
Albuminurie bij DM type 2

Paul Boxma, internist-nefroloog

Inge Mehagnoul, huisarts

4 september 2012



Doel van de presentatie

• Kennis over albuminurie 
verbeteren

• Telenefrologie onder de aandacht 
brengen



Casus Mw. J-J, 63 jaar

• Visite 2/1/12 i.v.m. een rood been

• Nieuwe huisarts

• VG: DM II sinds ’97 met DRP; ulcus cruris; 
lymfeoedeem

• Med.: 
– novomix 30/70 2 dd 60 EH

– Diclofenac ret 75 mg 2 dd 1

– Furosemide 40 mg 1 dd 1

– Omeprazol 20 mg 1 dd 1



Casus
• Eerste indruk……
• Laatste controle DM juni ‘10
• Laatste lab okt ’11: 

– HbA1c 50 mmol/mol
– Glucose (N) 7,5 mmol/L
– Albumine (portie) 295 mg/L
– Alb/kreat 37,6 mg/mmol
– Kreatinine 76 
– MDRD 71 ml/min

• Tsja……



Macro-albuminurie

• Indicatie voor verwijzing 2e lijn!

• Echter: 

– Weinig gemotiveerd

– Onvoldoende gegevens (RR, waarden buiten 
infectie)

– Andere prioriteiten (in kaart brengen DM, RR, 
cholesterol, stoppen met roken, gewicht etc)

• Oplossing: Telenefrologie?













Gansevoort et al. JASN 2009



Classificatie

Weir et al. cJASN 2007



Micro-albuminurie

• Feitelijk uiting van endotheel dysfunctie

• Niet gedetecteerd door urinestick

• Dient 3x bevestigd te worden

• Fout positief bij o.a.: koorts, UWI, tevoren 
forse lichamelijke inspanning etc.

• NB: bij nierbeschadiging niet altijd 
albuminurie!



Behandeling

• Adequate regulatie van DM type 2
• Zoutbeperking: 2000-2400 mg 

natrium (= 5-6 gram keukenzout)
• Optitreren ACEi/ARB, ook bij 

normotensie. Na 1 week kalium en 
Kreat bepaling

• zn toevoegen langwerkend diureticum 



Vogt et al: JASN 2008



Hoe is het nu met Mw. J?

• Gestopt met roken!!!

• Ruim 20 kg afgevallen 

• Insuline wordt afgebouwd ivm hypo’s 

• Lisinopril gestart, wegens hoestklachten nu 
losartan

• Urine Albumine (mrt)  40 mg/L

• Urine Alb/kreat ratio (mrt) 4,8 mg/mmol

• Therapietrouw en bereikbaarheid blijven matig



Take home message

• Zoutbeperking!

• Bij twijfel: telenefrologie



Reserve dia’s





Adler et al. UK prospective diabetes study, KI 2007











Behandeling - 2

• Check zoutbeperking

• Overgevoeligheid voor ACE-remmers: ARB 

• Geen combinatie ACEi en ARB (ONTARGET)

• Geen renine blokker toevoegen aan ACEi of 
ARB (Allitude)

• Start ACEi/ARB: na 1 week K en Kreat 
bepaling


