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Calcium-fosfaat-PTH-huishouding 

Petra Heijnen 
Verpleegkundig specialist Dialyse/ Nefrologie 

Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 
opsommingstekens te 
gebruiken:  
 
Gebruik lijstniveau in het 
menu boven in je scherm,  
in plaats van de 'klassieke' 
bolletjes. 
 
 

Calcium, Fosfaat, vitamine D, PTH 
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Disclosure belangen spreker 

Geen sprake van (potentiële) belangenverstrengeling. 
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Geen sprake van aandeelhouderschap. 

Petra Heijnen 
                                               verpleegkundig specialist dialyse/nefrologie 

Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 
opsommingstekens te 
gebruiken:  
 
Gebruik lijstniveau in het 
menu boven in je scherm,  
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bolletjes. 
 
 

Programma 

v  Wake-up grijze cellen. 
v  Normaalwaarden Calcium-fosfaat-PTH, Amphia zkhs. 
v  Calcium-fosfaat-huishouding. 
v  FGF 23 (Fibroblast Growth Factor 23). 
v  Mortaliteitsrisico dialysepatiënten.  
v  Symptomen hypoCalciëmie, hyperFosfatemie en SHPT. 
v  Mogelijke complicaties a.g.v. SHPT. 
v  Diagnostiek vaststelling SHPT. 
v  Behandelmogelijkheden. 
v  Stimuleren therapietrouw. 
v  Fosfaatmaand Amphia ziekenhuis. 

 

Petra Heijnen 
                                               verpleegkundig specialist dialyse/nefrologie 

Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 
opsommingstekens te 
gebruiken:  
 
Gebruik lijstniveau in het 
menu boven in je scherm,  
in plaats van de 'klassieke' 
bolletjes. 
 
 

Wake-up grijze cellen 
v  Calcitriol? 
Rood: 1.25-dihydroxy-vit D?  Groen: 25-OH-vit D? 
 
v  Calcidiol? 
Rood: actieve vit D?  Groen: inactieve vit D? 
 
v  FGF23 
Rood: verhoogd tubulaire calciumsecretie? 
Groen: verhoogd tubulaire fosfaatsecretie? 
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Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 
opsommingstekens te 
gebruiken:  
 
Gebruik lijstniveau in het 
menu boven in je scherm,  
in plaats van de 'klassieke' 
bolletjes. 
 
 

Wake-up grijze cellen 

v Hypofosfatemie probleem? 
Rood: geen probleem.  Groen: wel probleem. 
  
v  Hyperfosfatemie probleem? 
Rood: geen probleem.  Groen: wel probleem. 
 
v  Hypocalciëmie probleem? 
Rood: geen probleem.  Groen: wel probleem.  
 
v  Hypercalciëmie probleem? 
Rood: geen probleem.  Groen: wel probleem.  
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Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 
opsommingstekens te 
gebruiken:  
 
Gebruik lijstniveau in het 
menu boven in je scherm,  
in plaats van de 'klassieke' 
bolletjes. 
 
 

Wake-up grijze cellen 

v  Hoe berekening geïoniseerd serumCalcium? 
Rood: 0.02 optellen.  Groen: 0.02 aftrekken? 
 
v  Waardoor secundaire hyperparathyreoidie? 
Rood: hypoCalciemie, Hypofosfatemie, vit D-tekort? 
Groen: Hypocalciëmie, Hyperfosfatemie, vit d-tekort? 
 
v  Allerbelangrijkste ingrediënt voor therapietrouw? 
Rood: alleen motivatie bij patiënt? 
Groen: motivatie bij patiënt en zijn/haar omgeving? 
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Calcium 

Ongeveer 1 kg calcium in lichaam: 
Ø  1% extracellulair 
Ø  99% in botten. 

Calcium van belang voor: 
v  botopbouw 
v  celdeling 
v  zenuwgeleiding en spiercontracties 
v  aanmaak van eiwitten en hormonen 
v  stollingsproces. 
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Fosfaat 

 
Fosfaat van belang: 
v  bouwsteen voor botten, tanden, eiwitten, celwanden           
v  energieproductie 
v  buffer voor handhaving constante PH-waarde 
v  bevordering stofwisselingsproces 
v  overdracht erfelijke eigenschappen (onderdeel van DNA). 
 
 

Petra Heijnen 
                                               verpleegkundig specialist dialyse/nefrologie 

Calcium, Fosfaat, PTH, Vitamine D3 

normaalwaarden Amphia ziekenhuis  

v  serumCalcium: 2.15-2.54 mmol/l, na correctie. 

v  serumFosfaat: 0.74-1.26 mmol/l. 

v  serumPTH dialysepatiënten: 16.5-33 pmol/l (bij intacte parathyreoïden). 
 
v  serum-25-OH-vitamine D3: 50-150 nmol/l. 
 
v  serum-1.25-dihydroxy-vit. D3: 47-100.3 pmol/l. 

Petra Heijnen 
                                               verpleegkundig specialist dialyse/nefrologie 

Colecalciferol=vitamine D3 

 
 
 
 
 
 

         
 
 
   Provitamine D3 >huid > vitamine D3 (=colecalciferol) 
   Uit voedsel in darmen: vitamine D3 (=colecalciferol) 
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Vitamine D3 >>calcidiol >> calcitriol 

Omzetting van vitamine D3 >> 
25-OH-vitamine D3 (calcidiol, inactieve vit D3) 

Omzetting van calcidiol >> calcitriol 
(1.25-dihydroxy vitamine D3, actieve vit D3) 
 
 Calcitriol:  
v  opname van Ca + P uit voedsel in darmen 
v  invloed bot-opbouw en -afbraak 
v  invloed mineraalmetabolisme 
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HypoCalciëmie 

 ⇓ serumCalcium is stimulans voor bijschildklieren om PTH te gaan 
uitscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 
Ook leidt afname van actief vitamine D3 (calcitriol) tot minder activatie 
van de vitamine D-receptoren van o.a. de parathyreoïden >> ⇑ PTH. 
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Parathyreoïdhormoon (PTH) 

PTH stimuleert: 
v  enerzijds osteoclasten in bot>> mobilisatie van Ca en P uit bot >>  stijging van 
serumCalcium en serumFosfaat 
 
 
 
 
 

v  anderzijds bevordering van tubulaire fosfaat-secretie 
v  indien tubulaire fosfaatsecretie tekort schiet>> vorming van Fibroblast Growth 
Factor  23 (FGF 23) 
 

Petra Heijnen 
                                               verpleegkundig specialist dialyse/nefrologie 

Fibroblast Growth Factor 23 (FGF 23) 

v  Onder invloed van FGF 23 wordt: 
Ø tubulaire fosfaatsecretie verhoogd 
Ø echter ook vermindering omzetting 25-OH-vit D3 naar 1.25-dihydroxy-vit D3 

>> daling in serum >> vermindering opname calcium uit voedsel in darmen 
>> daling serumCalcium >> stimulans parathyreoïden om PTH uit te 
scheiden >> uiteindelijk secundaire hyperparathyreoïdie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
v  FGF 23 onafhankelijke risicofactor voor ontstaan cardiovasculaire mortaliteit. 
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Calcium-fosfaat-huishouding 
samengevat 

Colecalciferol (vitamine D3) komt in lichaam: 
v  Omzetting in huid van provitamine D3 naar vitamine D3 
v  Door opname uit voedsel in darm 
 
Colecalciferol                   25-OH-vitamine D3                   1.25-dihydroxy-vitamine D3 

           =calcidiol                     = calcitriol 
 

                                Ca + P opname uit 
                                                                                                                               voedsel 
 
Nierfunctiestoornis 
 
 
 ⇓ serumCalcium               PTH uitscheiden            Calcium en fosfaat uit bot ⇒  

                  ⇑ serumCalcium+ ⇑ serumFosfaat 
 
 
 
 
FGF 23: bevordert tubulaire fosfaat-secretie, echter ook: 
vermindering omzetting calcidiol ⇒ calcitriol ⇒ serumCalcium ⇓   
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Cardiovasculaire mortaliteit 

Foley RN, et al. Am J Kidney Dis. 1998;32:S112-S119 
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HypoCalciëmie, hyperFosfatemie, SHPT 

Secundaire hyperparathyreoïdie a.g.v. CNS 
v  hypoCalciëmie 
v  hyperFosfatemie 
v  vitamine D-deficiëntie 
 
Oorzaken hypoCalciëmie: 
v  vitamine D-deficiëntie 
v  nierinsufficiëntie 
v  hypoparathyreoïdie 
 
Oorzaken hyperFosfatemie 
v  nierinsufficiëntie 
v  verhoogde fosfaatintake bij gestoorde nierfunctie 
v  therapie-ontrouw 
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Verlaagd 25-OH-vitamine D3 

Deficiëntie van 25-OH-vit D3 bij 70-80% van patiënten met chronische 
nierinsufficiëntie stadium 3-4. 
 
Mogelijke verklaring: 
v  verlies van vitamine D-binding proteïn (DBP) + hieraan gebonden 25-OH-vit D3  
v  huid lijkt minder vitamine D3 te kunnen produceren 
v  door (eiwit)ondervoeding 
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Symptomen, gevolgen 
HypoCalciëmie (<1.8 mmol/l) 
v  verhoogde prikkelbaarheid van gevoelszenuwen  
    met spiertrekkingen en insulten 
v  tetanie 
v  later stadium: braken, trillende handen, spierslapte, ademhalingsproblemen, 
hartritmestoornissen, depressie, psychose 

HyperFosfatemie 
v  rode ogen 
v  jeuk, door kristalvorming in huid 

SHPT 
v  80% heeft geen specifieke klachten 
v  wel soms klachten a.g.v. hypoCalciëmie, nefrolithiasis, osteoporose 
 
 

Petra Heijnen 
                                               verpleegkundig specialist dialyse/nefrologie 

Complicaties secundaire hyperparathyreoïdie 

v  Renale osteodystrofie 
v  Extra-ossale calcificaties 
 
 

Peri-articulaire calcificatie 

Cutane calcificatie 

Calcificaties in de intima en 
media 
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Diagnostiek 

v  Bloedonderzoek: Calcium, Fosfaat, PTH, Alkalische  fosfatase, 25-OH-vit D3,      
1.25-dihydroxy-vit D3  

v  X-skelet (aantonen renale osteodystrofie) 
v  Dexa-scan. 
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Behandelbeleid 

Als 1e conservatief ter preventie van renale osteodystrofie, cardiovasculaire 
complicaties, extra-ossale calciumfosfaatneerslagen: 
v  beperking fosfaat(eiwit)intake 
v  dialyse met kunstnier met groter oppervlak 
v  verlenging dialyse-tijd 
v  aanpassing dialysaat 
v  voldoende (buiten) bewegen en bij voorkeur niet gesluierd. 
 
Als 2e medicamenteus: 
v  calciumhoudende fosfaatbinders 
v  niet-calciumhoudende fosfaatbinders 
v  Calcium-suppletie 
v  vitamine D-suppletie. 
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Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 
opsommingstekens te 
gebruiken:  
 
Gebruik lijstniveau in het 
menu boven in je scherm,  
in plaats van de 'klassieke' 
bolletjes. 
 
 

Nog wat weetjes 

v  Fosfaatadditieven in voeding. 

v  Ook in sommige medicijnen fosfaat zoals lisinopril, amlodipine. 

v  Gebruik (kruiden)supplementen kan leiden tot ongecontroleerde  
fosfaatspiegels  >> alertheid zelfzorg-medicatie. 

 
v  PH-waarde van invloed op Ca-PTH-huishouding. 
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Motivatie, therapietrouw 

Persoons-kenmerken 

Omgevings-factoren 

 
Behoeften 
Doelen 

 
Gedrag 

Het motivatieproces: P. Heijnen 
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Om de eigen Amphia 
opsommingstekens te 
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Fosfaatmaand  
Amphia ziekenhuis Breda/ Oosterhout 
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Datum	 sep	 okt	 nov	 dec	 jan	 feb	 mrt	 apr	 mei	 juni	 juli	 aug	

> 3.00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

2.90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
2.80	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
2.70	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
2.60	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
2.50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
2.40	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
2.30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
2.20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

2.10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
2.00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
1.90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

1.80	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
1.70	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
1.60	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
1.50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
1.40	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
1.30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
1.20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
1.10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
1.00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
0.90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
0.80	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
0.70	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
<0,70	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
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                 ‘Fosfaat-beperkte’ pepernoten met rijm 
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Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 
opsommingstekens te 
gebruiken:  
 
Gebruik lijstniveau in het 
menu boven in je scherm,  
in plaats van de 'klassieke' 
bolletjes. 
 
 

Fosfaatmaand 
Amphia ziekenhuis Breda/ Oosterhout. 
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