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De kunstnier

De kunst van het bloed zuiveren
Zesduizend Nederlanders zijn afhankelijk van een kunstnier, zij 
dialyseren. En dat aantal groeit door vergrijzing, hoge bloed-
druk, diabetes en obesitas. Hun eigen nieren werken niet goed, 
afvalstoffen hopen zich op in het bloed en vergiftiging dreigt. 
Een donornier kan uitkomst bieden, maar is niet voor iedereen 
beschikbaar. Gelukkig is er dan nog de kunstnier, die al meer 
dan twintig miljoen mensen het leven heeft gered. Maar na 75 

jaar is de kunstnier nog steeds een log en groot apparaat, terwijl 
patiënten dromen over een kunstnier aan hun broekriem of een 
implantaat. Zo ver is het nog niet, maar een draagbaar apparaat 
waarmee mensen thuis kunnen dialyseren is in zicht. 
Levenswetenschappers proberen ondertussen nieren te kweken 
in het laboratorium. Het prille begin hebben ze al onder de 
knie: vanuit een huidcel kunnen ze een mininier laten groeien. 
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Jaarlijks krijgen zo’n tweeduizend 
Nederlanders slecht nieuws: hun 
nieren functioneren minder dan 15 
%. Ze lijden aan nierfalen en ingrij-

pen is noodzakelijk. Voor bijna duizend 
nierpatiënten wordt een donornier gevon-
den, een nier van een familielid of van een 
overleden donor. Werkt een donornier 
goed, dan ziet de toekomst er weer zonnig 
uit; zonder donornier is een patiënt voor 
de rest van zijn leven voor meerdere keren 
per week genoodzaakt te dialyseren (zie 
kader ‘Dialyse’ op pagina 3).
Je nieren liggen aan weerszijde van je wer-
velkolom onder het hart aan de rugzijde. 
Het zijn boonvormige organen ter grootte 
van een forse vuist. Hun taak is – kort sa-
mengevat – afvalstoffen en vocht uit het 
bloed halen. Daartoe stroomt al je bloed 
meer dan tweehonderd keer per dag er-
doorheen en daarmee zijn de nieren ook 
het meest doorbloede weefsel. Vocht en 
afvalstoffen stromen vanuit de nieren naar 
de blaas. Je plast het uit als urine, 1 tot 
1,5 l per dag. 
Het belangrijkste onderdeel van de nieren 
zijn de 600.000 tot 1 miljoen nierbuisjes of 
nefronen: dunne buisjes met een diameter 
van 0,2 mm en een lengte van 6 cm lang. 
De totale lengte van alle buisjes samen be-
draagt maar liefst 120 km.
Aan het begin van elk nierbuisje zit een 
zeeflichaampje (lichaampje van Malpighi). 
Dat is een kluwen van haarvaten (glomeru-
lus), met daaromheen een bekervormig fil-
ter (kapsel van Bowman). Dit filter stuwt 
zo’n 20 % van het bloed rondom het bol-
letje van haarvaten. Water en kleinere mo-

leculen passen erdoorheen, maar bloedcel-
len en de meeste eiwitten blijven achter. 
De binnenzijde van het membraan bevat 
bovendien negatief geladen groepen die 
ook nog zorgen voor elektrostatische 
afstoting.
De voorurine die door het membraan 
komt, stroomt verder door het nierbuisje 
richting blaas. Maar je plast lang niet alle 
voorurine uit, anders zou je zo’n 170 l 
vocht per dag verliezen. Elk nierbuisje is 
omwikkeld door een netwerk van haarva-
ten dat 99 % van het vocht opneemt. Ook 
loodsen niercellen tussen haarvat en nier-
buisje nuttige stoffen zoals bloedsuiker 
(glucose), zouten en aminozuren terug in 
het bloed en dirigeren bepaalde afvalstof-
fen juist richting het nierbuisje. De nieren 
gebruiken dus aselectieve processen (filtra-
tie, osmose, elektrostatische afstoting) én 
selectieve processen om het bloed te ont-
doen van afvalstoffen.

Nierschade bepalen
Nierschade zit vaak in het zeeflichaampje. 
Door hoge bloeddruk, diabetes, een nier-
ziekte of onbekende oorzaak raakt het de-
fect. De vaatwanden verdikken of het 
membraan beschadigt. Bloedplasma 
stroomt dan niet meer door het membraan 
heen of dat laat juist alles door. Het aantal 
mensen met nierschade stijgt in 
Nederland. Dat komt deels door vergrij-
zing, maar ook door toename van hoge 
bloeddruk en diabetes, vaak als gevolg van 
overgewicht.
Functioneren de nieren niet meer, dan 
houdt een patiënt vaak te veel vocht vast. 

De druk in de aderen neemt toe, waardoor 
er vocht naar de weefsels lekt: oedeem. 
Vocht in het longweefsel zorgt voor adem-
halingsproblemen en ook het hart heeft te 
lijden. Omdat het lichaam afvalstoffen niet 
goed afvoert, raakt de patiënt langzaam 
vergiftigd. 
Nierschade bepaal je door de hoeveelheid 
creatinine in het bloed en in urine te me-
ten. Als nieren onvoldoende werken, voe-
ren ze die afvalstof uit de spieren niet goed 
meer af. Mannen hebben afhankelijk van 
hun spiermassa een normale creatinine-
bloedwaarde van 60 tot 110 µmol/l, vrou-
wen 50 à 100 µmol/l. Daarboven is 
waarschijnlijk sprake van nierschade. Om 
dat te bepalen moet je 24 uur urine verza-
melen om de waarde te vergelijken met de 
hoeveelheid creatinine die is uitgescheiden. 
De uitslag druk je uit in het GFR (glome-
rular filtration rate). Een GFR boven de 90 
is prima, onder de 15 is sprake van nierfa-
len. Wie in de tussenliggende gevarenzone 
zit, moet proberen de schade te beperken 
door een speciaal dieet, het gaat dan om 
beperking van zout (natrium), eiwit, fos-
faat, kalium en/of vocht. Een gezonde(re) 
levensstijl helpt ook: genoeg bewegen, niet 
roken, weinig alcohol.

Membraan van worstvellen
Als nieren niet voldoende meer filteren, is 
ingrijpen noodzakelijk. Is er geen donor-
nier beschikbaar dan volgt nierdialyse. 
Het dialyseapparaat – de kunstnier – imi-
teert het zeeflichaampje. Het te zuiveren 
bloed stroomt door vele dunne poreuze 
kunststofbuisjes (capillairen) die net als 

Steeds meer Nederlanders kampen met nierfalen. Een donornier is 
niet voor iedereen weggelegd. Dan biedt de kunstnier uitkomst. Dit 
logge apparaat heeft echter ook nadelen en een kleiner draagbaar 
model is in de maak. De kweeknier lijkt nog toekomstmuziek.

De kunst van het 
bloed zuiveren

Kunstnier Marga van Zundert
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De grote huidkleurige structuur is een nierbuisje: 0,2 mm dik en 6 cm lang.  

Het zeeflichaampje is een kluwen van haarvaten (glomerulus), met daarom-

heen een bekervormig filter. Dit filter stuwt zo’n 20 % van het bloed rondom 

het bolletje van haarvaten. Alleen water en kleinere moleculen passen erdoor-

heen. De voorurine die door het membraan komt, stroomt verder door het 

nierbuisje, door de renale papilla, richting blaas. Maar je plast lang niet alle 

voorurine uit, anders zou je zo’n 170 l vocht per dag verliezen. Elk nierbuisje is 

omwikkeld door een peritubulair capillair netwerk dat 99 % van het vocht 

opneemt.
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het natuurlijke membraan alleen kleinere 
moleculen doorlaat. Om de buisjes 
stroomt vanuit tegengestelde richting 
spoelvloeistof die afvalstoffen meeneemt. 
Om stolling van het bloed in het dialyse-
apparaat te voorkomen, voeg je heparine, 
een antistollingsmiddel, aan het bloed toe 
voordat het de kunstnier instroomt. Tegen 
het eind van de dialyse stopt het apparaat 
daarmee.
Stoffen die de capillairwand kunnen passe-
ren, verdelen zich over spoelvloeistof en 
bloed. De druk in spoelvloeistof is iets la-
ger dan in het bloed, waardoor er ook wa-
ter in de spoelvloeistof terechtkomt. 
De uitvinder van de eerste kunstnier, 
Willem Kolff, gebruikte cellofaan worstvel-
len van de lokale slager als membraan (zie 
ook kader ‘Levend membraan’). Cellofaan 

is een half doorlaatbaar materiaal gemaakt 
van houtvezels (cellulose). In moderne 
dialyseappa raten zijn de membranen 
meestal van kunststof. Polysulfon is een 
van de meest gebruikte, maar er is een gro-
te keuze. De membranen verbeteren voort-
durend. Zo is de poriegrootte toegenomen 
om ook wat grotere afvalstoffen te verwij-
deren. Hoe dunner het membraan, hoe 
sneller de uitwisseling van stoffen plaats-
vindt. Maar stevigheid is eveneens van 
groot belang; een capillair moet niet bre-
ken. Soms is het membraan daarom uit 
meerdere lagen opgebouwd, waarbij de 
ene vooral stevigheid brengt en de andere 
filtert. De huidige generatie membranen 
zijn biocompatibel, ze bevatten geen groe-
pen of structuren waartegen het lichaam 
afweerreacties ontwikkelt.

Ontgiften
Tijdens een dialysebehandeling stroomt al 
het bloed zo’n tien keer door de kunstnier 
die telkens ongeveer 200 ml bloed bevat. 
Een belangrijke taak van de kunstnier is de 
zoutbalans te herstellen. Bloed bevat ver-
schillende zouten. De belangrijkste zoutio-
nen, ofwel elektrolyten, zijn calcium 
(Ca2+), magnesium (Mg2+), natrium 
(Na+), kalium (K+), chloride (Cl-), bicar-
bonaat (HCO3

-) en fosfaat (PO4
3-). De 

nieren zorgen ervoor dat de concentraties 
hiervan binnen bepaalde grenzen blijven. 
De concentratie aan natrium is bijvoor-
beeld nauw gereguleerd: 135-145 mmol/l. 
Een teveel aan natrium leidt tot sufheid, 
misselijkheid, spierkramp, epileptische 
aanvallen en uiteindelijk een coma. Een 
calciumtekort ontregelt de bloedstolling. 
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eventuele bacteriën. Vervolgens voeg je 
elektrolyten en glucose (bloedsuiker) toe 
tot de fysiologische (natuurlijke) concen-
traties zijn bereikt. Dialyseren kost € 
92.000 tot € 110.000 per patiënt per jaar.
Naast de genoemde elektrolyten, ureum en 
creatinine is er een reeks aan schadelijke 
stoffen die de nieren normaal gesproken 
afvoeren en die de kunstnier bij nierfalen 
moet verwijderen. De trend in dialyse in 
de afgelopen decennia is om de po-
riegrootte in de membranen wat groter te 
kiezen om meer van die stoffen af te voe-
ren. Eventuele onverhoopte tekorten die 
daardoor ontstaan, kun je vervolgens ge-
richt aanvullen.
Patiënten met nierfalen krijgen bijvoor-
beeld ook extra vitamine D en het hor-
moon erythropoëtine (epo) toegediend, 

De balans tussen natrium en kalium is van 
groot belang voor het goed functioneren 
van de zenuwcellen. Bicarbonaat zorgt 
voor een juiste pH (zuurgraad) van het 
bloed. Wordt dat te zuur, dan kunnen en-
zymen en andere eiwitten hun vorm en 
daarmee ook hun functie verliezen.
De spoelvloeistof bevat fysiologische con-
centraties van de elektrolyten. Doordat je 
langdurig spoelt, dalen de waarden van de 
elektrolyten in het bloed langzaam richting 
gezonde waarden. Je zou misschien ver-
wachten dat de waarden in de spoelvloei-
stof wat lager zouden liggen dan die in 
normaal bloed om het teveel aan zouten 
snel af te voeren. Maar een te laag kalium-
gehalte kan levensgevaarlijke acute hartrit-
mestoringen veroorzaken. Een rustige, ge-
stage daling is daarom het devies.

Stinkende adem
Een andere belangrijke taak van de kunst-
nier is ureum ((NH2)2CO) afvoeren, het 
belangrijkste afbraakproduct van de eiwit-
stofwisseling. In onze darmen splitsen de 
eiwitten die we eten in aminozuren die het 
lichaam vervolgens gebruikt om nieuwe ei-
witten uit op te bouwen. Dat proces zorgt 
dagelijks voor afval. Ureum geldt daarvoor 
als markermolecuul, omdat het relatief 
makkelijk te meten is. Een teveel aan afval-
stoffen in het bloed leidt in eerste instantie 
tot hoofdpijn, misselijkheid en moeheid. In 
ernstige gevallen kunnen zweet en adem 
naar ammoniak gaan ruiken. 
De kunstnier verbruikt tijdens een sessie 
100 à 120 l kraanwater, de basis voor de 
spoelvloeistof. Het leidingwater zuiver je 
ter plekke eerst van alle zouten, kalk en 

 XDialyse
Een gezonde dertigjarige heeft ge-

middeld nog vijftig jaar voor de 
boeg. Een dertigjarige met nierfa-
len leeft gemiddeld ook nog dertig 
jaar wanneer er een donornier be-
schikbaar is, maar slechts vijftien 
jaar als hij afhankelijk is van zuive-
ring met een kunstnier. Dit dialyse-

ren betekent driemaal vier uur in 
de week naar een dialysecentrum 
om het bloed door een machine te 
laten zuiveren, een behandeling die 
zo’n zesduizend Nederlanders on-
dergaan. Het wereldrecord dialyse 
staat met 48 jaar op naam van een 

59-jarige Canadees. 
Een kunstnier werkt minder goed 
dan een echte nier en omdat ie-

mand niet continu op een enorme 
machine aangesloten kan zijn, 
schommelen de bloedwaarden 

meer dan bij iemand zonder nier-
problemen, waardoor ook andere 
organen schade kunnen oplopen. 
Dit is de reden dat de levensver-

wachting bij dialyseren aanmerke-
lijk lager ligt, al neemt die nog 

steeds toe dankzij betere 
technieken. 
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stoffen die normaal gesproken de (bij)nie-
ren produceren. Vitamine D is onontbeer-
lijk voor stevige botten, epo zorgt voor de 
aanmaak van rode bloedcellen (het is te-
vens bekend als doping in het wielrennen).
Sinds tien jaar bestaat hemodiafiltratie, 
daarbij is de druk aan de spoelvloeistof-
kant van het membraan lager. Dat bete-
kent dat er meer bloedplasma en afvalstof-
fen door het membraan stromen. Het 
verlies aan vocht compenseer je door scho-
ne infusievloeistof toe te voegen aan het 
bloed voordat het terug de aderen in 

stroomt. Het UMC Utrecht doet mee aan 
een groot onderzoek naar de langetermijn-
resultaten van die vernieuwde dialyseme-
thode. In eerdere kleine studies is gevon-
den dat patiënten zich beter en fitter 
voelen. 

Draagbaar model
De afgelopen decennia is elektrische appara-
tuur veel kleiner geworden, denk aan de 
computer of telefoon. Maar die miniaturise-

ring lijkt aan het dialyseapparaat voorbij te 
zijn gegaan, na 75 jaar is het nog steeds een 
gevaarte. Onder meer de Nederlandse 
Nierstichting probeert daar verandering in te 
brengen. Het ideaal is een kunstnier die zo 
klein is dat een patiënt die aan een riem kan 
meedragen of zelfs kan implanteren, maar 
dat is nog een verre stip aan de horizon.
Een meer concrete ambitie op de korte 
termijn is een tafelmodelkunstnier. Een di-
alyseapparaat van een formaat dat makke-

 XLevend membraan
Niercellen die tussen haarvaten en 
nierbuisjes liggen vissen actief af-
valstoffen uit het bloed en trans-

porteren die naar de voorurine. Het 
gaat vaak om afvalstoffen die ge-
bonden zijn aan eiwitten en daar-
om niet door het membraan van 

het filterlichaampje passen. 
Nederlandse wetenschappers pro-
beren die nierfunctie toe te voegen 

aan het dialyseapparaat. Dat ge-
beurt door levende membranen te 
maken: doorlaatbare kunststoffolie 

bekleed met een laagje levende 
niercellen. Als bloed langs dit mem-

braan stroomt, halen de cellen de 
toxines eruit. Dit bioactieve filter 

goed laten functioneren is een 
complexe klus. De cellen moeten 
zich goed hechten op het mem-

braan, in leven blijven én ze mogen 
geen afstoting opwekken. De we-
tenschappers gebruiken speciale 

onsterfelijke niercellen op een laag 
polyethersulfon. In het 

Nederlandse BioKid-project is aan-
getoond dat het membraan functi-
oneert, afvalstoffen worden actief 

door het membraan geloodst. 
Vervolgonderzoek moet aantonen 

of het levende membraan ook 
praktisch bruikbaar is voor nierdia-

lyse. Dit gebeurt in een Europees 
onderzoeksproject genaamd 

BioArt met de Universiteit Twente 
als coördinator

Astronaut Jeff Williams installeert hier een onderdeel voor het destillatiesysteem van de urine processor assembly   (UPA) in het International Space Station (ISS). De UPA en 

de water processor assembly (WPA) werken samen om zo’n 75 % van het water in het ISS te zuiveren en geschikt   te maken voor hergebruik. 
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lijk te verplaatsen is en 5 tot 10 kg weegt. 
Dat maakt dialyseren thuis of op kantoor 
tot een reële mogelijkheid, en zo’n kunst-
nier kan mee op vakantie. Zo kunnen pati-
enten een zo normaal mogelijk leven lij-
den. Bovendien kan een behandeling ’s 
nachts thuis zo’n acht uur duren, waar-
door de concentratieniveaus van afvalstof-
fen in het bloed minder schommelen.
Om die draagbare kunstnier te kunnen 
ontwikkelen en op de markt te brengen, 

moet vooral de benodigde hoeveelheid wa-
ter/spoelvloeistof van het dialyseapparaat 
drastisch omlaag. Een tafelmodel kan im-
mers geen 100 l, maar hooguit een paar li-
ter spoelvloeistof bevatten. Dat kan door 
de spoelvloeistof in het apparaat te zuive-
ren en recyclen. Dat is mogelijk. In 
ruimte station ISS wordt ook van afvalwa-
ter en de urine van astronauten weer 
nieuw drinkwater gemaakt. Eenvoudig is 
dat echter niet, een liter gerecycled ‘ruim-
tewater’ kost meer dan € 10.000.

Wegwerpcartridge
Toch bestond er al eens een kunstnier die 
maar 6 l water per dialyse nodig had: de 
REDY-kunstnier (REcirculation of 
DialYsate). Het dialyseapparaat is in de ja-
ren zeventig en tachtig gebruikt in de VS 
en Australië. Het dialysewater stroomt 
door een wegwerpcartridge met een aantal 
verschillende (absorptie)materialen die het 
water telkens zuiveren. Een actief koolstof-
filter vangt organische stoffen af en eventu-
ele bacteriën. Een laag met daarin het en-
zym urease zet het ureum om in 
koolstofdioxide en (het giftige!) ammoni-
um (NH4

+). Vervolgens gaat de dialyse-
vloeistof door een laag zirkoonfosfaat, een 
ionenwisselaar. Dit materiaal absorbeert 
kalium-, calcium-, magnesium-, ammoni-
um- en fosfaationen. Bij binding van die 
ionen komen natrium-, waterstof-, bicar-
bonaat- en acetaationen vrij. De laatste fil-
terlaag bestaat uit twee ionenwisselaars: 
zirkoonoxide en zirkooncarbonaat. Die 
vangen zware metalen, fosfaat en fluoride 
weg. In een laatste stap voeg je de beno-
digde fysiologische hoeveelheden kalium-, 
calcium- en magnesiumzouten weer toe. 
REDY werkte, maar verdween begin jaren 
negentig door de hoge kosten van de car-
tridges, maar ook door zorgen over alumi-
niumafgifte door het absorptiemateriaal en 
een teveel aan acetaat.
De Nierstichting werkt nu samen met ver-
schillende wetenschappers en bedrijven 
aan innovaties die een tafelmodel weer be-
taalbaar maken (NeoKidney-project). Het 
gaat met name om nieuwe technieken om 
ureum af te vangen. Met elektro-oxidatie 
kun je de stof bijvoorbeeld omzetten in de 
gassen stikstof, waterstof en koolstofdioxi-
de. Onderzoekers zoeken ijverig naar nieu-
we materialen die ureum selectief absorbe-
ren. Het doel is binnen een paar jaar een 
prototype beschikbaar te hebben.
Een andere belangrijke ontwikkeling is de 

biologische kunstnier: een nier gekweekt in 
het laboratorium. Op dit moment komen 
wetenschappers nog niet verder dan het 
kweken van een piepkleine, primitieve nier, 
een mini-orgaan (organoïde) ter grootte 
van een regendruppel. Maar de belofte van 
kweeknieren is groot. Een biologische 
kunstnier kan in principe alles wat een na-
tuurlijk gegroeid exemplaar kan en er zou 
er geen afweer optreden zoals bij een 
donornier.
Stamcelpionier Melissa Little van de 
University of Queensland, Australië, pre-
senteerde de mininier in 2015 in het weten-
schapsblad Nature. Zij werkte samen met 
onderzoekers van het Leids Universitair 
Medisch Centrum. De mininiertjes zijn ge-
vormd uit huidcellen die teruggebracht zijn 
tot een soort embryonale stamcellen. Die 
krijgen vervolgens gedurende drie weken de 
signaalstoffen toegediend die ook in een 
foetus de nieren tot ontwikkeling brengen. 
Het gaat om een precies protocol, je moet 
de stoffen in de juiste concentraties, op de 
juiste volgorde en op het juiste tijdstip aan 
de kweek toe druppelen om ervoor te zor-
gen dat het orgaantje zich goed ontwikkeld. 
De mininier lijkt in alles op een nier zoals 
die zich in een embryo bevindt en bevat bij-
voorbeeld al zeer kleine nierbuisjes en filter-
lichaampjes. Voor patiënten is die mininier 
nog niet nuttig, maar in het laboratorium 
kun je er al nieuwe geneesmiddelen op 
uittesten.

Geen peulenschil
De kunst is nu om een mininier te laten 
uitgroeien tot een echte nier. Dat is geen 
peulenschil, ook omdat het orgaantje daar-
voor bloedvaten en een urineafvoer moet 
laten groeien. Toch is er reden om aan te 
nemen dat het kan lukken. Amerikaanse 
onderzoekers slaagden er namelijk al in 
om een functionerende rattennier te kwe-
ken. Zij volgden een wat andere strategie. 
Ze ontdeden een nier van een overleden 
rat van alle levende cellen, zodat alleen het 
bindweefsel overbleef. Die nier bekleedden 
ze vervolgens met verschillende types ge-
kweekte niercellen die ze op de juiste plek 
aanbrachten. In het laboratorium groeide 
zo in twaalf dagen een nier die een kwart 
van de filtercapaciteit van een gewone nier 
haalde. Bij transplantatie in een levende 
rat liep de capaciteit helaas terug tot 5 %. 
Onderzoekers stellen dat het nog zeker 
twintig jaar duurt voordat ze een eerste 
prototype kweeknier kunnen testen.  

Astronaut Jeff Williams installeert hier een onderdeel voor het destillatiesysteem van de urine processor assembly   (UPA) in het International Space Station (ISS). De UPA en 

de water processor assembly (WPA) werken samen om zo’n 75 % van het water in het ISS te zuiveren en geschikt   te maken voor hergebruik. 
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Het dialyseapparaat, de kunstnier, mag je met recht een Nederlandse uitvinding noemen. Tijdens de oorlogsjaren lukte het de internist Willem Kolff 

 (1911-2007) het eerste succesvolle exemplaar te bouwen. Hij baseerde zijn apparaat op eerdere ideeën van Amerikaanse en Duitse artsen en van de 

Schotse scheikundige Thomas Graham, die bijna honderd jaar eerder het filtereffect van membranen ontdekte. Kolffs kunstnier bestond uit een cellofaan-

buis van 35 m om een draaiende houten trommel die hing in een tank met 100 l zoutoplossing. Om hem te bouwen, gebruikte Kolff onder meer overblijf-

selen van een Duitse bommenwerper, een waterpomp uit een T-Ford en worstvellen van de plaatselijke slager. In 1945 redde hij met zijn apparaat een pati-

ente met acuut nierfalen. De kunstnier hield haar in leven totdat haar eigen nieren waren hersteld. Een jaar later promoveerde Kolff summa cum laude in 

Groningen op het proefschrift ‘De kunstmatige nier’. Zeker twintig miljoen mensen hebben inmiddels hun leven te danken aan Kolffs uitvinding, onder wie 

ook zijn vrouw. Het eerste exemplaar is bewaard gebleven en is een van de topstukken in het Leidse techniekgeschiedenismuseum Boerhaave (zie foto). 

Kunstnier
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Coverbeeld: nieren zijn essentieel voor de zuivering van ons 
bloed; zonder nieren vergiftigen we onszelf  

(credit: iStock/Hywards)

Voor op school:
1.   Op welk principe berust de werking van het natuurlijk mem-

braan in een nierbuisje?
2. Leg uit wat de gevolgen kunnen zijn als het membraan  
 beschadigd raakt.
3.   Bij een mannelijke patiënt wordt een creatininegehalte van  

16 mg/l-1 gemeten. Ga door een berekening na of die waarde 
valt onder een normale of verhoogde creatininebloedwaarde. 
De molecuulformule van creatinine is C4H7N3O.

4.  Wat is een elektrolyt?
5.  Welke soorten elektrolyten ken je?
6. Wat is de systematische naam van bicarbonaat?
7.   Bicarbonaat zorgt in combinatie met koolstofdioxide voor een 

stabiele pH rond de 7,40. Geef de reactievergelijking voor dit 
zuurbase evenwicht.

8.   Bereken voor pH = 7,40 met behulp van de evenwichtsvoor-
waarde de verhouding tussen bicarbonaat en koolstofdioxide 
bij p=p0 en T=298K.

9.   Welke rol spelen de natrium- en kaliumionen in het menselijk 
lichaam?

Meer weten? 
•  www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/606/Nierdialyse, Klokhuis-

aflevering over nierdialyse.

•  Urine en Membranen, Chemische Feitelijkheden, nr. 271, 2011 en 
nr. 253, 2009.

•  www.nierstichting.nl (informatieve factsheets), www.nvn.nl 
(Nierpatiënten Vereniging Nederland), www.nvvn.nl (Nederlands 
Tijdschrift voor Nefrologie), www.nefro.nl (Nederlandse Federatie 
voor Nefrologie), informatiesites.
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