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Inleiding
Het probleemveld nier/kunstnier is in zijn totaliteit moeilijk te
overzien vanuit een enkele discipline. nit probleemveld is multidisciplinair van aard. Onderzoek op dit gebied vraagt derhalve multidisciplinaire samenwerking.
Nieuwe projekten worden echter in sterke mate

~-disciplinair

ge-

initieerd als grensverleggend onderzoek voortbouwend op reeds verkregen inzichten en resultaten binnen een van de desbetreffende disciplines. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen waar wij hier
niet verder op in gaan. Nadrukkelijk moet worden gesteld dat het struktureren van onderzoek op deze wijze zinvol geacht wordt.
Uiteraard is het voor zulk een multidisciplinair probleemgebied zeker
zinvol om nieuw onderzoek ook te struktureren binnen een breder referentiekader dan als regel het geval is. Een voldoend breed overzicht
van aIle probleemaspekten enerzijds en anderzijds van technische en
natuurwetenschappelijke mogelijkheden die hierbij benut zouden kunnen
worden is als regel niet of zeer onvoldoende aanwezig bij een enkele
deskundige op een van de hierbij betrokken disciplines.
Wanneer men niet aIle relevante disciplines in een instelling voorhanden heeft is speciale beleidsaandacht, koordinatie, management vereist
om de organisatorische voorwaarden te realiseren nodig om eenaantal
deskundigen van verschillende instellingen hiervoor te interesseren en
een funktionele interaktie hiertussen tot stand te brengen. Binnen de
beleidskommissie voor biomedische en gezondheidstechniek van de TH
Eindhoven

is hiervoor ruimte vrijgemaakt. Medio 1977 heeft de Nier-

stichting Nederland deze aktiviteiten ondersteund door middel van een
subsidie waarmee een organisatie-adviseur kon worden toegevoegd aan
deze zorg voor de koordinatie.
Voor de multidisciplinaire verkenning van het probleemveld nier/kunstn~er

werd de werkprocedure SAM toegepast. Deze werkprocedure is ge-

baseerd op filosofien achter de Delphi-methode voor toekomstvoorspelling (Rand cooperaties) en werkprincipes toegepast bij organisatieontwikkeling (georienteerd op de humanistische psychologie).
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Na een half jaar voorbereiding vond de eerste SAM-bijeenkomst plaats
op 11 juni 1977. De produkten hiervan zijn samengevat in memo KN 13,
BMGT 77.223, in dit rapport opgenomen als bijlage 9. Na een brede
verkenning van dit probleemVeld werden daarbij een 6-tal onderwerpen
geselekteerd voor een nadere studie. Een overzicht van deze projekten
is gegeven in het schema BMGT 77.298 (bIz. 3).
De tweede SAM-bijeenkomst vond plaats op 14 januari 1978. Hierbij werd
gerapporteerd over de resultaten van de verschillende onderzoekingen.
Er vond een gezamenlijke evaluatie plaats van deze projekten. De meest
zinvol geachte voortgang van deze onderzoekaktiviteiten werd afgetast
in gezamenlijk overleg. De resultaten van deze aktiviteiten zijn samengevat in het memo KN 26 BMGT 78.031. Dit memo en de bijlagen hierbij
geven

de stand van zaken bij dit SAM-overleg over nier/kunstnier-onder-

zoek, waarover in dit rapport verslag wordt uitgebracht.
De deelnemers aan daze overleg-struktuur voor nier/kunstnieronderzoek
zijn vermeld op pag. ii. Zij participeren aan dit overleg

a titre

personelle met als uitgangsdoelstelling:
"Vanuit verschillende medische en technische disciplines multidisciplinair nadenken over nier/kunstnierproblemen, over zinvolle onderzoekdoelen op dit gebied en over voorwaarden voor het starten en begeleiden van onderzoekprojekten voor dit probleemveld".
Nu begin 1978 moet hieraan worden toegevoegd:
"Het vormen van een multidisciplinair klankbord voor individueel uitgevoerd onderzoek binnen dit kader; het gezamenlijk begeleiden en op
kontinuiteit bewaken van onderzoekprojekten in dit samenwerkingsverband; het zoeken en realiseren van een konsistente samenhang tussen
de verschillende projekten".

A. Brouwers

EINDHOVEN

UNIVEF~ITY
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TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN
B 10M E DIS C H E

ENG E Z 0 N D H E IDS T E C H N I E K

Memo ~1 26 naar aanleiding van de tweede SAM-beapreking op zaterdag
14 januari 1978 in Holiday Inn te Eindhoven van 9.30 - 18.00 uur.
1. Deelnemera
G.C.J. Ballieux (voorzitter), dr.ir. C.H. Massen (fysicus), dr.ir.
A.H.M. Verkooyen (fysisch technoloog), dr. C.L.J. Vink
ir. F.E. Mikkers (chemicus)

(klinischchemi~us),

,prof.dr. S. Ringoir (nephroloog),

ir. L.G.A. van Ermel Scherer (fysicus), dr.ir. C.A.M.G. Cramers
(chemicus, instrumentele analyse), R.L. de Bos Kuil (dialyse-arts),
A. Brouwers (sekretaris).
Verhindetd: dr. N.H. Lameire (nierfysioloog), dr. G.E. P.M. van Venrooy
(biofysicus) dr. J. Feien (chemicus).

2. Prelude
Voordat het gestruktureerde deeI van de bespreking een aanvang nam
ontstonden verschillende diskussies tussen de deelnemers over lopende
aktiviteiten. Hieruit ontstond een algemene diskussie over dierexperimenten met adsorptienieren (o.a. met het THE-systeem) in samenwerking
tussen de afdeling scheikunde van de THE en de afdeling maag- en darmziekten van de universiteit van Nijmegen.
Verkooyen die deze diskussie inleidde gaf als belangrijke vondst hierbij een betere manier van onstelbaar maken van bloed door een kornbinatie van heparine en natriumcitraat. Bij het THE-adsorptiesysteem
wordt een verbetering verwacht met een nieuwe produktiemethode voor de
membranen.
Ringoir wees er op dat honden, gebruikt bij deze dierexperimenten, gevoeliger reageren dan de mens.
Bij een. test met een 300 C Gambro-adsorber te Gent werd na een uur
verzadiging vastgesteld. De diskussie richtte zich op het karakter
van adsorbers als een dynamisch evenwicht tussen adsorptie en desorptie.
Vink wees er op dat de dynamische processen hierbij niet voor iedere
staf hetzelfde zijn.
Men moet met \ desorptie rekening houden. Er kurmen kompetitie-effekten
optreden waarbij een stof A sneller wordt opgenomen dan een stof B

tb 78,0201
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waarna een verdringing van A door B kan voorkomen.

3. Opening
Ballieux opent als voorzitter de vergadering met een ieder welkom te
heten namens een ieder. De spontane diskussie vooraf achtte hij waardevol. De tijd hieraan besteed

wenst hij gezien de vele agendapunten

te kompenseren door zijn inleiding zo beknopt mogelijk te houden. Gedurende het half jaar tussen deze bijeenkomsten hebben er verscheidene aktiviteiten plaats gevonden.
De vele agendapunten en de rondgestuurde korte verslagen van aktiviteiten maken dit duidelijk. Hij dankt alle deelnemers aan dit informele
samenwerkingsverband voor hun aktieve medewerking.

4. Agenda
De agendapunten worden vastgesteld konform het voorstel BMGT 77.352
met enkele wijzigingen in de volgorde: projekt B voor projekt A en F,
koordinatie-aspekten, onmiddellijk na de lunchpauze.
Als extra agendapunt wordt een blokkollege over nierfysiologie toegevoegd.

5. Memo BMGT 77.223 naar aanZeiding van de eerste SAM-bespreking
De aanwezigen gaan akkoord met dit memo (bijl.9) na de volgende korrekties:
a. I: dr. N.H. Lameire en de Bos Kuil.
b. 2.c; 9.d; 12.c;

intr~cellulaire kaliumbepaling.

c. 7.e: Het belang van de zgn. "middle molecules" is

versterkt

door recente indikaties van toxiciteit op gebied van fagocytose
met grotere kans op infektie.
d. 8.c: •••• ; bij chronische uremie buiten alle dialyse om is bijvoorbeeld het bloedbroom soms verhoogd, terwijl bij chronische
hemodialyse sterk verlaagde bloedbroom-spiegels worden waargenomen.
e. 9.a: •••• bakteriin ••••••
f. IO.d: Het dialysaat moet worden afgeschaft (Ringoir).

g. IO.i: dienen.

6. Projekt B: Verkenning naar uitbreiding meetdata van uremici door
Lameire en Mikkers
a. Ringoir geeft een inleiding over het onderzoekvoorstel van Lameire
(door ziekte verhinderd) om technieken te ontwikkelen voor het bepalen van intracellulair kalium.

Onderzoek op leucocyten en op
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aan dat het intracellulair kaliumgehalte bij

uremici lager is dan bij gezonde mensen. Na een dialyseperiodevan
enkele weken bIijken korrekties hierin op te treden. Het intraeel luI air kaliumgehalte zou een bruikbare diagnostische parameter
kunnen zijn. Voor meer detail zie bijlage

BMGT 78.025

b. Mikkers verrichtte een verkenning naar technische mogelijkheden
voor het bepalen van het intracellulaire kaliumgehalte. Als beoorlingskriteria hanteerde hij hierbij: dimensionering, selektiviteit,
betrouwbaarheid, beschikbaarheid, handelbaarheid.
Twee ion-selektieve sensoren (ISES) beschouwde hij op toepasbaarheid;
een mikro-glas-membraan elektrode en een dunne laag mikro-elektrode.
Mikkers sloot de voordracht over zijn bevindingen af met de konklusies:
- Intra-cellulaire kaliumbepaling met deze sensoren is mogelijk maar
niet eenvoudig.
- Entameren van technische ontwikkelingen binnen dit samenwerkingsverband zijn niet aan te bevelen.
- Mikro-ISES voor kaliumbepaling zijn kommercieel verkrijgbaar.
(markt-onderzoek van Ermel Scherer).
Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar bijlage
2: Het verslag van Mikkers hierover BMGT 78.005.
c. De aanwezigen diskussieren geruime tijd over deze problematiek. Naast
direkte meetmethoden zoals uiteengezet door Mikkers worden een aantal
indirekte moge1ijkheden besproken. Veranderingen in de Na- en Kageha1ten intra en extra-cellulair hebben hun invloed op de extracellu1aire pH. De vraag is hoe representatief zulk een pH-waarde is.
Dit vraagt een interpretatiemodel. Een goede

pH~bepaling

is op zich

a1 een moeilijke zaak. De diskussie leidde tot de mening dat zulk
een benadering niet zo veelbelovend geacht moet worden.
d. Biopten nemen en daarvan het kaliumgehalte bepalen vormde de tweede
indirekte methode die besproken werd. Men neemt weI eens spierbiopten,maar met de huidige techniek dit frekwent uitvoeren is beslist zeer onaangenaam voor patienten (Ringoir).
De diskussie hierover richtte zich vervolgens op mogelijkheden met
zeer kleine biopten die minder pijnlijk te verkrijgen zouden zijn
bijvoorbeeid uit de oorlel.

tb 780201
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Verkooyen wijst op rontgen-fluorescentie per eel die in Nijmegen
toegepast wordt bij weefselonderzoek (EDAX). Een biopt als een
speldeknop zou dan al voldoende zijn voor een kaliumbepaling.
Cramers wijst op de mogelijkheid van K-bepaling via atomaire
adsorptie zoals dat op de TH-Delft wordt toegepast.
Vink wijst op de noodzaak bij deze indirekte methode am zeer kleine
volumina in de orde van 10- 8 ml kwantitatief te kunnen bepalen.Bij de
direkte metingen met elektroden spelen behalve de eel waarin men meet
volumina geen role Lameire heeft ervaring opgedaan met mikromethodologie. Een aksepteerbare manuele benadering bij mikropunkteren
wordt realiseerbaar geacht (Ringoir).
De diskussie werd afgesloten met de mening dat een nadere verkenning van kalium-bepaling met mikro-biopten zinvol geacht moet worden.
e. Als derde indirekte methode werd de transmembraanpotentiaal besproken.
Een uremie-verstoring zal het celinterieur een grotere negatieve
elektrische spanning geven ten opzichte van het extra-cellulair milieu. De Bos 'Kuil wijst op de invloed die het beschadigen van de
membraanwand, nodig bij zulk een methode. zal hebben. Verkooyen meent
dat gezien de taaiheid van dit membraan toch een redelijke integriteit van het te meten systeem over blijft.
Vink wijst er op dat men op dit terrein reeds lang onderzoek-aandacht gericht heeft maar dat over de laatste 10 jaar weinig vorderingen zijn gemaakt op aspekten zoals selektiviteit en reproduceerbaarheid. De diskussie tendeerde naar de mening dat een verdergaande
verkenning van deze methode op zijn plaats geacht moet worden.
f. ~~~l~i~~~LYQQ!~~~ll~~
- In het algemeen doorgaan met het onderzoek naar deze meetmogelijk-

heden.
- Prioriteit voor onderzoek naar de selektiviteit van ion-selektieve
sensoren. Het funktioneren van de elektroden eerst bestuderen onder ideale omstandigheden. Vervolgens de milieufaktoren in stappen
moeilijker maken. Mikkers, Lameire.
- Dezelfde werkmethode wordt zinvol geacht voor het meten van de
transmembraanpotentiaal.
- Onderzoek naar de mogelijkheden met rontgenfluorescentie in een
kontakt met de Universiteit van Nijmegen. Verkooyen.
Onderzoek naar de mogelijkheden met atomaire adsorptie in een
kontakt met de TH Delft. Cramers.

-8-
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- Onderzoek naar de mogelijkheden tot mikropunkteren en volumebepalingen daarbij. Lameire,
7

Pl'o;iekt A. Soheiden en ident-ifioeren van moZekulen in Uohaams1
,.
, ,
.:I
1hoe'tstoJen
van urem'/..sone
en gezo'l1f:l.e
f.~

a. De beoordeling van

nierfunkties~

mq~,

van nierinsufficienties en van

behandelingen met kunstnieren vindt. wat de klaring betreft,
plaats uit een bepaling van de kapaciteit tot het verwijderen van
enkele stoffen zoals ureum, kreatinine. Deze stoffen acht men dan
aksepteerbare representanten veor het tetaal aan endogene en exogene toxische

stoffe~

in het lichaam over een uitgebreid gebied

van molekulair-gewichten tussen de 500 en de 5000. Uiteraard is
dit een zeer ruwe benadering.
Voor meer

fund~nenteel

inzicht in nierfunkties en adekwate behan-

deling met kunstnieren wordt een informati£rijker beeld over dit
gehele molekulaire spektrum bijzonder belangrijk geacht. Dit projekt heeft tot doel omverschillende analytische technieken en
methoden en kombinaties hiervan op bruikbaarheid binnen dit probleemveld te onderzoeken.
b. Ringoir gaf bij zijn inleiding over dit projekt informatie over
een vergelijkend onderzoek met een karakterisering van patienten
door middel van gel-permeatie-chromatografie CGPe). Hierbij werden bepaalde piekkompleksen en hun oppervlakten gebruikt als operationele grootheden voor het aanduiden van verschillen in de gemeten funkties. 20 bleek de verhouding van het oppervlak onder de
gemeten funktie voor en na een dialyse ongeveer 1/2 te zijn.
Ringoir onderzocht op deze wijze verschillende dialysesystemen en
stelde vast dat dit geen signifikante verschillen in het chromatografische beeid te zien gaf. Hij vond overeenkomstige resultaten
" een co~'ld'~a I'~sator met een oppervlak van 1 m2 en een p 1 aatb ~J
kunstnier met een oppervlak van 1,5 m2 •
Bij het eerste systeem wordt het oppervlak

dUB

het beste benut.

Bellhouse, Oxford, '.;Tees in di. t verband op het belang van turbulenties voor hat spoelproces.

tb 780201
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In het kader van de stromingsaspekten werden door Ringoir en de
Bos Kuil nag het eennaaldssysteem met sekwentieel spoelen naast
het op deze wijze werken met een tweenaaldssysteem aan de orde
gesteld. Anders dan verwacht geeft dit weinig

signifika~te

ver-

schillen. Het wordt zinvol geacht om deze systemen eens met het
kompartimentenmodel te analyseren.
Tot slot van zijn inleiding gaf Ringoir als resultaat van deze
gelchromatografische analyses de bevinding dat in het gebied van de
"middle molecules" de dialyse het plasmabeeld nimmer "normaal" maakt.
c. Mikkers gaf een voordracht over de resultaten van zijn onderzoek naar
bruikbare analysetechnieken en methoden voor het verkrijgen van relevante informatie uit lichaamsvloeistoffen. Bij dit onderzoek is het
aksent geplaatst op chramatografie, elektroforese en massa-spektrometrie. De werkprocedure richt zich allereerst op het verkrijgen van
een betrouwbaar totaaibeeid in een korte analysetijd met een voldoend
grote differentiatie in de meetinformatie.ln deze fase laat men de
analytische aspekten een dominante rol spelen. Daarna zal in de gevolgde werkprocedure aandacht worden besteed aan differentia tie

in

de meetinformatie daar waar dit relevant wordt geacht op grand van
klinische en biochemische overwegingen. Tot slot zal het nodige worden verricht om bruikbaar geachte analysetechnieken toegankelijk te
maken voor toepassing in de kliniek. Deze werkprocedure duidde hij
aan als een breedveld-benadering.
Voor informatie over de onderzoekresultaten wordt verwezen naar
bijlage 3 waarin Mikkers deze beknopt heeft samengevat. (BMGT 78.026)
d. De aanwezigen konkludeerden dat dit onderzoek bijzonder suksesvol
verloopt en een aantal veelbelovende elementen bevat. Vink wees op
problemen bij acetaatacidose in 1976 reeds gesignaleerd. Bepaling
langs enzymatische weg bleek mogelijk maar is kostbaar. De analysetechnieken hier in ontwikkeling lijken aantrekkelijker. Cramers
achtte zulk een analyse binnen de THE realiseerbaar.
Ringoir achtte het zinvol am te bestuderen hoe een patient zijn
acetaat verwerkt, hoe het klaringsproces hiervoor verloopt.
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Veal diakuuieamclacht richttt. zich op de bedden van da elf1ktt0foresee Hierbij was ean keus noodzakelijk tussen

kation~u

en
anioMn. waarbij 1$11'.01&11 is voor de las.tsten ~t deuQet meeU
interessant bieken. De beelden seven alleen ~e mobilieeiten
vau ntagatieve ionen.
Een verhoudings!Qtal vnn laal IlIOltkulaire \
'en hoger melekulaire stoffen met ell Srenspunt 2S0 blQ~k voorlo~i~
e.en redelijk beruikb{\~:e ltar"'kte;rising. Er bleek beholi1tte om hicr
later nos een. op terug te kamen.
e. ~!!ly!~!~LYg2£!S!1!!n

- In grote lijnen die onderzoek ~oortzetten &Oa18 aauae.even in de
wli:lrkprocedure. Mik,kers, Rin~oir.
- De publikatie die de vergelijkende ,tud!. met i.ot.chafore.e rap·
porteert, alsmede d~ gapland. publikatie waariQ een onderloek
hierme~ ean 58 P8ti~ntin beschreven wordt, lul1en worden rond.e·
stuurd san de deeln~m.rs van dit ov~rlel' Rin,oir.
- Analyse voor de bcp~ling van acet.ataeidosa op de tRI wordt be·
keken. Vin]t,

-

Mi~ker,"l8.

publiceerdl ovar &~etaatacido~e 1&1 informAtl.~
hierov~r opsturen aan Ringoir.
- De karakt~riserin8 van de itotachofcre.lb•• 14en komen later 101
8en uitgebreider aan de oree. ~ikk~~!.

- Vink, die

[J.

reQd~

.h·'pdekt !;. Onde'l'!o,k naa;-t dI'J eamQ,;:s.t~ n~r:i... :J).$·~..:~t!a;t.f!::m:::'

a. Met de analysatechnieken genoemd in punt 7 kan men de verlchillende moleculen nogni~t iclentifit~ren maAr in wel ~.n scheidinl van
stoff$n mogelijk. Ringoir geeee uieeen hoa hij t~ Clnt a.n .antal
~o verkregcn fraktial) ~~n~eduia & tim h nadar on4erlofkt op hun
invloed op fagooyto,G (in ean cel opnem~n van d.,ltj •• ).
h. Aan gewoon bloed
w~rden

~ordQn late~-de~ltjGa toe8.voeld~

De!1

d'el~j'l

door hukot:.yte~'1 opgenOlnen (fagoc.yto!'le) ond,y aflch.~diftl

van CO 2 • Di t proees w"t'd t ~''''\TO 19d met .en ra..Uo-akdeve la'beUq.techniek.

In dete meetopStcl1inf; z:tjn achtan:••nvolilftl d. stoUen • elm h
toegE!!voegd wanrmo~ hU~l efhkt 01' dl! fasoeyto •• bepaald 'k&1l word.fl.
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vastgesteld dat de fraktie d in deze serie een toxische

werking had op het 8ktieve fysiologische proces van de fagocytose,
terwijl vaor de andere frakties geen invloed kon worden vastgesteld.
d. Bij dit onderzoek wordtultrafiltraat gebruikt omdat dit voorhanden

is in grote hoe.veelheden die hierbij nodig zijn.
e. De fraktie d. blokkeert dus d\Jide1.ijk de fagocytose.Welke stof daarin akticf is is nag nict

vast~esteld.

Het is bekend dat bij ongeveer

107. van de mensen normale urine eenzelfde blokkerende werking heeft
(Ringoir). Vink vraagt zich af of peptiden hier geen rol spelen.
f. Dc BosKuil aeht het zinvol am ultrafiltraat van gezonde mensen te
analyseren voor het verkrijgen van inzicht in "normaal"-waarden.
De faktor die fagocytose blakkeert zou getoetst aan gezond-ultrafiltraat eenreferentiebepaling

kunnen opleveren. De Bas -Kuil

geeft de sekwentiele dialyse aan als methode voor het verkrijgen
van gezond-ultrafiltraat.
g. ~~~1~i~~~LY£2!~;~!!~~

- Kontinuering van dit onderzoek wordt zinvol geacht.
- Het wordt prematuur geacht in deze fase reeds over een meer omvattende werkprocedure na te denken.
9. T7'ojekt D. Selektieve adsorytie en desorptie van het utt1'a[itt1'aat

a. Ringoir, die deze verkenning op zich genomen had, ontmoette hierbij
onverwachte medewerking van een nieuw tijdschrift: The international
journal of artificial organs. In vol. 1 no. 1 1978/pp. 35-43 was
hierin een overzichtsartikel opgenomen van Thomas Ming Swi Chang
Chang is werkzaam aan de "Artificial organs research
unit" van de HcGill Universiteit, Montreal, Quebec, Canada. Deze
publikatie is getiteld: Artificial cells in 1977.
b. ~~~!~i;~~LY~2!~~~11~~

- Voor dit probleemaspekt bovengenoemd overzichtsartikel gebruiken
als informatiebron.
- Voorlopig geen aktieve aandacht voor dit (Jnderwerp binnen dit
werkoverleg.

tb 780201
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10. pJ.·ojekt J. Korrrpartimenten-mode Hen
a. De aanwezigen vonden het jammer dat van Venrooy wegens ziekte niet
aanwezig kon zijn voor een toelichting op zijn verslag bijlage 4.
b. Brouwers wijst er op dat er binnen dit werkoverleg twee grote onderzoeklijnen lopen:
- Het zoeken naar meer informatie van systemen en processen in het
lichaam waarbij nierfunkties een rol spelen,gericht op meer fundamenteel inzicht.
- Een kunstniersysteem, gebaseerd op fundamenteel inzicht in bovengenoemde systemen en processen, gericht op het vergroten van de
sociale mobiliteit van uremici.
c. Het eerstgenoemde krijgt ondermeer aandacht binnen de aktiviteiten
A en B (par. 6 en 7 van dit verslag). Via een aantal technieken
wordt getracht om meer relevante parameters te meten op een zo
direkt mogelijke wijze. In de meeste gevallen is dit verre van
eenvoudig zo niet onmogelijk. Men moet dan langs indirekte weg
opzoek gaan naar relevante meetdata. Soms is dit een integrale
parameter die een maat kan zijn voor een aantal niet direkt te bepalen systeemvariabelen. Dit vraagt dan de ontwikkeling van een
interpretatiemodel.
De kompartimentenmodellen kan men zien als een nog ruwere afbeelding van de vele processen in het lichaam waar de nierfunkties iets
mee te maken hebben. Hiermee kan men echter via een wat meer toegankelijke parameter ook informatie verkrijgen over niet of minder
toegankelijke grootheden. Bovendien verstrekken deze modellen informa tie over de dynamische interakties tussen de verschillende
variabelen in verschillende belangrijke subsystemen in het lichaam.
d. Van Venrooy toonde reeds eerder de zinvolheid aan om met zulke
modellen kunstniersystemen en behandelingsmethoden te evalueren.
(dialyse-symposium, st. Joseph Ziekenhuis Eindhoven, 5 februari
1977). Voor de tweede onderzoekslijn,bovengenoemd,wordt een adekwaat kompartimentenmodel noodzakelijk geacht voor de ontwikkeling
van zulk een kunstniersysteem. Het hier gepresenteerde 5 kompartimentenmodel zou voor dit doel verder ontwikkeld moe ten worden.
e. Van Venrooy zal per 1 april a.s. het St. Joseph Ziekenhuis verlaten en een funktie gaan vervullen binnen het Medisch Fysisch
Instituut te Utrecht.
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f. ~~~1~!~~~LY22!~~~11~~
- De ontwikkeling van dit 5 kompartimentenmodel trachten voort

te zetten; wegen zoeken om dit mogelijk te maken bij de funk tieverandering van van Venrooy.
- Dit model toegankelijk

maken voor stoffen die uit het onder-

zoek A en B voortkomen als belangrijk bij nierfunkties (b.v.
de fraktie d van punt 8.c in dit memo).
- Dit model toegankelijk maken voor een evaluatie van een tweekompartimenten ultrafiltratie-adsorptiesysteem (onderzoek D par 11).
- Voor geinteresseerden een werkbespreking realiseren voor de bestudering van dit 5 kompartimentenmodel.

11. Projekt I.Ultrafiltratie-adsorptiesysteem
a. Verkooyen presenteerde de stand van zaken bij dit projekt. Er hebben een aantal werkbesprekingen plaatsgevonden tussen hem, Massen,
Brouwers, van Venrooy en het dialysecentrum van het St. Joseph
Ziekenhuis te Eindhoven. Voor dit ultrafiltratie-adsorptiesysteem
in twee kompartimenten is een model opgesteld. Zie bijlage 5.
Voor dit model zijn de evenwichtsvergelijkingen opgezet en oplossingsmogelijkheden bekeken. Hieruit is het nodige vertrouwen voortgekomen over de realiseerbaarheid. Over een experimentele opstelling
1S

reeds het nodige nagedacht.

De tijd is nu gekomen om dit onderzoek met meer mankracht op tempo
voort te zetten. Dit het onderling overleg is gebleken dat de experimenten het meest doelmatig kunnen worden uitgevoerd op het
dialysecentrum van het St. Joseph Ziekenhuis. Problemen zijn hierbij ontstaan omdat van Venrooy daar weg gaat per 1 april a.s.
b. Er vond een diskussie plaats over dit onderzoek die voornamelijk
gericht was op het beter begrijpen van het opgestelde model voor
dit systeem.
c. ~~~1~!;~~LY22!~;~11~~
- Voortzetting van dit onderzoek.

- Oplossingen trachten te vinden voor de ontstane problemen bij
het vertrek van van Venrooy.
- Trachten om extra mankracht te realiseren voor het op tempo
brengen van dit onderzoek.
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12. Projekt H. Preventie-aspekten
a. van Ermel Scherer en de Bos. "Kuil hebben de preventieproblematiek
bestudeerd en hierover een memo opgesteld. Zie bijlage 6.
De Bos Kuil gaf een toelichting op dit memo. Hij kor.kludeerde dat
preventie aIleen mogelijk is:
- Eugenetisch; gericht op paticl1ten met erfelijke nierziekten. Hun
moet in overweging worden gegeven om geen kinderen te krijgen.
Vroegdiagnostiek op uretero vesicale reflux; gericht op zuigelingen, kleuter urine-onderzoek op bacterurie.
- Aandacht voor sekundaire verschijnselen; b.v. infekties, hypertensie bij reeds bestaande nierziekten; met een zorgvuldige
behandeling hiervan kan het tijdstip van dialyse zeker worden vertraagd.
Voorlichting over farmaca; via de inspektie farmacie de verkoop van
phenacetine zonder recept doen verbieden.
b. De voorzitter verzoekt om reakties op deze konklusies. Ringoir onderschrijft ze en voegt er aan toe dat ook een angina niet lichtvaardig
beoordeeld moet worden. Een urine-onderzoek op

e~w~tten

zorn 14 dagen

na een angina acht hij zeker niet overbodig.Ringoir meende te moeten
vaststellen dat in Nederland weinig aktieve belangstelling voor preventie op dit gebied aanwezig is. Je kunt zoiets niet beperken tot
de wetenschappelijke kommunikatiekanalen. De krant, radio en TV dienen hierbij ook benut te worden voor een populaire voorlichting over
dit onderwerp. Hij acht voorlichting aan huisartsen ook belangrijk.
c. Ringoir rapporteerde over zorn 40 phenacetine-nieren per jaar 1n
zijn kliniek. In Belgie is phenacetine in witte kruis poeders verboden. In Nederland niet en de hier verkrijgbare poeders bevatten deze stof nog steeds.
d. Besluiten/Voorstellen
- De Bos Kuil zal zich over dit onderwerp schriftelijk richten tot
de hoofdinspekteur van de farmacie in Nederland.
- De BosKuil neemt ook kontakt op met het Nederlandse huisartsen
instituut.
- Voor breder gerichte akties zal kontakt worden opgenomen met de
Nederlandse Nierstichting.

tb 780201

BMGT 78.031

-15-

13. Ko Ueges OVer nierfysio Zogie
a. Voor onderzoekaktiviteiten op het terrein van de biomedische
techniek dienen medici en technid sa-men te werken. De medicus kan niet aIle technische mogelijkheden overzien. De technieus kan de medische probleemstellingen niet zo makkelijk peilen.
Het vereist een funktionele interakcie tussen beide disciplines
om tot een wezenlijke samenwerking te komen.
b. In dit kader werd de mogelijkheid bezien om in een aantal kolleges de niersystemen en processen op de THE te laten behandelen
door een nierfysioloog. Deze zouden dan ook toegankelijk dienen
te zijn voor deelnemers aan dit werkoverleg en andere geinteresseerden. Lameire heeft zich bereid verklaard om hier de nodige
inhoud aan te geven. Zijn gedachten hierover heeft hij samengevat
in bijlage 7.
c. Binnen de THE is bekeken op welke wijze dit het beste gerealiseerd kan worden. Cramers is bereid gevonden om dit onder te
brengen in het werkkollege klinische chemie van het najaarssemester 1978.
d. ~~~1~i!~~LY22!!!~1!~~
Lameire zal de nierfysiologie behandelen in het werkkollege
klinische chemie in het najaar van 1978.
- Cramers, Mikkers regelen dit met Lameire.
Hieraan zal tijdig de nodige bekendheid worden gegeven in brede
kring.
14. Projekt F. Koordinatie
a. Dit overleg kreeg de nodige inhoud van de deelnemers

a

titre

personelle. De gezamenlijke verkenning van het probleemveld
nier/kunstnier heeft geleid tot een aantal deelprojekten. Enkele
onderzoekingen achten de deelnemers voldoende verkend en belangrijk genoeg om er nu meer effort (mankracht

en geld) in te gaan

stoppen. Voor sommige projekten lijkt het toevoegen van mankracht
noor'.zakalijk om op hat vereiste tempo te komen. Di t vereist het
aanvragan van subsidies.

tb 780201
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b. Ballieux zette uiteen dat veor het treffen van maatregelen op

\

het gebied van materieel en personeel zorggedragen zal moe ten
worden voor goede onderlinge spelregelsj dat men tot een zekere
formalisering van deze samenwerking zal moe ten komen

eJ

dat men

daarbij ook moet zoeken naar een rechtspersoonlijkheidsvorm. Na
persoonlijk vooroverleg met alle deelnemers afzonderlijk voor
een toetsing van deze gedachte heeft hij e.e.a. op schrift gesteld en kontakt hierover opgenomen met de juridische dienst
van de TH Eindhoven. Na een tweetal besprekingen met deze dienst
steIde hij de diskussienota op over deze organisatie en koordinatie BMGT 78.016. die als bijlage 8 bij dit memo is gevoegd.
Ballieux hoopt hiermee te bevorderen dat er over deze zaken
tijdig vooruit gedacht wordt zonder daar nu meteen op vooruit
te lopeno
c. Ballieux sprak over de uitgangsdoelstelling voor dit overleg:

"Vanuit verschiHende medische en technische disciplines muZtidiscipZinai:ro nadenken over

nier/'Kunstnier-problemen~ over

zin-

voZZe onderzoekdoeZen op dit gebied en over voorwaarden voor
het starten en begeZeiden Van onderzoekprojekten voor dit prob Zeemve Zd" •
Nu begin 1978 moet hier aan worden toegevoegd:

"Het vormen van een multidisciplinair klankbord voor individueel uitgevocrd onder2oek binnen dit kader; het gezamenlijk
begeleiden en op kontinuiteit beuJaken van de onderzoekprojekten in dit samenwerkingsverband; het zoeken en realiseren van
een konsistente samenhang tU8sen de verschiUende projekten".
d. Uit het overleg met de juridische dienst van de THE kwam de
stichting als de meest geschikte organisatievorm naar voren.
e. Over dit onderwerp ontstond een felle diskussie. Men erkende het
nut en zelfa de noodzaak van een stuk koordinatie. Verschillende
malen werd een waardering uitgesproken voar de wijze waarop
Ballieux dit verzorgd heeft. Maar in het algemeen bleek men huiverig voor een te snelle formulering van de samenwerking.
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Cramers zag een compromis in het naar behoefte subsidie aanvragen voor onderzoek in die verband maar dan door de partners
die daar het meest direkt bij betrokken zijn.
Brouwers wees er op dat op deze wijze geen ruimte komt voor de
noodzakelijk.geachte behoefte aan koordinatie tussen de deelaktiviteiten in dit samenwerkingsverband.
f. ~~~!~i!~nLY~~!~!~l!~n
- Wij gaan voorlopig verder met deze informele wijze van samenwerken.
- Ballieuxgaat op informatieve wijze verder met dit onderwerp
o.a. met de juridische dienst van de THE en de Nierstichting
Nederland.
Die onderwerp wordt opnieuw aan de orde gesteld wanneer de
behoefte aan middelen dit vraagt.

A. Brouwers
Buro BMGT, TH Eindhoven

Bijlage

j

BMGT 78.25

dr. N. Lameire
Rijksuniversiteit Gent
januari 1978.

Voorstel tot onderzoek van intracellulaire elektrolietenbepalingen bij
de uremie-patient voor, tijdens en na hemodia.lyse.
De werkhypothese is dar bij uremie er een of meerdere verschillende toxische produkten worden geretineerd die verantwoordelijk zouden zijn voor
o.m. stoornissen in het transcellulair elektrolieten-transport. Steunend
op huidige opvattingen is het aangenomen dat natriumionen vanuit de
extracellulaire vloeistof passief diffunderen doorheen de plasma-membraan
van de cel en uit de eel op aktieve wijze worden verwijderd door een
mechanisme dat ATP verbruikt en via het enzym natrium-kalium-ATPase. Deze
aktieve verwijdering van kationen uit de eel heeft drie belangrijke gevolgen:
I. het doen ontstaan van een membraan-potentiaal waarbij het celinterieur electronegatief is tegenover het extracellulair kompartiment;
2. verwijdering van smalle electronegatieve ionen, zoals chloor-ionen
vanuit het celinterieur en
3. opstapeling van kaliumionen in de eel.
Als de natriumpomp door een uremisch toxine partieel of gedeeltelijk
geremd wordt mogen wij ons aan een accumulatie van natrium binnenin
de cel, een val van het transcellulair membraanpotentiaal en een accumulatie van kaliumionen buiten de eel verwachten.
Representatieve studies van de celsamenstelling bij uremie-patienten
uitgevoerd op erythrocyten, leucocyten, hersen- en spierweefsel hebben
inderdaad aangetoond dat de membraanpotentiaal van de spiercel duidelijk
lager ligt bij uremie-patienten dan bij normale kontroles, dat de kaliumconcentratie lager ligt intra-cellulair dan bij normale kontroles en dat
er zich inderdaad een accumulatie van intracellulaire natriumconcentratie
heeft voorgedaan.
Een tweetal belangrijke studies, de ene uitgevoerd op leucocyten, de
andere op spierbiopten hebben aangetoond dat bij uremie-patienten het
intracellulair kaliumgehalte lager lag dan bij normale individuen en
dat een korrektie van het intra-cellulair kaliumgehalte kon optreden na
verschillende weken hemodialyse.
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Ons voorstel zou hierin liggen, dat naar technieken zou worden uitgezien waarbij het intra-cellulair kalium in de leucocyt wordt gemeten
vlak voor, tijdens en na een enkele hemodialyse-sessie, om op deze manier vast te stellen:
I.

of een enkele hemodialyse-sessie, waarvan bekend is dat het het
extra-cellulair kalium kan reduceren, gepaard gaat lliet een normaliseren van het intracellulair kalium, mede door het korrigeren van
de acidose

en
2. indien dit fenomeen zich zou voordoen, zou men misschien over een
verdere parameter beschikken om adekwaatheid van hemodialyse vast
te stellen.
Representatieve literatuur kan worden gevonden in Clinical Science,
boekdeel 43, pp. 669, 1972 en in Kidney International, vol. 4, pp. 423,
1973.
Verdere literatuur kan bij N. Lameire worden teruggevonden.

Bijlage 2, BMGT 78.005
ir. F.E.P. Mikkers
- TH Eindhoven
31 december 1977.
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De mogelijkheden am intracellulair kalium te meten.

Het menselijk lichaam bevat ongeveer 3 mol.

k~lium,

waarvan het overgrote gedeelte intracellulair voorkomt. Afwijkingen in het kaliumgehalte kunnen verantwoordelijk

zi~n

voor een groat aantal functionele, metabole en structurele
afwijkingen. Chronische nier insufficientie gaat vaak gepaard
met een aantal verschijnselen die het gevolg kunnen zijn van
of kunnen leiden tot kalium-deficientie.

Een duidelijke

correlatie tussen het serum kalium gehalte bij chronische
nierpatienten en de optredende

itisufficientie blijkt evenwel

niet te bestaan. Aaneezien slechts 1

a

2 procent van het

kalium extracellulair voorkomt, lijkt het wenselijk betrouwhare informatie te verkrijgen over het intracellulaire kalium
gehalte. Literatuur gegevens hieromtrent lijken dan weI zijn
controversieel. De belangrijkste oorzaken voar de

Le~enstrijdi~e

gegevens zijn de patienten-selectie en de gevolgde meetmethodieken. De gevolgde meetmethodieken zijn veelal indirect:
d.w.z.

experimentele hewerkingen en de interpretaLie zijn

dusdanig complex, dat eenduidige resultaten niet meer verwachi
magen worden.
He t gebruik van ~~~:~~~~~~~~~:_~~:::~9~~::' waa rmes 1 'leal'll ionenautiviteiten, c.q. concentratie8. gemeten kunnen worden.
derhalve voor de bepaling van het
biJzonder aantrekkelijk.

intracellul~ir

lijken

kalium gehalte

Bijlage 2, BMGT 005
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Ion "eIectieve electroden.

Ion selectieve electroden zijn electrochemische sensoren.
die een potentiometrische bepaling van de activiteit van een
ionsoort in oplossing mogelijk maken. Bij de

bepa~ing

wordt

een potentiaalverschil, gemeten over een ion selectief membraan,
gecorreleerd aan de activiteit, resp. concentratie van het
Le bepalen ion. Een dergelijke

potentiaalmRtin~

moet altijd

plaats vinden met behulp van een tweede gestanduriseerde
electrode.

Heo'5uf1ng

Reference

.t.drOOt'

l:'lectrode

(0
inttlrnol
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De voornaamste eisen die aan dergelijke electrochemiscne
sensoren gesteld moeten worden hebben be trekking op de
dlmensionering, de selectiviteit, de stabiliteit en de
halldelbaarheid.
Dimensionering.
Aangezien cell en nu eenmaal erg klein

~o;ijn

en de -metingen

moe ten plaats vinden zander een al te grate beschadigt.ng van het
celmembraan, worden aan de dimensionering van de rneeti-electrode(n)
bijzonder hoge eisen gesteld. Aan de eis tot

verrega~nde

minitiuarisatie kan op het ogenblik enkel voldaan worden door
de micro-naald electroden. Binnen deze groep van 8ensoren kunnen
twee belangrijke soorten onderkend worden.
Mjcro-glas-membraan electroden.
Met behulp van speciale glas-trek tt!c:hnieken kunnen
micro-pipet ten getrokken worden,
ongeveer een micron bedraagt.

0_5 M

Ag/AgCI
electrode

KCI

Liquid ion exchanger

pK -- Glas~.aCki
olDtion
ca.

2mml-

A

Agel

l!l~"IO.ul1

.

_

.

I

1

,. J r c:a. /oJ
ca. 10f'

wa~rvan

de tip-diameter
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In het geval van kalium-selectieve electroden kan uitgegaan worden van speciale glassoorten, waardoor een
(voldoende) selectiviteit wordt verkregen. Meer gebruikeJ ijk
zijn de

micro-na~ld

electroden, waarvan de tip gevuld is

met een seleqtieve ionen-wisselaqr. Deze electroden kunnen
zowel enkelvQudig als gecombineerd lJi.tgevoerd worden. Tn
het lal\tste gevel 1s het gebruik van een rererentie-AlecLr'ode
overhodig. Hoewel het principe van derge 1 i jke mee telec Lr):len
redelijk eenvoudig is, kan het reproduceerbaar maken en het
adequaat behandelen niet als een sinecure beschouwd w,)rden.
ii

Dunne-Iaag micro electroden.
Met behulp van geavanceerde opdamptechnieken kunen ionselectieve en isolerende lagen van zeer geringe dikte op
een geleidende drager worden aangebracht. De aldus verkregen naald-electroden hebben een redelijke stevigheid en
bieden het voordeel dat ze vrijwel altijd gecombinecrd uiLgevoerd kunnen worden. De selectiviteit is hier problemaLisch.
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Se lee ti v i l e i t .
Het gemeten signaal moet relevante informatie leveren
over een bepaalde ionsoort. Hiertoe is een zeer grate select iviteit noodzakelijk. Afgezien van het gebruik van selectieve
glassoorten probeert men dit te berwerkstelligen door gebruik
te maken van "indicator" stoffen. Deze stoffen vormen, gefixeerd
in een membraan, zeer selectief een complex met het te bepalen
ion. Tengevolge van de complexvorming ontstaat er over het
membraan een verandering in het potentiaalverschil. die
gecorreleerd is aan de concentratie van de complexvormer. d .w.

7.

het te bepalen ion. Voor de bepaling van kalium-ionen wordt in
het algemeen het antibioticum valinomycine gebruikt. Bij metir;gen
aan zeer complexe mengsels kan het verkrijgen van een voldoend
grate selectiviteit zeer problematisch zijn. HoeweL het intr8cellulaire kalium gehalte relatief groot is, kan niet a priori
gesteld worden dat andere stoffen niet z'lilen interferreren.
Stabili tei t.
De stabiliteit en de repr0rluceerbanrheid vorman over het
Blgemeen grote moeilijkheden hij het gehruik van i0n-selectieve
electroden.

Een ideBel monster voor dergelijke sensoren wordt

gevormd door een 7uivere homogene standaard oplossing. Experimentele condities zullen hieraan natuurlijk nooit voldoen. Tn
biologische monsters mag verwacht worden dat er ee!1 groat Rant-'ll
stoofen zullen voorkomen die met het te meten ion zullen interferreren, hetgeen resulteer in een verlies aan selectiviteit.
Daarnaast zullen er stoffen zijn die het electrode-memhraan
vervuilen of me~ een film zullen hedekken. waardoo~ de meetsignalen instabiel worden. Het stabilitei ts-probleem wordt
niet gunstig beinvloed door de verregaande minitiuarisatie.
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Van ion selectieve micro-electroden mag dan ook niet verwRcht
worden dat ze onder experimentele omstandigheden een bijzonder
stabiel en betrouwbaar gedrag zullen vertonen.
Handelbaarheid.
Voor de hand liggend is dat ISE's

v~n

dergelijk kleine

afmetingen niet erg handelbaar meer kunnen zijn.

Bij het aan-

en inbrengen van de sensor(en) in de eel zal gebruik gemapkt
moeten worden van methodieken die

gebruikeli~k

zijn bij het

meten van membraan potential en; micro-electroden vereisen
micro-manipulatie.
Aangezien de electrode-weerstand vrij haag is. zal de pK-monitor
electronisch van 7eer goede kwaliteit moeten zijn.

Het gebruik

van gecombineerde micro-electroden verdient de voorkeur. Aij
niet gecombineerde electroden moeten twee MISE's

i~

~~n

eel

aangebracht worden, tenzij correcties voor de membraan potentiaal
doorgevoerd kunnen worden. In het algemeen zullen de criteria
voor het correct meten niet erg duidelijk zijn.
Beschikbaarheid.
Wat betreft de dunnelaag micro-electroden vinden de meest
interessante ontwikkelingen plaats aan het Max Planck Institut
flir Systemphysiology in Dortmund o.l.v. Dr. H.Baumgartl.

Hoewel

daar ontwikkelingen voor een kalium-selectieve micro-electrode
plaats vinden mag niet verwacht worden dnt dit type

VRn

electrorlen

op korte termijn commercieel verkrijgbaar kunnen zijn.
Belangrijke

bijdr~gen

in de ontwikkeling van minro-glas-

memhraan electroden werden geleverd door J.L. Walker. University
of Utah, Salt Lake City. USA, Op zijn werk gebaseerde enkelvQudige
micro-electroden

~ijn

commercieel verkrijgbaar

bi~

Micoelectrodes

Inc •• Londonderry, New Hampshire. Veel appl i'~atip. m·qteriaal van

daze electraden bleek Yooralsnog niet

~oQrhanden.

CONCLUSIE

.= .. _......

::::_&$

I.nero-electroden
k8Lium gehalte

zi~n

VOOI"

do

e

commercieel beschikbaar. Ret opstarteD

fundamenteel technische

ontwik~elingen BBn

dergelijke

zijn derhalve niet urgent en lijken gezu"n het

~A

elec~~Jdan

pr)olemaGisc;tH~

karakter niet aanbevelenswaardig.
Over de kwaliteit van de

eschikbare

CdeGtr0d'~n ~t;E:~3;,"OP'

maar weinig relevante informatia. De meetmethodiek zal
e(~nvoudig

uitvoerhaar zijn en een

Z8eT

grate kundL;tleici

~je~
'i

y:

r:00

CJ:

experimentator verlangen.
Vanwege de eigenschappen

';;3.n

de

S~0XL30('e(l

en de

tfo

grootheid zu.llen meerdere l[J1"ti:V';8n. en catihraties per T(':;c(ui ''''.0eenheid nodig zijn.
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SCHEIDING EN IDENTIFICATIE VAN METABOLIE'l'E:'J IN LICHAAl.1S
•• w

_

VLOEISTOFFEN
VAN NIERPATIENTEN w•
__ w
=

Een van de belangrijkste functies van de !lieren is het
verwijderen van afvalstoffen uit de stofwisseling zonder verlies
van biologisch belangrijk materiaal. Wanneer bij chronische
nier-insufficientie conservatieve maatregelen te kart schieten,
Kunnen een aantRl vitale nierfuncties door een dialyse proees
met behulp van een kunst"nier" overgenomen worden. Dit geldt
a.a. vaor de verwijdering van afvalstoffen als creatinine,
ureum en urinezuur en voar de normalisatie van de waterhuishouding.
In het geval van nierinsufficientie kunnen talloze staffen
accumuleren in de lichaamsvloeistoffen. Hoewel de toxici teit
van een aantal laagmoleeulaire stoffen niet onaannemeli2k is,
blijkt de correlatie tussen het optreden van uremische symDtomen
en daze s toffen onvoldoende, te meer daar aangenomen mag worrlen
dat deze stoffen met een redelijke effectiviteit verwijderJ
kunnen worden.
Het sueces van regelmatige dialyse wijst er op dat een
Rantai toxische stoffen een moleculatr gewicht moeten hehhen
kleiner dan 1)000. Algemeen w,q'dt

a~nf'enomen

dilt

stuffen met

een moleculair gewicht tUBsen 500 en 2500 een belangrijke rol

)6
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spelen bij chronische nier-insufficienti8. Omtrent de idenLit0it
en de toxiciteiL van deze stoffen is evenwel slechts weinig
bekend. DiL gebrek aan kennis omtrent de aard van
die bij diRlyse verwi,iderd

en/or

staffen

18

betland-en hlijven, helemmert

mede de ontwikkelinrr vnn nieuwe dialysB technieken en dialyEB
sLrilLe/!;'ien. HeL

if;

dan ook beLangri,ik dnL Rnalyse

tect1niek(~n

ontwikkeld en/of toegepast worden teneinde betrouwbare informatie over deze staffen te verkrijgen. De doelstellingen van
het chemisch analyti sch onderzoek kurmen derhal ve geformuleerd
worden als;
i. Ontwikkeling van bruikbare analytische technieken en
methoden
i 1. Ge in tegreerd toepassen van b ruikbare analyti sche tee hni ',ken

op lichaamsv1oeistoffen van

chroni~che

De Tesul taten van dergeli,jk onderzoek

di,~nen

nierpRtienten.
in

e(~n

breed kader

op medische relevantie beoordeel,j te wor'ien.
Hinnen het zeer brede veld

chemisch anaJ-ytische mor:el ijkl:edel;

VfHi

ligt binnen THETTI de nadruk op een drietal methodieken;
Chromatografie,

E]ectro~orese

en Massa-spectrometrie.

Bij de werkprocedure wordt

uitgega~n

van de

breedveld henadering. Hierhij wordt in eerste

~ogenaamde

inst~ntie

gepro-

beerd een niet a1 te sterk gedifferentieerd totaalheeld van rte
aangeboden monsters te verkri,jgen. De

di~ferentiatie

wordt dus-

danig afp"estemd dat in een over7ichtelijk en reproduceerbaAr
beeld kl'irnk teristi eke vers8hillen tl.lssen ge7nnden en pri tien tetl
en tUBsen pBtienten onderling kwalificeerbaar worden. ARn de
methodieken die hiervoor

gebr~ikt

worden, wordt de eis gesteld

dat ze in de klinische praktijk toepasbaar

~i,jn.

Met behulp van meer geavanceerde en differentierende techniekpn
en methoden wordt nader ingegaan op de karakteristieke versch11gl~11ierten.

De {;ecompliceerdheid van deze lailtste mpchodieken zal

in het algemeen een directs invoering in de klinis::;he praktijk
hemo e i 1 i ,jken.
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GASCHROMA'l'OG RAF'I B.

-----------------Met behulp van gaschramatografie i,; het moge1i,jk :;ubn:icrogram hoeveelheden van een monster kwalitatief en kwantitatj,r
te analyseren. Om met een redeIijke kans op succes Gl,C te kunnen
bedrijven maeten de te analyseren stoffen bij de werktemperatuur
voldoend vIuchtig zijn. Wanneer aan deze essentiele voorwaarde
voldaan is kan een zeer groat differentierend vermogen en een
grote gevoeligheid verkregen worden. Gaschromatografisch profileren
van lichaamsvloeistoffen wordt veelvuldig toegepast voar diagnastische doeleinden en voor het verkrijgen van nieuwe informatie
over biochemische processen. Veelal wordt gaschromatografie als
scheidingstechniel~

gecombineerd met massa-spectrometrie voor

identificatie-doeleinden. Hierbij dient weI bedacht te worden
dat ongeveer een kwart van de stoffen die in complexe bioloGische
monsters voor komen direct of indirect met behulp van GLC
analyseerbaar zijn. Veel biologisch actieve component en hebten
een geringe vluchtigheid, zodat ze met behulp van derivatisering
voor GLC toegankelijk gemaakt moeten worden. Hicrdoor kunnen
naast een zekere selectiviteit oak artifacten geintroduceerd
worden.
Oak in hat gaval van chronische nier-insufficientie blijkt

Jas-

chromatografie toepasbaar, waarbij meestal gebruik gemaakt wordt
van gepakte kolomrnen. Daar met capillaire kolommen betere
scheidingen mogelijk zijn werd hierop de aandacht gefocusseerd.
De grote range van componenten die in de lichaamsvloeistoffen
van uremische patienten kunnen voorkomen maken een temperatuurprogammering noodzakelijk.

-4-
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In de gevolgde procedure wordt er naar
vluchtige componenten uit uremische
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de minder

lichaamsvloeiDtoffen~e

profileren. Er bestaan diverse methodieken en talloze publtcaties om dergeli.ike, over het algemeen

polaire,verhirJ(Hn~
.m

over te voeren in vluchtiRe derivaten. Trimethylsi
technieken zijn weI

het'~eest

lylerin~R

geschikt vanwege hun bekendheiri

en grote toepasbaarheid. Derivati sering heeft het nadeel van
iedere voorbewerkingsmethode, nl. dat

artifa~ten

geintroduceerd

kunnen worden. Aangezien deze derivatisering in watervrij millieu
dient te geschieden werd een vriesdroog procedure en apoaratu1lr
ontwikk~ld.

Derivatiserings procedures en optimalisering van

operationele candities als temperatuurpragrammering werden uitgetest aan fraties van GPe, standaardmonsters en

ultrafiltra~·.

Sen en ander werd samengevat in een afstudeerrapport.

Conclusies;

De vriesdroogprocedure voldoet.
De GLC-analyses van GPC fracties levert.een aantal
interessante scheidingspatroon op, de reprodueeerbaarheid laat eehter te wensen over.
Ultrafiltraat biedt de mogelijkheid tot meer
betrouwbare profileringen.

Problemen;

De derivatisering geeft aanleiding tot sleeht reproduceerbare artifaeteD.

Prognose;

De meeste aandacht zal vooralsnog geschonken worden
aan het profileren van ultrafiltraat. Relevante
verschilgebieden zullen onderworpen worden massaspeetrometrische identifieatie.
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CHROMATOGHAFIE.

W.W_G_. ._=._

GPe is ongetwijfeld een van de meest toegepaste scheidingstechnieken, die op het ogenblik gebruikt worden bij het

k8rak~e

riseren van uremische monsters. 8i,i deze methode vindt er een
chromatografische scheiding plaats van monstercomponenten op
basis van hun moleculaire afmetingen. Afhankelijk van de eigenschappen van het gebruikte

pakkingsmateria~l

kan een differenti-

atie binnen een begrensd gebied van moleeulaire afmetingen verkregen worden, Doordat er veelvuldig adsorptie en andere chromatografische effecten op kunnen treden is het seheidingsmechanisme
niet geheel eenduidig. Dit

beteke~t

dat de correlatie tussen

experimen teel reten tie-gedrag en moleculai r gewich t niet eenduidig en niet linea recta is. De middle molecule hypothese,
waarbij verondersteld wordt dat belangrijke toxische eomponenten
een moleculair gewicht tussen 500 en 2500 zullen hebben, heaft
er toe geleid dat de methode vaak wordt gehruikt in een pogini;"
om deze graep van stoffen te kwali fieeren. Het di fferentiererui
vermogen van de gelchromatografie is evenwel over het algemeen
vrij gering, zodat de techniek vaak gecombineerd wordt met andere
methodieken. Wanneer de methode op conventionele wijze wordt
ui tgevoerd is een bijzonder lange analyseti,id, ca. 20 uur, noodzakelijk. In verband met de instabiliteit van fysiologische monsters
is een derl ijk lange analyseduur evenwel een hachelijke

~'.aak.

Pogingen om deze analyseduur met een factor tien te verkleinen
mogen als geslaagd beschouwd worden. Reproduceerhare

analyse~;

zonder veel verlies aan scheidend vermogen kunnen op het o,c,;er,blik binnen twee uur verkregen worden.

Bijlage 3. BMGT 78.026
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Hierbij wordt gebruik gemaakt van gepakte micro-kolommen en
geringe drukken. De invloed van diverse systeem-parameters, die
op de scheiding van invioed zijn, werden onderzocht en waar
mogelijk geoptimaliseerd. Onderzoek werd verricht aan ultrafiltraat
en plasma-monsters voor en na dialyse. Het onderzoek in zijn
geheel werd samengevat in een afstudeerrapport.
Conciusies

Reproduceerbare analyses kunnen verkregen worden
binnen een acceptabele analyse-tijd.
De scheiding die verkregen wordt hangt samen met het
gebruikte eluens.
Het retentiegedrag is niet eenduidig gecorreleerd
aan het moleculair gewicht.
De methode om een kolom te pakken werd gestandar1seerd.
Preparatief scheiden in relevi'lnte fracties 1 s moveli,jk.
Monsters van uremische patienten geven
patronen die duidelijk

vers~hillen

scheidinv~

van die van

ge~onde

mensen. De invloed van dialyse in duidelijk zichLbaar.
Problemen

De deeltjesgrootte-verdeling van het gebruikte pakkingsmateriaal is voor een drastische verbetering vattaar.
Het gebruikte pompsysteem is niet
De detectie dient ui tgebreid te

ide~~l.

worde~l

naar 206 nTn, en

dient bovendien "kwantitatief" gemaakt te worden.
Verouderings-verschijnselen dienen beter beheerst te
worde'l.
1<~en

van de belangrijkste doelstellingen

VCifi

het c;PC-

programma is de noodzakelijke randvoorwaarden te
creeeren. zodat de methode zonder veel problemen op
andere laboratoria inge'loerd kan worden. Hiertoe

-7-
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zal worden nagegaan hoe een verantwoord totaalsysteem
kan worden samengesteld uit commercieel verkrijgbare
modules.

Daarnaast zal aan de nog voor handen zijnde

problemen aandacht worden geschonken en zullen scheidingen
en fractioneringen met de beschikbare apparatuur voortgang vinden.
HPLC.

HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY.
=== ••••

_---_._-----=----===_.----------

HPLC wordt veelvuldig toegepast voor de analyse van
physiologische vloeistoffen. Vooral de nieuwere methodieken,
reversed phase en ion-pair, bieden snellere en meer efficiente
scheidingsmogelijkheden dan v00rheen mogelijk was. De techniek
kqn gebruikt worden zowel voor de bepaling van

af~onderlijke

componenten die klinisch helang hebhen ala voor het

verkrij~en

van profileringen van lichaamsvloeistoffen. Hoewel er beperkillgen
zijn wat hetreft detectie en moleculair gewicht lijkt het

nOO(I-

zakelijk op korte termijn met behulp van deze techniek onderzoek
te gaan doen aan ultrnfiltraat en chromatografische en isotachoforetische fracties.
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GPC VAN UREMISCHE MONSTERS VOOR EN NA DIALYSE

0,15

0,1

0,05

4

de BI. 19-7-1977
5 ml./uur

voor dial.

0,05

V

de BI. 19-7- 1977
5 ml./uur

na dial.

e
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GPC VAN UREMISCH ULTRAFILTRAAT.

- 25 ~l. ultrafiltraat,

4,9 ml./uur

0,4

0,3

0,2

A,

. '-."''
"

0,1

8

6

4

2
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ISOTACHOPHORESE •
•__._.wa__......
Voer de kwalitatieve en kwantitatieve evaluRtie van ion0-

gene componenten zijn er diverse analytische technieken

bes~hik

baar, die elk hun eigen voordelen en heperkingen hebben.
ITF is een vrij nieuwe analytische techniek en toepassingen in

-

verband met chronische nier-insufficientie mogen vrij uniek
genoemd worden. De techniek voldoet aan een belangrijk aantal
eisen, die aan een breedveldtechniek gesteld worden. De analysemethodiek is enkel toepasbaar op ionogene componenten en derhalve
voor biologische mengsel bijzonder interessant.
Door een geschikte systeemkeuze kan de aandacht worden gefocuseerd
op verschillande klassen van stoffen. In aen eerste benadering
werd er van uit gegaan dat in eenredelijk korte analyseduur
multicomponent informatie verkregen moest worden van uremische
bl oedmons ters. 'fen behoeve van deze elec tro foretische profil ering
werden een aantal isotachoforetische systemen op hun toepasbaarheid
getest. De operationele condities werden dusdanig

~estandar;seerd

dat grotere series van metingen mogelijk werden. Een en ander werd
Clinica Chimica Acta ter publicatie aangeboden.
Concluaies ; Isotachoforese levert op directe wijze een grote
hoeveelheid informatie.
De me thodiek is flexibel, snel en reproduceerba'lr.
Nierpatienten hebben t.o.v. normalen een hong gehalte
aan laagmoleculaire anionogene stof¥en. Dialse heeft
een gunstig effect.
Patienten onderling vertonen een heperkte maar
zichtbare diversiteit. Gestabiliseerde paLienten
gaven in de tijd een reproduceerbaar heeld.
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In het hoger moleculaire gebied treden eveneens
verschillen op maar deze zijn vooralsnog moeilijker
te kwalificeren.
Ultrafiltraat bevat voornamelijk het laagmoleculaire
gedeelte in vergelijking met de totaalmonsters.
Problemen: De verkregen profileringen dienen kwantitatieve
informatie te leveren.
Uitbreiding van het detectiesysteem naar 206 nm.
Ontwikkeling van meer differentierende electrolietsystemen.
Prognose: Aan voornoemde problemen zal aandacht geschonken worden.
In serie-experimenten zullen isotachoforetische
resultaten gekoppeld worden aan patient-parameters.

ISO-ELECTRIC-FOCUSSING.

IEF, een electroforetische analyse-techniek die uitermate geschikt is voor eiwitscheidingen, werd toegepast op sera monsters
voor en na dialyse.

Hoewel de experimentele condities verre

van ideaal waren, werden verschillen in het eiwitspectrum
geconstateerd. Mede in verband met een mogelijke peptid-achtige
structuur van de zgn. middle molecules lijkt het niet onverstandig te onderzoeken, wat voor mogelijkheden deze techniek
te bieden heeft.
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ISOTACHOPHORESE VAN UREMISCHE MONS'l'EHS VOOl{ EN NA DIALYSE
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MASSA
___ == SPECTrtOMETHlE.
w __ ==
=

Met behulp van MS worden monstercomponenten in de gasfase
geioniseerd en gefragmenteerd. Na een initiele versnelling worden
de ionogene fragmenten of moleculaire ionen afgebogen door
een magnetisch veld en naar massa gescheiden. De aidus verkregen massa-specta zijn een fingerprint karakteristiek voar
elk molecule. Vanwege zijn grote gevoeligheid en mogelijkheden
tot eenduidige identificatie vormt de massa-spectrometrie een
ideale combinatie met de chromatografische scheidingstechnieken.
De combinatie GC-MS vormt dan ook een van de belangrijkste
analytische technieken in de organische en biochemie. Afhankelijk
van de gebruikte ionisatie-techniek treedt a1 dan niet een verregaAnde fragmentatie op, die voara1 bij cornplexe verhindingen
niet a priori vp-rhelderend hehoeft te werken.
In het geva1 van chernische ionisatie worden de componenten

on~er

"milde" condities geioniseerd , waardoor slechts een geringe
fragmentatie optreedt. Mengsels van componenten kunnen geanalyseerd
worden door de componenten met behulp van temperatuurprogramrnering
opeenvo1gend in de dampfase te brengen. Massa-spectrometrie
wordt geintegreerd ingezet voor identificatie doe1einden bij
de gas-chromatografie. Daarnaast wordt getracht ultrafiltraat
direct met chemische ionisatie massaspectrometrie te karakteriseren.
Diverse operatione1e parameters, als reactie gas en temperatuur
pro grammering , worden hierbij getest en geoptimaliseerd.
Conclusies:

MS is

dir~ct

inzetbaar voor de gas chromatografie.

ClMS van ultrafiltraat kan interessante mogelijkheden
bieden. Resultaten met diverse reactie-gassen zijn
redelijk reproduceerbaar.
Problemen;

Interpretatie van ClMS-profileringen zijn complex.
Het gebruik van zeer milde reactie-gassen, NH -CH •

3

4

verdient de voorkeur.
Prognose;

Ultrafiltraat van verschillende patienten en van
gezonden :>:a1 met behu1p van elMS onderzocht wo rden.

Bijlage 3, BMGT 78.026
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Bijlage 4, BMGT 78.27
dr. G.E.P.M. van Venrooy
St. Joseph Ziekenhuis

Eindhoven
r.:EN POGING TOT EEN KWANTITATIEVE BESCHRIJVING VAN HET DYNAMISCHE
VERLOOP VAN DE CONCENTRATIES VAN ENKELE METABOLE PRODUCTEN EN DE
DAARAAN GEKOPPELDE OSMOTISCHE VERSCHUIVINGEN BIJ PATIENTEN WELKE
DLALYSETHERAPIE ONDERGAAN

4 januari 1978

}nleiding
Voor een adequate beschrijving van de concentratieverlopen van relevante stoffen bij patienten die een kunstnier-behandeling ondergaan, is de toepassing van een "multicompartment" model noodzakelijk gebleken. Een dergelijk model dient dynamisch van opbouw te
zijn, d.w.z. in het model dient ook rekening te worden gehouden
met osmotische veranderingen binnen het lichaam en het daaraan gekoppelde watertransport.
In september 1977 is met medewerking van een stagiste van de THE,
mevr. A. Steffens,een begin gemaakt met het onderzoek omtrent een
dergelijk model, waarbij berekeningen, teneinde veranderingen in
volume en samenstelling van intra- en extracellulaire lichaamscompartimenten af te kunnen schatten, centraal hebben gestaan.

Theorie
De berekeningen berusten gedeeltelijk op het vijfcompartimellten model, beschreven door Shettigar, Deepak & Ghista (Med. & Biol. Eng.
&

Comput., 1977,

.!2,

124-133).

Uij de modelberekening kan rekening worden gehouden met een groot

aantal patient gebonden parameters, nl. oppervlakte, lengte en gewicht, vochtverlies door transpiratie, faeces en ademhaling, mogelijke restfunctie van de eigen nier, productie van afvalstoffen,
vochtopnarne.
Een aantal van de compartimenten is opgedeeld in twee subcomparti-
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menten, namelijk het capillaire vaatbed en het cellulaire volume.
Het brein wordt beschouwd als bestaande uit 3 compartimenten, namelijk hersenweefsel, capillair vaatbed en liquorruimte, wddrdoor
het mogelijk wordt intracraniele drukveranderingen ten gevolge van
U~;JI\otische

verschuivingen te bestuderen.

Ecn overzicht van de opbouw van het model is weergegeven i.n figuur
I, terwijl in tabel 1 de betekenis van de in figuur 1 en de tekst
gebruikte symbolen vermeld staat.

-3-

Kun~)t II Lt:l

UF

~

I

D

i

I

Vochtverlies ~oor
faeces, restfunctie,

I

ullrafiltcaliu

Bijlage 4, BMGT 78.027

_~r::nra~e, ademhaIin~

-

~--'-f----- ---~

l-----.----I------------'

~-_-'l:;;,>--{'~ :,~~,~I::~;I~~'-:~~~l:e~;:::)----~-eli.
~

--_.__

._._---~---_._-~

_._-

----J
- ------------__._

I

.-.-~----~-

~

I
I
I

120

I

K

I
i

2,4

I

I

I

l~~_

,

I
In

,
I
I
I
I
I

I

......
/

i
K

I

I
I

I
J

I

/1
......

C'IlI

I
I
I

(ml)

I

2,3

~['-V-J -=1--=~J
.-

-. - , .
c

l'J.l'

1500

(ml)

G Ji

I

I
I

I
I

I
I

- ---I

,.--

----d 1 ',()

(1111 )

i

/

......

K

4,5

--------------1-------- ----v ()

,.

4 -; () 0

(m1 )

I'

-ll i '
~-

e .

525

;;lCtlJhi,,'et ~j«l

- - _._._-_._----

(ml)

--

i

~-~-

/

.....

K

7,8

---.------.. ---:t-------e -'.'
C e L.' G Hi.
V

39200

-----

(ml)

---- -,,---

'1
\II' t Wt

'l')

'J

16 ()

: >l'

(11I1)

...

i

......

K

'1,10

-------------1--------- ----VIII

12200

(11\])

- - ---

:'

.

1.!/5

(ml/min)

Bijlage 4, BMGT 78.027

-4-

TABEL I

li~PEKENIS

DEN SYMBOLEN VIP FIGVVR I

evenredigheidsconstante, die bepaald wordt door
een combinatie van parameters, zoals geslacht,
lengte, oppervlak, gewicht en leeftijd van de
patient.
productie-snelheid

(=

absorptiesnelheid) van

liquor.
evenredigheidsconstante, die bepaald wordt door
een combinatie van parameters, zoals geslacht,
lengte, oppervlak, gewicht en leeftijd van de
<,Patient.
:'concentratie van stof i in compartiment k.

D.

1

6iearancevan de kunstnier voor stof i.
productie-snelheid van slof i in comparLimenl k.
r

i

index met betrekking tot metabool product.
i

massa-transport-coefficient voor stof i

K

I,m
L

I,m

tussen

compartiment 1 en m.
filtratiecoefficient tussen de compartimenten 1
en m.
bloedflow door compartiment k.

i

reflectie-coefficient van Staverman voor het

()

I,m

transport van stof i door de mcmbraan Lussen
con~artiment

1 en m.

volume van compartiment k.
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Doorgaans kunnen voor elke stof binnen het in figuur I weergegeven
model de concentratieveranderingen in de diverse compartimenten
berekend worden, mits voor die stof de diverSE parameters bekend
zijn. Aangezien dit laatste zeker niet waar is, beperkt men zich
in het algemeen tot drie stoffen:
i ;

1:

ureum. Over het gedrag van ureum zijn veel literatuurgegevens beschikbaar.

i ;

2:

creatinine. Ook hiervan is veel bekend.

i

3:

een impermeabele stof. Deze omvat aIle overige stoffen

;

binnen het lichaam, die bijdragen tot een plasma-osmolariteit van ongeveer 300 mosmol/l.
Deze stof kan via zijn osmotisch effect invloed uitoefenen op het watertransport.
Ook wij hebben ons tot nu toe beperkt tot deze drie stoffen.

Methoden

Indien men zich tot de voornoemde drie st.offen beperkt, zijn er in
het model 40 variabelen, namelijk de concentraties van ureum, creatinine en de impermeabele stof in de 10compartimenten en de volumina van de compartimenten. Het gedrag van deze variabelen in de
tijd kan beschreven worden met behulp van een stelsel gekoppelde
differentiaalvergelijkingen, welke met behulp van de numerieke integratie procedure volgens Kutte-Merson opgelost kan worden.

He;:ult,aten

Een aantal testprocedures heeft aangetoond dat de toegepaste procedure de vereiste numerieke stabiliteit bezit, terwijl daarnaast
.de werking van de oplosprocedure intensief getest is aan de hand

van "problemen" waarvan de analytische oplossing bekend is.
Na deze verificaties zijn een aantal
voerd.

l're~le"

berekeningen uitge-

Teneinde een summier inzicht te verschaffen in de resultaten, welke
nlet dit model verkregen kunnen worden, zijn in figuur 2 een aantal
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resultaten weergegeven voor het concentratie verloop van ureUID,
sa~men

met een paar in vivo resultaten (fig. IIa) en van creati-

nine (fig. lIb).
In tabel II zijn de startwaarden en de parameterwaarden opgesomd.
De redenen voor de keuze van deze parameterwaarden Iaten we hier
achterwege. We merken slechts op dat praktisch aIle waarden ontleend zijn aan Iiteratuurgegevens en dat deze waarden met correctiefactoren (gedeeitelijk ontleend aan de Iiteratuur) aangepast
zijn aan deze speciale patient.
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TABEL II

PAHAMETERWAARD8N VOOR DE BEREKENINGEN WAARVAN ENIGE RESUL'l'A 7'fN
WEERGEGEVEN ZIJN IN FIGUUR II

UF

:=

0

Vochtverlies +
vochtopname

:=

0

l~

62/65

<t

:=

0,586

L

:=

100-K

i
I,m

I,m

AL

:=

(0.0005

Ureum
(i

D.

1

(ml/min)

C
ki

(0)

voor k
C
(0)
ki
voor k

:=

1)

135

.

62/65) l/min.

Cr'eatinine

Stot

(i

(i

:=

2)

100

:=

0

(mmol/l)
:=

4

7.64

0.75

300

6.11

0.13

302

1

1

1

(l/min)

0.036

0.007

0

( l/min)

0.002

0.0001

0

(mmol/l)
:=

4

o.

1

i
K

2,3
i
K

2,4

.)

3)
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i
( l/min)

0.113

0.0218

0

( l/min)

0.941

0.1829

0

(l/min)

0.293

0.057

0

3i

(mmol/min)

0.017

5.52

G
6i

(mmol/min)

0.075

24.1

G8i

(mmol/min)

0.029

9.3

G

(mmol/min)

0.0059

1.9

K

5,6
i
K

7,8
i
K

9,10

G

10i

·

10- 4

0

·

10- 4

0

10

·

10

-4

-4

0
0

In figuur III is het totale verloop van de osmolariteit in de
breincompartimenten weergegeven. Hierbij dient men wel te beseffen dat volumeveranderingen toegelaten zijn. Indien dit
laatste niet het geval is, zal het effect van de osmolariteitsverschillen groter zijn.
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D.I8CUSSIE
De summiere gepresenteerde resultaten moet men niet zien als een
"bewij s " van de juistheid van het voorgestelde model, maar beschouwen als een steun in de rug bij de voortgang van dit onderzoek; we weten tenminste dat we er niet falikant naast zitten.
Uit de tot nu toe verkregen resultaten en het vergelijken met
vivo resultaten is dUidelijk gebleken dat het zinnig is tijd te
besteden aan een aantal deelfacetten, waaronder:
a. Het geven van een nadere specificatie van de compartimentpermeabiliteiten en de productie per compartiment.
b. Het speuren naar de onderlinge relaties tussen diverse parameters
en een nadere specificatie-daarvan.
c. De nadere uitwerking van de effecten van het dialyseproces op de
intracranHHe concentratieverschuivingen en daarmee gepaard gaande osmotische verschillen.
d. Het bestuderen van de effecten van het dialyseproces op hypothetische stoffen.
e. Het evalueren van de bruikbaarheid van het model ten behoeve van
de klinische praktijk.
f. Het berekenen van effecten welke het gevolg zijn van een volledig
andere vorm van therapie (diafiltratie).

Bijlage 5, BMGT 78.028
dr.ir. C.H. Massen
dr.ir. A.H.M. Verkooyen
TH Eindhoven

B IOM'E'D'ISC'H'E'ENGEZ'OND'H'EID S TECH N I E K

ModeZ van een twee-kompartimenten uZtrafiZtratie-adsorptiesysteem
Op de eerste SAM-bespreking van 11 juni 1977 vond ondermeer een breinbriesdiskussie plaats over kunstniersystemen. Daarbij werd besloten tot
een nadere verkenning van een systeem:
- dat kontinu zou kunnen funktioneren
- aangebracht tussen een slagader en een ader
- waarin een ultrafiltratie-element is geplaatst
- en een adsorptie-element in het ultrafiltraatkompartiment
- waarin tot slot hetgereinigde ultrafiltraat weer wordt teruggevoerd
naar het bloedkompartiment.
Een model om zulk een systeem te bestuderen is schematisch weergegeven in figuur 1. Hierin is:
A - ultrafiltratie-element
B - adsorptie-element
C - terugvoer van ultrafiltraat naar bloedkompartiment
D - een restriktie om een drukval te kreeren
E - aftapsysteem
De vloeistofstromen in dit schema zijn aangegeven met
schadelijke bestanddelen met
De indexen bij

v, men

m.

v en

de stromen

De drukken zijn aangeduid met p.

p verwijzen naar de plaats in het schema. De

index 1 wijst op produktie in het lichaam. Met de index a wordt de
geadsorbeerde hoeveelheid schadelijke stof aangegeven. De index w verwijst naar afvoermogelijkheden van het aftapelement E.
Er wordt uitgegaan van een stationaire situatie. De systeemvergelijkingen zijn opgesteld met:
- Kompartibiliteitsvoorwaarden: De som van de drukverschillen over een
circuit moet nul zijn.
- Kontinuiteitsvoorwaarden: Voor knooppunten geldt dat de som van de
inkomende stromen gelijk is aan de som van de uitgaande stromen.
- Relaties tussen stromen en drukverschillen voor de verschillende
elementen in dit systeem.

Bijlage 5, BMGT 78.028
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NIER/KUNSTNIERONDERZOEK
Figuur I: Model van een twee-kompartimenten ultrafiltratie-adsorptiesysteem met systeemvergelijkingen.
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Met dit model

z~Jn
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oplossingsmogelijkheden bekeken. Er is nagedacht over

een experimentele opstelling. Het systeem wordt voldoende verkend geacht
om te besluiten tot een onderzoekprojekt op dit onderwerp. Zulk een onderzoek wordt ondermeer geschikt geacht als een eindstudie-opdracht voor
een fysisch technoloog of een fysicus.

Bijlage 6, BMGT 7B.029

ire L.G.A. van Ermel Scherel
22 december 1977.

~r~venti~ van hat chronisch nierlijd~n
(De met "$" aangegeven stukken zijn aanvullingen van dr. de Bos Kuil)

i. De _noodzaak voor preventie

Nederland heeft in 1978 ongeveer 1500 kunstnierpatienten.
450 patient en bij, verdeeld over:
~50 thuisdialyse (hoteldialyse)
450~

Jaarlijks komen er

ca.

400 centrumdialyse
Hiervan worden getransplanteerd ca. 100 pj.
Ondanks een
zeer
goede
revalidatie
vooral
van
getransplanteerden
en
thuisdialyserenden kan men niet zeggen dat zij weer zo goed als gezond zijn. De
getransplanteerden blijven
(niet
onschuldige)
medicijnen
gebruiken,
de
dialysepatienten behelpen zich met kunstnieren, die een hele simpele benadering
van de nieren zijn. Men kan gerust stellen dat deze patienten nooit meer uit daze
situatie raken. Naast de hoeveelheid leed, die elk jaar in 450 gezinnen plaats
vindt (en die dlt daarna nog zovele jaren moeten meemaken) is er ook sprake van
een toenemend beslag op de medische kapaciteit. Financieel betekent dit voor 450
patient en ca. 450x f 100.000~= f 45 miljoen per jaar.> Een toename van 45 miljoen
alleen voor deze sektor. Hierbij is nog niet inbegrepende vele W.A.O. uitkeringen
voor degenen die niet meer kunnen werken. Kortom het is sociaal en economisch
onaanvaardbaar om in deze sektor aIleen hulp te biedenmiddels transplantatie en
dialyse
en
zich
niet
te
bekommeren
om de preventie van (terminale)
nierinsufficientie.

2. Mogelijke oorzaken van (terminale) nierinsufficientie
Als mogelijke
aangevoerd:
categorie 1.

oorzaken

van

~hemica]ien

het

chronisch

nierlijden

wordt

door

de

medici

: medicijnen (glafenine).

categorie 2.

infekties: gebruik luiers, coitus, gebrek aan hygiene.

categorie 3.

StQringen in de urineafvQer: residuvorming,
vesico-(intrarenale-) reflux.

afvloed-belemmering,

$categorie 4. Erfeliike ziekten (grootste groep cystenieren).
$categorie 5. Glomerulonefritis
$groep 2 en 3 niet goed te scheiden, is eigenlijk een groep.$

-1-
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Aandoeningen die het meest frequent de oarzaak van de terminale nierinsufficientie
varmen zijn (percentages afk. van verschillende centra's):

% 2)
1.- glomerulonefritis
2.- pyelonefritis
3.- kystenieren
4.- medicam. nefropathie
5.- congenitale hypoplasie
6.- vasculaire oorzaken
7.- corticale necrose
8.- hereditaire chron. nefropathie
9.- Diversen

41.6
29.7
9.2
5.0
1.6
3.3
1.1
1.2
7.3

59.3
15.0

7.2
1.7

1.6
5.3
0.3
1.9
7.7

50
8

25
10
5

2

Afkomstig van
1)

2)

Mededelingen van het St. Joseph Ziekenhuis
Stichting Thuisdialyse Utrecht

3)
4)

3.

Preventie aktiviteiten
Als de percentages van de aandoeningen juist zijn , dan kan men met het voorkomen
van glomerulonefritis, py~lonefritis, kystenieren, medicam.nefropathie, reeds
80 % van de toekomstige kunstnierpatienten verminderen. Men kan dlt op 2 manieren
trachten te effektueren:
Voorkom~n

(A)

dat de aandoening kan starten.
Dit kan men bereiken door de mensen voor te lichten over de negatieve werking van
bepaalde faktoren en opvoeden t.a.v. de mogelijkheden die men heeft het- 9.e.a.
te voorkomen.
Te denken valt hier bv.aan het gebruik van pijnstillers,
tranquil1izers , introduktie van bakterien in de urinewegen bij bv. de coitus,
$voorlichting over erfe1ijke ziekten$. Bij een effectieve voorlichting kan men
a1 een grote vermindering van het aantal terminale nierinsufficienties bereiken.

(B)

Als de aandoening eenmaal gestart is zo spoedig mogelijk detekteren
$secundaire gevo1gen zoals hypertensie, infekties behande1en$.
Hierbij zou m~n niet ultsluitend moeten wachten op specifieke symtomen. Vaak
dan al vee1 nierfunktie verminderd.

-2-
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B1

Probl~men

die opgelost moeten worden:

1. Men heaft detektiemiddelen nodig (eenvoudig aan te wenden en goedkoop),
waarmede men vroegtijdig kan aantonen dat ongunstige faktoren werkzaam zijn.
Deze detektiamiddelen moe ten dan gericht zijn op:
1.1.* De konstatering dat de nierfunktie verminderd is ($eenvoudig urine en
bloedonderzoek$,
renografisch onderzoek met parameterschatting ?
$voor renografie teveel gecentraliseerde apparatuur$ ).
(d.m.v.
hun
1.2.* De
aanwezigheid
van
ongewenste
bacterien
stofwi~selingsprodukten ?

2*

3.
4.
5.

(de met een * gemerkte
"nier/kunstnier" zijn)
B2

).

3.
De aanwezigheid van afwijkingen van de urin~wegen.
Kennis van de relaties tussen de aandoeningen en veroorzakers (012 celnivoau).
vrouwen,
welke
Bij wie moet men deze faktoren vroegtijdig zoe ken (mannen,
leeftijd, epidemiologisch onderzoek, casefinding of aIleen de risiko groepen)
Met welke frekwentie moet men dit onderzoek doen.
Wie organiseert dit en wie betaalt de kosten, $hierbij rekening houdend dat
het voorkomen van 1 dialysepatient enorm veel geld bespaart$ .
onderdelen

kunnen

een

taak

van

de

werkgroep

Preventie inpassen bijde bestaanda medische kontrolas

Het is uiteraard niet noodzakelijk alleen voor deze.:sektor (chronisch nierlijden)
een hele organisatie op te bouwen. Het onderzoek kan gekombineerd worden met:
1.
2.
3.
4.
5.

Het zuigelingen onderzoek
Medisch onderzoek op de scholen.
Onderzoek t.b.v. militaire dienst
Medische kontrole bij sollicitaties
BevoJkingsonderzoek op tuberculose
6. $Genetisch onderzoek en eugenetisch advies$
B3

Bestaande organisaties, die hierbij oak betrokken kunnen worden:

1. G.G.D. (zie Bijlage pag. 5)
2. Stichting Centraal Bureau voor keuringen
Bijlage pag. 6)

op

medisch-hygienisch

gebied

(zie

3. Prevent icon (zie Bijlage pag. 6)
4. de Kruisverenigingen (zie Bijlage pag. 8)
5. de Vereniging voorkomen is beter (zie Bijlage pag. 21)
6. de Nederlandse Stichting voor Gezondheidsbewaking (zie Bijlage pag. 28)
Koordinatie van de preventie aktiviteiten IIA" zou kunnen geschieden door:
"het
Nationaal plan Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding" (zie Bijlage pag. 18 ).
Voor de preventLe aktiviteiten "B" moet nog Ben oplossing gevonden worden.
Hier
di~nt
overleg gepleegd te worden met het Ministerie van Volksgezondheid. De
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organi~ati~

die hier reeds wat aan deet is de "De vereniging voorkomen is
(zie Bijlage pag. 27)..

beter"

Preventie aIleen mogelijk:
1). Eugenetisch (bv. folder aan iedere patient met erfeJijke nierziekte)
2). Tijdig herkennen uretero vesicale reflux (zuigelingen, kleuter urine onderzoek op
bacteruri) •
3). Batere zorg va de secundaire gevolgen zoals infekties I hypertensie van reeds
bestaande nierziekten, die op zichzelf het tijdstip van dialyse kunnen vertragen
bij goede behandeling.
4). Voorlichting en bv. via inspektie pharmacie verbod op phenacetine verkoop zonder
recept.
Bijlage: MAP, voorkomen is beter dan gene zen (aanvullende
maatschappelijk aktiviteiten programma van de nos-tv).
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dr. N.H. Lameire
Rijksuniversiteit Gent
januari 1978.

VOORSTEL TOT HET GEVEN VAN GASTLESSEN DOOR N.LAMEIRE ALS INTRODUKTIE
OF HET SAMENWERKINGSFROGRAMMA MET DE TECHNISCHE HOGESCHOOL TE EINDHOVEN

De basisidee van deze lessen-cyclus zou hierin bestaan dat uit kontakten die reeds zijn gelegd tussen de medici-nefrologen enerzijds
en de wiskundigen, fysici en ingenieurs anderzijds gebleken is dat de
samenwerking zou kunnen bevorderd worden door het vertrouwd maken van
beide groepen met basisbegrippen uit het gemeenschappelijk onderwerp:
namelijk de nier en haar afwijkingen.
Daarenboven zou deze lessen-cyclus bedoeld zijn om enkele fundamentele
begrippen omtrent anatomie en fysiologie van de nier en ook uitleg van
het medisch jargon aan de niet-medicus bij te brengen. Deze lessenreeks zou zich in de eerste plaats richten tot de geinteresseerden van
de werkgroep en ook tot studenten die bij het studieprojekt zouden betrokken worden. Deze lessen-reeks zal worden opgevat als een theoretische
uiteenzetting van 45 min. gevolgd door 15 min. diskussie in wekelijkse
of twee-wekelijkse sessies met een totaal van zes.
De onderwerpen die zouden worden aangesneden, zijn:
In de eerste les, begrippen over de anatomie en de algemene fysiologie
van de nier en het meten van de voornaamste parameters van de nierfunktie.
In de tweede les, zou de rol van de nier in de regulatie van de bloeddruk en de water-zouthuishouding worden beschreven.
In de derde les, zouden de voornaamste fysiopathologische kenmerken
van het uremisch syndroom worden uiteengezet.
In de vierde les, zou de fysiologie en de fysica van de kunstnier, gezien door de medicus. worden uiteengezet.
In de vijfde les, zouden de medische en extra-medische problemen omtrent de niertransplantatie samengevat worden.
In een zesde sessie zou getracht worden om met de toehoorders tot een
samenvatting en integratie van de vijf vorige lessen te komen en eventueel tot het opstellen van experimentele protocols.

Bijlage 8,
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B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS T E C H N I E K
NIER/KUNSTNIER-ONDERZOEK
Diskussienota over organisatie/koordinatie
Voorwaarden voor het optimaal funktioneren van medewerkers aan een objekt
is dat een zo gunstig mogelijk werkklimaat wordt geschapen. Dit is o.m.
afhankelijk van:
- Organisatievorm
- Kommunikatielijnen
- Duidelijk formuleren van het doel
- Beschikbare middelen
- Motivatie.
1. QEg~~!~~!!~y~!!

De werkgroep kwam in juni j.l. bij elkaar

a titre

personelle.

Wij zullen in verband met de te treffen maatregelen op het gebied van
personeel en materieel en financieel moe ten zorgdragen dat er voor
deze werkgroep een organisatievorm wordt gevonden. Gedacht wordt aan:
Raad van adviesen

ALGEMEEN BESTUUR

toezicht

I
DAGELIJKS BESTUUR

DE TE KIEZEN ORGANISATIE ZAL IN EERSTE INSTANTIE BELICHAAMD MOETEN
WORDEN IN EEN DOOR DE DEELNEMENDE PARTIJEN TE SLUITEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. IN DEZE OVEREENKOMST WORDT DE UITEINDELIJKE ORGANISATIEVORM OPGENOMEN •
.1. Algemeen Bestuur

Taak: - Beleidsbepalend van het gebeuren
- Toezicht houden op de uitvoering
- Verantwoording afleggen naar binnen zowel als naar buiten.
Voorstel: wordt gevormd door de leden van de werkgroep.
2. Dagelijks Bestuur
Taak: - Uitvoerend en beherend
- Verantwoording schuldig aan Algemeen Bestuur.
Voorstel: voorzitter, gekozen door de werkgroep (algemeen bestuur)
sekretaris: A. Brouwers
penningmeester: ??

gb 780112
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3. Raad van Advies en Toezicht

Voorstel: mr.dr. van Rooy. oud-commissaris van de koninging in Limburg
prof.dr. J.F. Schouten of prof.dr.ir. J.E.W. Beneken
prof. Stuyvenberg
jurist of notaris/accountant.
hr. de Boef aan te wijzen door de Nierstichting
representant van de Belgische partners
overheidsfunktionaris van het Koninkrijk der Belgen.
Informele gesprekken worden gevoerd met o.m. de juridische afdeling
van de THE om tot de juiste vorm te komen.
Ook met betrekking tot de taakstelling zijn orienterende gesprekken gevoerd. waarover als deze zijn afgerond. verslag zal worden gedaan.
II. ~~~~~i~~~i~1ii~~~_
Deze zijn moeilijk schematisch weer te geven. De wil om elkaar te informeren en het nakomen van gemaakte afspraken en genomen besluiten is de
basis waarop gewerkt moet worden.
III. ~~~1!!~11i~g_Y~~_~~_~Eg~~i!~!i~
Tijdens de bijeenkomst in juni 1977 werd de volgende doelstelling geformuleerd:
"Vanuit verschillende medische en technische disciplines multidisciplinair nadenken over nier/kunstnier-problemen. over zinvolle onderzoekdoelen op dit gebied en over voorwaarden voor het starten en begeleiden van onderzoekprojekten voor dit probleemveld".
Het is zaak om deze formulering telkenmale kritisch te bezien en zo
nodig te wijzigen.
IV. ~i~~~_~~_~!~11~~_!!~_~~_~~_~i~~~~_~Eg~~i~!~i~Y~~
Een zodanige organisatievorm te kreeren:
a. die rechtspersoonlijkheid biedt aan de zich tot samenwerking bereid
verklaart hebbende deelnemers;
b. een zodanige vorm te kiezen dat een ieder zich hierin herkent;
c. de te kiezen organisatievorm moet een grote mate van flexibiliteit/
mobiliteit toe laten;
d. de struktuur. leiding. uitvoering. arbeidsverdeling. koordinatie.
kommunikatiepatroon. ontwikkeling en motivatie moe ten voor een
ieder duidelijk herkenbaar zijn;
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e. de organisatie moet zodanig kunnen werken dat de ter beschikking
gestelde geldstromen aangewend worden voor dat doel waarvoor zij
zijn aangevraagd en deze aanvragen zijn gehonoreerd;
f. er mogen geen ingewikkelde strukturen worden bedacht. Daartegenover staat dat een onfeilbare kontrole op de aanwending van de
ter beschikking gestelde geldstromen moet worden ingebouwd;
g. het kreeren van zelfstandige (bureaucratische) bureaux moet worden
voorkomen. Met andere woorden getracht moet worden gebruik te maken
van bestaande administratieve e.a. organisaties die de bureautaken
van deze te kreeren organisatie (SAM) zoveel mogelijk behartigen.
h. Een normerende invloed moet vanuit patientenzijde mogelijk zijn.

v.

~~g~!ii~~_~Eg~~i!~~!~Y~E!~~

a. Maatschap: Overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen.
Voordelen:

Nadelen:

Een ieder kan er aan

Het element voordeel is niet relevant

deelnemen.

voor de doelstelling van de op te rich ten
organisatie.

b. Vereniging:
Voordelen:

Nadelen:

Demokratisch van opzet.

Vrij in- en uittreding van leden.

c. Werkgemeenschap: Organisatievorm zonder normatieve begrippen. Wel
wordt verondersteld dat iedere deelnemer een aandeel inbrengt in
de gemeenschap.
Voordelen:

Nadelen:

c.f. IV.a

ladera deelnemer kan op elk moment uittreden en zijn aandeel opeisen.

d. Instituut:
Voordelen:

Nadelen:

Geinstitutionaliseerde

lngewikkelde vorm.

samenwerkingsvorm.

Bijlage 8,BMGT 78.016
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e. Stichting: Een organisatievorm aan welke de wet rechtspersoonlijkheid toekent en die in het leven wordt geroepen met een uitdrukkelijk bepaald doel dat hij met behulp van een daartoe bestemd vermogen beoogt te verwezenlijken.
Voordelen:

Nadelen:

- vrij snel te realiseren

- geen openbaarheid van vergadering en

- afzonderlijke aansprake-

stukken

lijkheid (rechtspersoon) - geen leden mogelijk.
N.B. De Stichting is de beste vorm.
In de statuten moeten waarborgen worden ingebouwd voor:
- aansprakelijkheid
- het aanwenden van resultaten en gegevens
- publikaties
- octrooiregelingen.
VOORSTEL:
Indien wordt besloten om te komen tot een organisatievorm dan zal dit
nader uitgewerkt moeten worden. Het uitgewerkte voorstel zal dan voorgelegd dienen te worden aan de organisaties waar de deelnemers bij in
dienst zijn.
VI.

~!:~£h!!5:~~!~L~!~~!:.!~~.

Het aangaan van verplichtingen ten aanzien van personeel, materieel
en financieel vereist een adequate organisatievorm. Nagegaan wordt met
de juridische afdeling van de THE welke vorm de meest werkbare wordt
geacht.
Personeel: Voorlopig worden nodig geacht voor het uitvoeren van de
noodzakelijke werkzaamheden:
fysicus-chemicus

50.000

laborant(e) 1/2 jaar

25.000

HTS'er elektrotechniek

1/2 jaar

25.000

Materieel:
drukopnemer
stroomsnelheidsmeter

10.000

meetversterkers
apparatuur voor haemodialyse

30.000

V.V. chromatografisch apparaat

10.000
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Geldmiddelen:
ruw geschat in 1978
VII.

tetaal

250.000 gulden

Motivatie

---------

Mag bij een ieder aanwezig worden geacht, zij het wellicht vanuit
een andere invalshoek gezien. De wetenschap dat menselijk geluk mede
afhankelijk kan zijn van inspanningen van de leden van de werkgroep
zowel individueel als kollektief moet voldoende zijn om ondanks aIle
eventuele moeilijkheden te trachten tot goede resultaten te komen.
N.B.: Uit bovenstaande zal blijken dat er een vicieuze cirkel drei.gt
te ontstaan bij het beoordelen van doel en middelen.
Om deze te doorbreken zal moe ten worden aangevangen met de
organisatievorm te vinden.
Voorgesteld wordt om ondergetekende te matigen c.f. voorstel
te handelen enverder uit te werken.
Tegelijkertijd- moet aan de personele, materiele en financiele
middelen worden gewerkt. Getracht moet worden door het vinden
van tussenoplossingen (b.v. voorlopig in dienst bij THE) een
veor aIle partijen acceptabele vorm te vinden.

Horn, 12 januari 1978.

G. Ballieux
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Memo KN 13 naar aanleiding van de werkbespreking op 11 juni 1977

~n

Holiday Inn te Eindhoven
1. Deelnemers

ir. L.G.A. van Ermel Scherer (fysicus), dr.ir. A.H.M. Verkooyen
(fysisch technoloog), R.L. de BosKuil (dialyse-arts), ir. F.E. Mikkers
(chemicus),

G.C.J. Ballieux (technisch voorzitter), prof.dr.

s.

Ringoir (nephroloog), N.H. Lameire (nierfysioloog), dr.ir.
e.H. Massen (fysicus), dr. C.L.J. Vink (klinisch chemicus), dr. G.E.P.M.

van Venrooy (biofysicus), dr.ir. e.A.M.G. Cramers (chemicus, instrumentele analyse), A. Brouwers (systeem-technicus).
2. Inleiding

Dit memorandum geeft in punt 3 de doelstelling van deze bespreking.
Voor de werkprocedure gevolgd bij de voorbereiding hiervan wordt verwezen naar BMGT 77.1'00 van 19 april J 977.
~~f~g!~~E_~

beschrijft het diskussieproces
Kader voor deze diskussie.

enE~f~g!~~E_~

geeft het

Een groat aantal diskussieprodukten van de deelnemers is geformuleerd
in de vorm van stellingen en t.b;v. de overzichtelijkheid bijeengeplaatst in de volgende rubrieken:
~~!~g!~~E_§

samenwerking

~~!~gf~~E_Z

nierfysiologie

~~!~g!~~E_~_

nierpathologie

~~!~g!~~~_2

diagnostiek

~~!~g!~~E_1Q

kunstniersystemen.

Deze stellingen vormen een deel van de persoonlijke inzichten die men
op deze bespreking in diskussie bracht. Het worden wei de belangrijkste
(of door de niet-deskundige auteur van dit memo de meest begrijpelijke)
punten geacht die uit verschillende disciplines werden aangedragen om
gezamenlijk een doelruimte voor onderzoek te bepalen voor dit probleemveld.
In de namiddag werd

een aantal mogelijke kunstniersvstemen in een

breinbriesdiskussie afgetast.
Alle aanwezigen leverden hierbij de nodige bijdragen. Dit memo beperkt zich tot het noemen van de
systemen die hierbij besproken werden in E~!~g!~~E_ll. De komende maanden wordt in kleinere groeperingen hierover verder nagedacht.
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de lijst van genomen besluiten.

3. Doel van deze bijeenkomst
Vanuit verschillende medische en technische disciplines multidisciplinair nadenken over nier/kunstnier-problemen over zinvolle onderzoekdoelen op dit gebied en over voorwaarden voor het starten en
begeleiden van onderzoekprojekten voor dit probleemveld.
4. Diskussieproces
Ret kader voor deze bijeenkomst was voorbereid in persoonlijke verkenningen met de deelnemers afzonderlijk. De deelnemers namen kennis
van elkaars deskundigheid en betrokkenheid bij dit probleemgebied.
Er werd van gedachten gewisseld over de spelregels bij deze aktiviteiten. Eenieder participeert

a titre personel. De verstrekte infor-

matie en ideen zullen als regel met een zekere diskretie worden behandeld door de deelnemers. Na een wat formeel begin verliep de diskussie in grote openheid en met veel animo. De diskussie-aandacht
golfde op en neer tussen medische probleemstellingen en technisch
mogelijke oplosmethoden. In deze interaktie werd

een aantal zinvolle

onderzoekdoelen gegenereerd. In de afrondingsfase werd het diskussiekader bijgewerkt; prioriteiten toegekend aan de diskussieprodukten
en een taakverdeling overeengekomen voor een nadere verkenning van
een geselekteerd aantal onderzoekprojekten.
5. Diskussiekader
Voorbereid in persoonlijke verkenningen met de deelnemers afzonderlijk
was een diskussiekader opgesteld (BMGT 77.136 van 18 mei 1977). In
grote lijnen blijft dit kader aangeven waarbinnen mogelijke samenwerkingsverbanden bij onderzoek nader worden bestudeerd. Op het
einde van de bijeenkomst werd dit kader als volgt bijgewerkt:
a. Welke bloedreinigingstechnieken zouden technisch en menselijk bezien mogelijk zijn en welke zinvolle onderzoekdoelen op de applikatie van fysische fenomenen zouden hierop gebaseerd kunnen worden?
- membraandialyse
- adsorptie
- ultrafiltratie
- ionenwisseling
- selektieve adsorptie en desorptie
- kombinaties van bovenstaande mogelijkheden.
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b. Welke uitvoeringsvormen voor in a. genoemde mogelijkheden zouden
zinvol

zijn voor een experimenteel onderzoek?

- gericht op minimaliseren (minder dan 1 1) of afschaffen van wasvloeistof door b.v. verversingsmogelijkheden van wasvloeistof of
klaring hiervan met adsorptiepatronen of ultrafiltratie.
- gericht op verhoging van de frekwentie van bloedreiniging met als
ideaal een kontinue werkend systeem met diskontinue dehydratie.
- gericht op verhoging van de transporteerbaarheid van het bloedreiningssysteem tot koffergrootte met als ideaal een kontinue
draagbaar systeem (ca. 200 gram).
- gericht op stoffen van belang bij selektieve adsorptie en
desorptie.
- gericht op de inhoud van het ultrafiltraat.
c. Zijn er zinvolle onderzoekdoelen te formuleren gericht op verbeteringen van bestaande systemen?
- intra-cellulaire kaliumbepaling
- dehydratiemethode
- systematische analyse van behandelingsmethode op individuele
basis
- kalibraties c.q. optimale instelling van kunstniersysteem.
d. Welke onderzoekdoelen gericht op preventie worden zinvol geacht?
- nierfunktie-analysesysteem
- vroegdiagnostiek c.q. zelfdiagnostiek
- nieuwe screeningsmethoden.
6. Stellingen over samenwerking
a. Over dit probleemveld samen nadenken vanuit verschillende disciplines is zinvol; zolang niet een instituut of instelling alle
relevante disciplines in zich verenigd is zulk een samenwerking
zelfs een noodzaak.
b. Samenwerking tussen verschillende instellingen is altijd moeilijk
en met een TH zelfs zeer moeilijk; bijzonder goede aandacht voor
de koordinatie en de organisatie is een noodzakelijke voorwaarde
voor een mogelijke kans op sukses (Vink).
c. De samenwerkingsverbanden die reeds lopen en langzaam vrucht beginnen af te werpen dient men te koestercn en te behoeden veer
onnodige uitbouw'en schaalvergroting (Ringoir).
d. Enerzijds zijn er een aantal disciplines in zulk een samenwerkingskader beslist noodzakelijk anderzijds moet men het aantal personen
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EO beperkt mogelijk houden om tot een vruchtbaar multidisciplinair
onderzoek te komen; dit vraagt blijvende aandacht voor beperking;
het is zinvol om dit te realiseren vanuit depraktische probleemstellingen van de medicus aktief in dit veld (de Boskuil).
7. Stellingen over nierfysiologie
a. De kennis van de verschillende nierfunkties en de relatie hiervan
met andere processen in het lichaam vertonen nog vele hiaten, terwijl systematisch onderzoek hiernaar betrekkelijk weinig aandacht
krijgt.
b. Voor het verkrijgen van inzicht in de nierfunkties dient men ruime
aandacht te schenken aan de vergelijkende fysiologie (Ringoir).
c. Naast aandacht voor de toxische stoffen dient men een hele reeks
van fysiologische processen te beschouwen die uit hun dynamisch
evenwicht gebracht, problemen veroorzaken (huishouding van water,
zouten, eiwitten, metalen etc.); zowel teveel als te weinig kan
tot niet-tolereerbare systeemstoringen leiden (Vink).
d. Wij moeten meer gaan begrijpen van de hemodynamische klaring in
een voldoende groot referentiekader, waarin ondermeer begrepen
endocriene funkties en de calcium-huishouding (Lameire).
e. Het belang van de zogenaamde "middle molecules" (waar men nogal
verdeeld over dacht) is versterkt op recente indikaties van toxiciteit op gebied van fagocytose met grotere kans op infektie.(Ringoir)
f. Er is nog onvoldoende inzicht in welke stoffen nu precies toxisch
zijn, welke niet en welke marges aangehouden Eouden kunnen worden
(Verkooyen).
g. Onderzoek naar modelvorming van nierfunkties en dierexperimenten
voor het toetsen hiervan dient te worden gestimuleerd.
h. Bestudering van de nierpathalogie kan tot meer inzicht in de nierfysiologie leiden; gerichte modelvorming van nierfunkties kan hierbij bijdragen aan een goede systematiek.
8. Stellingen over nierpathologie
a. Men beschikt nog niet over een bevredigende definitie van uremie;
het is bijzonder Einvol om multidisciplinair te trachten om tot
een goede karakterisering te komen.
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b. Een betere definitie van uremie zal vooral ook biochemisch gestruktureerd moe ten worden met ondermeer de nodige aandacht voor
de "middle molecules" (Ringoir).
c. Aandacht is noodzakelijk voor de pathologie gebaseerd opmetalen
(zink, koper, cadmium, broom); bij chronische uremicie buiten aIle
dialyse om is b.v. het bloedbroom soms verhoogd, terwijl bij chronische
hemodialyse sterk verlaagde bloedbroomspiegels worden waargenomen.(Ringoir)
9. Stellingen over diagnostiek
a. In de toegepaste beoordelingssystemen zitten een aantal meetbare
grootheden zoals bloeddruk, konduktiviteit in zenuwen, hematocriet,
hepatitis (virus,bakterien etc.); een belangrijke (zo niet de belangrijkste) faktor is echter de algemene indruk die de behandelend
arts krijgt van de patient; deze subjektieve "klinische indruk" in
deze beoordeling moet vervangen gaan worden door "hardere" objektief meetbare informatie (Ringoir).
b. Er bestaat een grote behoefte aan duidelijke kriteria voor de beoordeling van een dialyse (van Venrooy).
c. Gericht op de behoefte aan een "bredere" definitie van uremie zal
men ook een bredere (informatie-rijkere) biochemische analyse in
een aksepteerbare tijd moeten kunnen uitvoeren (Mikkers).
d. Om de toestand van een patient te beoordelen wordt detailinformatie
van het milieu-interieur (intra-cellulaire kaliumbepaling, pH,
zuurstof) belangrijk geacht dan mogelijke informatie te
verkrijgen uit een bloedanalyse (o.a. Lameire).
10. Stellingen over kunstniersystemen
a. De hoeveelheid dialysevloeistof kan worden verminderd b.v. door een
reinigingssysteem op basis van adsorptie toe te passen; op deze
wijze kan deze apparatuur kleiner, beter transporteerbaar worden
gemaakt (de Boskuil).
b. Men moet blijven streven naar een kontinu werkend en dus draagbaar
kunstniersysteem (van Ermel Scherer).
c. Bij een ontwikkeling van meer kontinue dialyse is ook aandacht
vereist voor de ontwikkeling van snellere biochemische analyses
(Mikkers).
d. Het dialysaat moet worden afgeschaft. (Ringoir)
e. De bestaande kunstniersystemen dient men als weinig doelmatig en
weinig efficient te beoordelen; dit moet beslist beter kunnen;
deze systemen dient men te baseren op een meeromvattend deel van
de fysiologie dan tot nu toe het geval is (Lameire).
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f. De verschillende funkties van de nier moet men niet zander meer
aamen in een kunstnierapparaat trachten onder te brengen; men
dient deze ieder op zich te beschouwen voor een goede technische
oplossing; b.v. filtratie en resorptie gescheiden bekijken;
dehydratie als probleem op zich behandelen (Ringoir).
g. Ultrafiltratie kan men een goede ontwikkeling achten voor dit
probleemgebied; men zal het moeten kombineren met toevoegen van
"gezonde" lichaamsvloeistof; het vereist hierop gericht onderzoek
om vast te stellen wat men dan onder "gezond ll dient te verstaan
(Vink).
h. Bij de ontwikkeling van kunstniersystemen mag men de patient niet
vergeten (apparatuur patient-vriendelijk houden); het wordt ethisch
niet aksepteerbaar geacht am patienten bij deze ontwikkelingen te
betrekken (Lameire).
i. De gezamenlijke aandacht op korte termijn dient zich te richten op
miniaturisatie; op langere termijnen bezien zou men zich dienen
te koncentreren op de bepaling van elementen met toxische werking
en selektieve methoden om deze kunstmatig te verwijderen (Verkooyen).
11. Besproken kunstniersystemen
a. Ready-systeem als weg tot miniaturisatie.
b. Filter rechtstreeks in bloedcirkulatie voor kontinu spoelen met
diskontinue aanvullende dialyse oude stijl (minder frekwent).
c. Ultrafiltratie; kooladsorptie-klaring van ultrafiltraat; terugvoeren van vocht.
d. Kombinatie van ultrafiltreren en toevoegen van schone vloeistof.
e. Selektief adsorptiesysteem gericht op nierfunkties in effekten ontleed, verdeeld over het molekuulspektrum.
f. Kunstnier "oralicus ~'
Enkele onderwerpen hieruit Eullen de komende maanden nader worden bestudeerd.
12. Besluiten
a. De deelnemers verklaarden zich in principe bereid am tesamen een
kader te vormen voor een aantal geselekteerde aktiviteiten. Ais
groep zou men dan een

a

tweemaal per jaar bijeenkomen.

De specifieke inbreng in de aktiviteiten kan dan tussentijds
plaatsvinden naar behoeften. Ballieux draagt zorg voor de koordinatie; Brouwers fungeert als kommunikatiecentrum: THE,
99.132, Eindhoven.
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b. Verkooyen, van Venrooy en Massen verrichten een verkennende analyse
van een gekombineerd ultrafiltratie-adsorptiesysteem in een twee
kompartimenten konfiguratie.
c. Mikkers en Lameire verrichten een verkennende studie naar nieuwe
mogelijkheden voor relevante informatie over de gesteldheid van
een nierpatient. Hierbij wordt in het bijzonder de aandacht gericht
op de intra-cellulaire kaliumbepaling.
d. Binnen de samenwerking Ringoir-Mikkers bij reeds lopend nieronderzoek zal (in een later stadium) de aandacht worden gericht op een
verkenning van de mogelijkheden van selektieve adsorptie en desorptie in het ultrafiltraat binnen het moleculair sprektrum relevant voor de nierfunkties.
e. de Boskuil en van Ermel Scherer werken een aantal gedachten uit op
het vlak van de preventie. Men acht het zinvol om e.e.a. te kanaliseren in een brief aan de volksgezondheidsraad.
f. van Venrooy zal door middel van een THE-studente (en in samenwerking met prof.dr.ir. J.E.W. Beneken van de THE) een literatuurstudie doen verrichten naar informatie over kompartimenten van belang bij nierfunkties.
g. Er is een volgende bespreking gepland op zaterdag 14 januari 1978.
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