Omega Cohort (n=2255; 6080 jaar; 80% 
mannen).3 De eiwitinname was gemiddeld 71 g/dag. Dit was 
alleen bij de start uitgevraagd met een voedselfrequentie
vragenlijst. Bij start en na 3,4 jaar werd de eGFR bepaald op 
basis van Chronic Kidney Disease Epidemiology Collabora
tionformules (CKDEC), voor in serum bepaald cystatine C 
(eGFRcysC), die gemiddeld 82 ml/min/1,73 m2 was. Uit 
multivariate analyse bleek dat voor elke 0,1 g eiwit/kg ideaal 
gewicht het eGFRcysC afnam met 0,12 ml/min/1,73 m2/
jaar. Dit bleek gelijk te zijn voor dierlijk en plantaardig eiwit. 
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Patiënten met een eiwitinname van meer dan 1,2 g/kg/dag 
hadden een twee keer zo snelle afname van eGFRcysC (1,6 
versus 0,84 ml/min/1,73 m2/jaar) dan patiënten met een 
eiwitinname van minder dan 0,8 g/kg ideaal lichaamsge
wicht/dag. Op basis van deze studie lijkt de inname van 
meer eiwit dus slechter.

Koreaans onderzoek
Koreaanse onderzoekers publiceerden hier dit jaar over in 
het tijdschrift Nephrology Dialysis Transplantation. Ze schre
ven dat ze in een gezonde populatie (n=9226; exclusie van 
eGFR minder dan 60 ml/min/1,73 m2 of onderliggende 
nierziekte bij start) vonden dat de hoogste eiwitinname 
(hoogste kwartiel) versus de laagste eiwitinname (laagste 
kwartiel) de achteruitgang van de eGFR sneller gaat als de 
GHF hoger is. Ook komt snelle achteruitgang van eGFR 
(eGFR >3 ml/min/1,73 m2/jaar) hier meer voor.4 De eiwitin
name is gebaseerd op een voedselfrequentievragenlijst, 
afgenomen bij de start van de studie. De eiwitinname van  
de kwartielen loopt op van gemiddeld 0,6 en 0,9 naar 1,1 en 
1,7 g/kg/dag. Daarmee is het contrast tussen het hoogste 
en het laagste kwartiel opmerkelijk groot. Terwijl er veel 
verschillen zijn tussen de kwartielen (waarvoor wel gecorri
geerd is), blijkt de gemiddelde eGFR opmerkelijk perfect 
gelijk tussen de kwartielen te zijn. Bij analyse met en zonder 
GHF bleek de snelle achteruitgang van de eGFR alleen op  
te gaan voor de mensen met GHF. De mensen met GHF 
vormen een kleine groep (volgens definitie 5%). De afname  
is weliswaar duidelijk hoger met 3,1 versus 2,1 ml/min/ 
1,73 m2/jaar, maar de eiwitinname is slechts 1,07 versus 
1,02 g/kg/dag. Voor een gewicht van 60 kg wil dat zeggen 
dat er 3 gram eiwit meer wordt gegeten. Deze gegevens 

lijken er eerder op te wijzen dat het met de achter
uitgang met de GHF te maken heeft dan met de 
eiwitinname.
Ook als we de achteruitgang van de eGFR per 
kwartiel bekijken (zie figuur), dan lijkt de additio
nele waarde van de achteruitgang niet spectacu
lair. Met name de veel hogere kans op GHF bij 
hoge eiwitinname blijft dan over. Dit blijkt echter 
over de kwartielen heen slechts beperkt te varië
ren: K1 5,2%; K2 4,0%; K3 5,2%; K4 6,0%.
Met andere woorden, dit ziet er statistisch alle
maal heel ernstig uit, maar wat blijft er voedings
kundig over? Het lijkt erop dat vooral bij de hele 
hoge eiwitinnames interessante observaties 
mogelijk zijn, maar een subgroep van het hoogste 
kwartiel (gemiddeld 1,7 g/kg/dag!) is niet gedaan. 
De vraag dringt zich op of de laagsteeiwitinna
megroep wel de referentie moet zijn. Het is op zich 
aannemelijk dat we ook bij gezonde mensen met 
een bovengrens zitten, maar daar geeft deze 

studie geen antwoord op. Deze studie heeft overigens een 
followupperiode van twaalf jaar. Het overgrote deel van de 
achteruitgang in eGFR is echter al na twee jaar te zien.

Systematische review
Devries en collega’s publiceerden in 2018 een systemati
sche review en metaanalyse van gerandomiseerde trials. 
Daarin hadden mensen langere tijd een hoogeiwitvoeding 
geconsumeerd (meer dan 1,5 g/kg/dag of meer dan 20 
energie% of meer dan 100 g/dag; gemiddeld 1,81 g/kg/dag) 
versus een normaal tot laageiwitvoeding (0,93 g/kg/dag).5 
De onderzoekers constateerden dat er weliswaar een ver
band is tussen eiwitinname en eGFR, maar dat dit beperkt is 
tot de eGFRwaarden van na de eiwitinterventie. Maken ze 
gebruik van de verandering in eGFR op basis van de 
hoogeiwitinterventie, dan is er geen enkel verband tussen 
hoogeiwitvoeding en achteruitgang van de nierfunctie. 
Hiermee lijken ze te zeggen dat hier wel een relatie is, maar 
dat het eiwit zelf hiervan niet de oorzaak hoeft te zijn; er is 
immers geen achteruitgang. Mogelijk is hiervoor een lang
duriger blootstelling noodzakelijk; de gemiddelde blootstel
lingsduur was in weken uitgedrukt en niet te vergelijken met 
de twaalf jaar van de Koreaanse studie. Verder is ook de 
eiwitinname van de ‘normaal tot lage’ eiwitinname gemid
deld nog vrij hoog. Wel zijn er kwetsbare groepen meegeno
men in de analyse, zoals obese personen.

Mening van experts
In een commentaar in Nephrology Dialysis Transplantation 
geven KalantarZadeh en Fouque, de ‘leading men' van de 
nefrologie, hun mening. Volgens hen moet het taboe ‘hoog 
eiwit is slecht voor de nierfunctie’ worden opgeheven. Ze >>
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Figuur. De achteruitgang van de eGFR per kwartiel.
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stellen dat er, met name bij kwetsbare groepen, meer dan 
genoeg reden is om aan te nemen dat hoog eiwit wel slecht 
is voor de nierfunctie.6

Hoewel er ook wel experimenteel bewijs is, geven de boven
genoemde studies nog geen bevestiging van een oorzakelijk 
verband tussen hoog eiwit en nierfunctie. En waar ligt de 
grens? Idealiter zou een bovengrens gewenst zijn, waar de 
diëtist in de praktijk mee kan werken. Maar zo ver zijn we 
(nog) niet. Aannemelijk lijkt daarentegen wel dat het principe 
‘baat het niet, het schaadt ook niet’ toch echt niet geldt voor 
eiwit in relatie tot nierfunctie. Dus blijf als diëtist alert op 
voeding hoog in eiwit, zeker bij deze kwetsbare groepen!
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