Position Paper

Eiwit (peritoneale dialyse)
Reikwijdte

volwassenen met chronisch nierfalen stadium G5D - peritoneale dialyse
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Bij peritoneale dialysepatiënten komt eiwit- en energieondervoeding veel voor.
De eiwitbehoefte is verhoogd vanwege compensatie van verlies aan voedingstoffen bij
de peritoneale dialyse.
De DNN adviseert 1,0-1,2 g eiwit/kg/dag. Bij klinische ondervoeding en inflammatie
is de eiwitbehoefte verhoogd tot 1,5 g/kg/dag. Hierbij wordt uitgegaan van actueel
gewicht. Bij onder- en overgewicht uitgaan van een gecorrigeerd gewicht: ga bij BMI
< 20 kg/m2 uit van het gewicht BMI = 20 kg/m2; ga bij BMI > 27 kg/m2 uit van het
gewicht BMI = 27 kg/m2.
Bij inadequate eiwitintake kan een aminozuurhoudende dialysevloeistof worden
gebruikt. Deze bevat 11 gram aminozuren per liter. Hiervan wordt ±80%
opgenomen.
De PNA (of PCR) geeft informatie over de hoeveelheid eiwit die een dialysepatiënt per
dag gebruikt. De best gevalideerde formules voor het berekenen van de PNA zijn de
formule Bergström II en formule van Randerson. De uitslag wordt beïnvloed door
anabolie (uitkomst wordt onderschat) en katabolie (uitkomst wordt overschat).

1. Inleiding
Eiwit-energie ondervoeding komt in 20 tot 70% voor bij chronische peritoneale dialyse
patiënten, met een gemiddelde van 40%. [6,22] Een eiwit-energie ondervoeding geeft een
hoger risico op morbiditeit en mortaliteit. [4,6]
Een intake van 0,9-1,0 g eiwit per kg lichaamsgewicht per dag in combinatie met een
energie-intake (inclusief energie uit dialysevloeistof) van 30-35 kcal/kg/dag geeft een
neutrale stikstof balans. Albumine, lean body mass en BMI blijven stabiel bij deze
hoeveelheid. [7,8,10,18] Een eiwitintake van 1,0-1,2 g/kg/dag in combinatie met een adequate
energie-intake (inclusief energie uit dialysevloeistof) geeft een positieve stikstof balans bij
een stabiele peritoneale dialyse patiënt. [10,14] Daarbij is de voedingsstatus beter bij 1,2 g
eiwit/kg/dag. [2,7] Shao (2013) geeft aan dat patiënten met een nPNA < 0.6 g/kg significant
lagere serum albumine waarden hebben; patiënten met een nPNA > 1.2 g/kg hebben
significant hogere serum ureum- en fosfaatwaarden. [17]
2. Aanbevolen hoeveelheid eiwit
In de internationale richtlijnen staat geen eenduidig advies over de eiwitbehoefte bij een
peritoneale dialyse patiënt. In de richtlijnen van EDTNA (2002) [8] en de British Dietetic
Association (2013) [14] wordt 1,0-1,2 g eiwit/kg/dag geadviseerd, berekend met het ideale
lichaamsgewicht bij een stabiele peritoneale dialyse patiënt.
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In de richtlijnen wordt geen onderscheid gemaakt in dierlijk of plantaardig eiwit omdat hier
nog te weinig evidence voor is.
De K/DOQI (2000) [3] adviseert een eiwitinname van 1,2-1,3 g eiwit/kg/dag, waarbij
minimaal 50% van de totale hoeveelheid eiwit van een hoge biologische waarde moet zijn.
De Canadese richtlijn uit 2005 raad een eiwitinname van 1,2-1,3 g eiwit/kg/dag aan,
berekend met het ideale lichaamsgewicht bij een stabiele peritoneale dialyse patiënt. [1]
De DNN adviseert 1,0-1,2 g eiwit/kg/dag bij peritoneale dialyse. Dit is hoger dan de
adviezen van de Gezondheidsraad. Een hogere eiwitinname bij peritoneale dialyse is van
belang omdat er eiwit- en peptidenverlies via het buikvlies plaats vindt. Tevens kan de
glucoseopname uit de dialysevloeistof een lagere voedingsintake en ondervoeding
veroorzaken. [3] Het verlies van eiwit tijdens peritoneale dialyse wordt geschat op 5-15 gram
eiwit per dag. Dit kan nog hoger oplopen bij peritonitis. [3,8,9,21]
Bij klinische ondervoeding of inflammatie (o.a. peritonitis) is de eiwitbehoefte verhoogd tot
1,5 g/kg/dag. [3,8]
Binnen de Nederlandse diëtetiek is het gebruikelijk uit te gaan van actueel gewicht in plaats
van ideaal gewicht. Studies die beide methoden hebben vergeleken ontbreken tot nu toe. [15]
In de literatuur wordt over het algemeen geen correctie toegepast bij onder- of overgewicht,
behalve bij voedingsstudies in de IC-setting. Bij ondergewicht bevat het lichaam naar
verhouding echter meer vetvrije massa; bij overgewicht is de vetvrije massa relatief lager.
[12]
In de klinische praktijk is correctie bij onder- en overgewicht wel gebruikelijk (best
clinical practice) aangezien dit advies kan worden vertaald naar de situatie van chronische
ziekte. [16]
De DNN adviseert de eiwitbehoefte te berekenen met een actueel gewicht, tenzij er sprake
is van onder- of overgewicht.
Om die reden adviseert de DNN:
 bij een BMI < 20 kg/m2: hanteer het gewicht dat past bij BMI 20 kg/m 2
 bij een BMI 20-27 kg/m2: hanteer actueel gewicht
 bij een BMI > 27 kg/m2: hanteer het gewicht dat past bij BMI 27 kg/m 2
Ga daarbij uit van het gewicht zonder dialysevloeistof in de buik en zo nodig gecorrigeerd
voor overvulling.
3. PNA
De Protein equivalent of Nitrogen Appearance (PNA) of de protein catabolic rate (PCR) geeft
informatie over de hoeveelheid eiwit die een dialysepatiënt per dag gebruikt. [3] Onder
peritoneale dialyse patiënten wordt deze waarde geschat op basis van de hoeveelheid
ureum in de 24-uurs urine en het 24-uurs dialysaat (Urea Nitrogen Appearance: UNA).
Hierbij moet worden opgeteld de verliezen van stikstof (faeces, huid, haar en ademhaling en
stikstof verlies in andere vorm dan ureum).
UNA = (Vd * DUN + Vu * UUN)/tijd
Vd= dialysaat volume (liters)
Vu= urine volume (liters)
DUN= dialysaat ureum stikstof concentratie (g/L)
UUN= urine ureum stikstof concentratie (g/L)
tijd= collectie duur (in dagen, vaak 24 uur)
Uit de literatuur blijken 2 formules het meest gevalideerd te zijn. [13]
- Bergström (II): PNA = 20.1 + 7.50* UNA (g/dag)
- Randerson: PNA = 15.7 + 7.47* UNA (g/dag)
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Bij de berekening wordt het serum ureum niet meegerekend, omdat bij peritoneale dialyse
de veranderingen vaak verwaarloosbaar zijn. [3]
De PNA wordt beïnvloed door anabolie of katabolie. Zo kan een negatieve stikstof-balans
een hogere eiwitinname suggereren dan daadwerkelijk het geval is. Daarom is het
belangrijk de PNA alleen te gebruiken bij stabiele peritoneale dialyse patiënten. [3,7]
Het normaliseren van de PNA naar gewicht wordt gedaan om een algemene streefwaarde te
kunnen geven en zo de uitslag eenvoudiger te beoordelen. Tevens kan op groepsniveau het
genormaliseerde PNA gebruikt worden om de eiwitintake van de groep te kunnen
beoordelen. Het normaliseren naar lichaamsgewicht wordt door de K/DOQI richtlijnen
(2000) [3] en EBPG (2005) [7] geadviseerd te doen met het oedeem vrije lichaamsgewicht. Bij
een BMI < 20 of > 27 kg/m2 adviseert de DNN de PNA te normaliseren tot het gewicht bij
een BMI van 20 resp. 27 kg/m2.
4. Aminozuurhoudende dialysevloeistof
Voor de behandeling van ondervoeding is een aminozuurhoudende dialysevloeistof
beschikbaar, deze bevat 11 gram aminozuren per liter. De ultrafiltratie van deze
dialysevloeistof is te vergelijken met een dialysevloeistof van 1,36% glucose. In een cyclus
van 4-6 uur wordt ±80% van de aminozuren opgenomen. Inname van voldoende energie is
wel een voorwaarde voor een juist gebruik van eiwit. Deze aminozuurhoudende
dialysevloeistof kan mogelijk een verbetering geven in de voedingsstatus van een
peritoneale dialyse patiënt met een lage eiwitinname. [20]
Het bewijs hiervoor is echter beperkt. De onderzoeken betreffen een beperkt aantal
patiënten en korte follow up periode. Bovendien zijn er ook nadelen, zoals een toename van
renale acidose (wat een bijdrage levert aan katabolie), uremie en afname van de eigen
voedingsintake. Als toch wordt besloten deze dialysevloeistof in te zetten, dan kan 1 cyclus
worden vervangen door 2,0 liter de aminozuurhoudende dialysevloeistof waarbij goede
monitoring van acidose en uremie noodzakelijk is. [1,19]
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