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Wijzigingen per april 2021: 
 
 

• Verduidelijking ICPC-codering  
• Verduidelijking verwijscriteria naar diëtist  
• Geen toestemming patiënt meer nodig voor doorgeven van eGFR aan apotheker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 3 

Inhoudsopgave 

Hoofdstuk 1 - Randvoorwaarden spreekuur 5 

Hoofdstuk 2 - Diagnostische fase 6 

2.1 Gegevens verzamelen 6 
2.1.1 Tools 6 
2.1.2 aanvullend onderzoek op indicatie 8 

2.2 Classificeren patiënten 9 

2.3 Voorbespreking POH en huisarts 10 

2.4 Scharnierconsult 10 

2.5 Educatie en voorlichting 10 

2.6 Registratie 13 

Hoofdstuk 3 - Instelfase 14 

3.1 Doel instelfase 14 

3.2 Controlefrequentie instelfase 14 

3.3 Persoonlijke streefwaarden en doelen 14 
3.3.1 Streefwaarden kwetsbare ouderen 14 

3.4 Behandeling en interventie 15 
3.4.1 Algemene aspecten 15 
3.4.2 Actieplan/IZP 15 
3.4.3 Medicatie 15 
3.4.4 Beweegadvies specifiek bij chronische nierschade 15 
3.4.5. Voedingsadvies specifiek bij chronische nierschade 15 

Hoofdstuk 4 - Stabiele fase 16 

4.1 Doel stabiele fase 16 

4.2 Controlefrequentie stabiele fase 16 

4.3 Tussencontrole/Jaarcontrole 16 

Hoofdstuk 5 - Capita selecta 17 

5.1 Dreigende dehydratie 17 

5.2 Medicatiebewaking bij patiënten met chronische nierschade 17 

5.3 Nierfunctiedaling (eGFR) na starten ACE-remmer/ARB/diureticum 17 



 4 

5.4 Palliatie 18 

Hoofdstuk 6 - Taakverdeling, consultatie en verwijzing 19 

6.1 Samenwerking ketenpartners in het zorgprogramma 19 
6.1.1 Afspraken en verwijscriteria diëtist 19 
6.1.2 Consultatie kaderhuisarts 19 
6.1.3 Consultatie specialist 19 
6.1.4 Verwijscriteria specialist 20 
6.1.5 Afspraken en taakverdeling apotheek 20 

 
 
 
 
 
  



 5 

 

Hoofdstuk 1 - Randvoorwaarden spreekuur   
 
Chronische nierschade is een onderdeel van de DM en CVRM/HVZ ketenzorg. De specifieke 
randvoorwaarden voor deelname aan deze zorg vindt u in de desbetreffende handreikingen. 
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Hoofdstuk 2 - Diagnostische fase   
 

2.1 Gegevens verzamelen   
Bij onderstaande groepen dient de nierfunctie in kaart gebracht te worden:  

• Patiënten met diabetes mellitus.  

• Patiënten bij wie het cardiovasculaire risicoprofiel opgesteld wordt of die gecontroleerd 
worden in het kader van cardiovasculair risicomanagement. 

• Patiënten ≥ 70 jaar bij wie medicatie wordt voorgeschreven waarbij de nierfunctie van belang 
is. 

In VIPLive is een rapport ‘Chronische Nierschade 2018’ op praktijkniveau op te vragen. Hierin is onder 
meer precies te zien welke patiënten CNS hebben en tot welke risicocategorie zij behoren. Ook kan 
bekeken worden of de juiste ICPC-codering al is toegekend. Zie https://calculus-
software.atlassian.net/wiki/spaces/VI/pages/90415306/Chronische+nierschade+2018 
 

2.1.1 Tools  
De diagnostiek is erop gericht om op grond van anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend 
(laboratorium)onderzoek na te gaan of er sprake is van chronische nierschade, wat de oorzaak 
hiervan is en welk beleid aangewezen is. 

Anamnese  
Ga bij nierfunctievermindering na of er sprake is van:  

• Een eventuele over- of onderschatting van de eGFR (te weinig spiermassa of 
spierhypertrofie). 

• Eerdere bepalingen van de nierfunctie en het eventuele beloop – een significante daling (> 
15%) van de nierfunctie in korte tijd kan wijzen op acute nierschade. 

Ga bij verhoogde albuminurie na of er sprake is van: 

• Een niet-nefrogene oorzaak: contaminatie van de urine (met bloed of fluor), koorts, 
urineweginfectie, ontregelde diabetes mellitus, manifest hartfalen, zware lichamelijke 
inspanning, recentelijk doorgemaakt epileptisch insult. 

• Bijkomende klachten als algeheel ziekzijn of plotselinge sterke achteruitgang van de conditie - 
dit kan wijzen op acute nierschade waarvoor spoedverwijzing naar de nefroloog noodzakelijk 
is. 

Ga na of er aanwijzingen zijn voor mogelijk etiologische factoren:  

• Diabetes mellitus en/of een verhoogde bloeddruk  

• Een bekende nierziekte, recidiverende pyelonefritis en vesico-ureterale reflux, nefrectomie of 
een auto-immuunziekte in de voorgeschiedenis   

• Familiaire nierziekten  

• Medicatiegebruik dat mogelijk nierschade geeft of de nierfunctie kan verminderen 
(bijvoorbeeld NSAID’s en RAS-remmers)  

https://calculus-software.atlassian.net/wiki/spaces/VI/pages/90415306/Chronische+nierschade+2018
https://calculus-software.atlassian.net/wiki/spaces/VI/pages/90415306/Chronische+nierschade+2018
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• Dehydratie  

Vraag voor het opstellen van het cardiovasculaire risicoprofiel (indien dit nog niet bekend is) naar 
leefstijlfactoren en de familieanamnese (conform de NHG-Standaard Cardiovasculair 
risicomanagement). 

 
Lichamelijk onderzoek 

• Meet de bloeddruk.  

• Meet de lengte en bepaal het gewicht (indien niet onlangs bepaald) om de body mass index 
(BMI) te berekenen. 

 
Laboratoriumonderzoek 

• Hernieuwde bepaling van de eGFR en/of de albumine-creatinineratio in de (1e) ochtendurine 
binnen 1 week (ter uitsluiting van acute nierschade) indien het een 1e bepaling betrof of indien 
de waarde duidelijk afwijkend is ten opzichte van eerder laboratoriumonderzoek.  

• Hernieuwde bepaling van de eGFR en de albumine-creatinineratio in de (1e) ochtendurine na 
3 maanden (ter bevestiging van de diagnose chronische nierschade). 
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• Bij vermoeden van een niet-nefrogene oorzaak van verhoogde albuminurie: vraag op indicatie 
aanvullend laboratoriumonderzoek aan (bijvoorbeeld nitrietbepaling bij klachten passend bij 
een urineweginfectie en glucose bij mogelijk ontregelde diabetes mellitus). 

2.1.2 aanvullend onderzoek op indicatie   
Sediment  
Overweeg beoordeling van het urinesediment op (dysmorfe) erytrocyten en/of celcilinders bij:  

• (Jongere) patiënten die niet bekend zijn met hypertensie en/of diabetes mellitus. 

• Aanwijzingen voor een specifieke nierziekte. 

Voor het beoordelen van het sediment wordt een tweede ochtendurine (met een verblijfsduur van 
circa twee tot vier uur in de blaas) aanbevolen. Het sediment moet vers naar het ziekenhuis of Saltro 
laboratorium gebracht worden. 

 dysmorfe erytrocyten en celcilinders in het urinesediment wijzen op een specifieke 
nierziekte. Verwijs de patiënt in dit geval naar de internist-nefroloog.  
 

Bloedonderzoek 

• Lipidenspectrum en het glucosegehalte: bij patiënten die niet bekend zijn met hypertensie 
en/of diabetes mellitus om het cardiovasculaire risico te bepalen.  
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• Cystatine C: bij patiënten met een eGFR tussen 45 en 60 ml/min/1,73 m2 zonder andere 
tekenen van chronische nierschade, diabetes mellitus of hypertensie om de diagnose 
chronische nierschade met meer zekerheid te bevestigen of te verwerpen. Patiënten met een 
normale eGFR geschat op basis van cystatine C hebben namelijk geen verhoogd risico op 
hart- en vaatziekten en eindstadium nierfalen. Dit is het geval bij 1/3 van de mensen met een 
eGFR 45-60 ml/min/1,73 m2, geschat op basis van het serumcreatininegehalte. Om het 
Cystatine C te bepalen dient dit los op het aanvraagformulier vermeld te worden.  

De bepaling van de creatinineklaring in 24 uursurine is een alternatief voor de Cystatine C bepaling. 
Deze bepaling kent meer praktische bezwaren, maar kan soms op verzoek van de nefroloog 
aangevraagd worden.  

 

Echografie 

Verricht echografie van de nieren en urinewegen bij vermoeden van:  

• Een retentieblaas   

• Hydronefrose bij nefrolithiasis  

• Cystenieren (bijvoorbeeld bij een positieve familieanamnese)  Licht patiënten met 
cystenieren voorafgaand aan echografie voor dat een eventuele diagnose mogelijk 
consequenties kan hebben voor het afsluiten van verzekeringen. 

2.2 Classificeren patiënten   
Evalueer de uitkomsten van de diagnostiek. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:  

• Er is sprake van acute nierschade. Verwijs bij een abrupte (≥ 25 micromol/l binnen 48 uur, of 
stijging van het serumcreatininegehalte met meer dan 50% binnen 1 week) nierfunctiedaling 
met spoed naar de internist-nefroloog. 

• Er is geen sprake van chronische nierschade. De verminderde nierfunctie en/of de verhoogde 
albuminurie is/zijn het gevolg van een verstorende factor (over- of onderschatting eGFR of 
niet-nefrogene oorzaak van de verhoogde albuminurie).  

• Er is sprake van chronische nierschade bij een verminderde nierfunctie (eGFR < 60 ) en/of 
verhoogde albuminurie en/of specifieke sedimentafwijkingen die gedurende ten minste 3 
maanden aanwezig zijn. 

Na het stellen van de diagnose chronische nierschade wordt iemands risico aan de hand van 
onderstaande tabel bepaald: 
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Stadiëring van CNS, volgens de KDIGO 2012 classificatie. De kleurcodering is gebaseerd op relatief 
risico op overlijden, cardiovasculaire eindpunten en het optreden van acute nierinsufficiëntie en eind-
stadium nierfalen. De percentages in de legenda bij de kleurcoderingen geven de prevalentie in de 
algemene Nederlandse bevolking weer.  
 

2.3 Voorbespreking POH en huisarts  
Zodra er chronische nierschade wordt vastgesteld bij een patiënt wordt dit met de huisarts besproken. 
Het stadium van de CNS wordt bepaald, medicatie wordt doorgenomen en er wordt een behandelplan 
en controlefrequentie voorgesteld.  
 
 
2.4 Scharnierconsult   
In het scharnierconsult bespreekt de huisarts de diagnose chronische nierschade met de patiënt. Er 
wordt educatie gegeven, zodat de patiënt zo goed mogelijk weet welke bijdrage hij/zij zelf kan leveren 
en waar hij/zij verantwoordelijk voor is in zijn/haar behandeling. Er wordt met de patiënt een 
behandelplan met persoonlijke behandeldoelen opgesteld en daarnaast wordt er uitleg gegeven over 
de inhoud van de controles en de controlefrequentie. Tijdens dit consult kan ook toestemming 
gevraagd worden voor deelname aan de ketenzorg.  
 

2.5 Educatie en voorlichting    
• Geef patiëntgerichte info en herhaal dit regelmatig. Zie voor informatie ook de website van de 

Nierstichting: https://www.nierstichting.nl/professionals/ en op www.nieren.nl staat handige 
info die u in het gesprek met de patiënt kunt gebruiken. Algemene patiënteninformatie staat 
op www.thuisarts.nl bij ‘ík heb nierschade’. 

• Zie voor algemene leefstijladviezen over voeding, bewegen, stoppen met roken het generieke 
handboek van UNICUM. 

• Voorkom dehydratie (braken, diarree in combinatie met diuretica en RAAS-remmers): 
Instrueer de patiënt om bij braken en/of diarree altijd zo spoedig mogelijk contact op te nemen 
met de huisarts. 

https://www.nierstichting.nl/professionals/
http://www.nieren.nl/
http://www.thuisarts.nl/
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• Zie voor specifieke adviezen over chronische nierschade paragraaf 3.4 Behandeling en 
interventie.   

• Wees bewust van het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij patiënt met chronische 
nierschade, naast het verhoogde risico op eindstadium nierfalen. Besteed hier ook tijd aan 
door middel van educatie bij de (jaarlijkse) controle van de patiënt. Onderstaande afbeelding 
maakt het belang van goed controleren en behandelen bij chronische nierschade duidelijk. De 
getallen gaan om het relatieve risico. Hart- en vaatziekten komen veel meer voor dan 
nierdialyse, dus de absolute kans op hart- en vaatziekten is veel groter. De risico’s bij oranje 
en rood zijn hoger dan bij een patiënt met DM type2! 

 

Figuur gebaseerd op: Levey, Eckardt, Gansevoort et al, KI 2011. Based on 4 meta-analyses of 45 
cohorts with 1.5 million individuals en 5 endpoints  

 

De volgende tabellen laten zien dat een nierfunctiestoornis op jongere leeftijd veel meer verlies aan 
levensjaren geeft dan op hogere leeftijd. Bij goede behandeling en goede leefstijl kan wel tot de helft 
aan verlies aan levensjaren uit onderstaande tabellen terug worden gewonnen. 
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Uit Canadese studie met 1 miljoen mensen. Turin et al. Canadian Journal of Kidney Health and 
Disease (2014) 1:33 
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2.6 Registratie   
Notatie in HIS aanpassen: 

� Maak een keuze voor een ICPC code aan de hand van onderstaande tabel: 

 

� Maak bij een eGFR<60 ml/min/1,73m2 de contra-indicatie nierinsufficiëntie aan. 

� Informeer bij een eGFR<50 ml/min/1,73m2 de apotheek. Dit is wettelijk verplicht!  

� Pas (ook bestaande) medicatie zo nodig aan. 
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Hoofdstuk 3 - Instelfase   
 
3.1 Doel instelfase   
Het verhoogde risico op cardiovasculaire morbiditeit/mortaliteit verminderen en progressie van 
nierschade voorkómen of beperken. 

 

3.2 Controlefrequentie instelfase   
Deze is meestal afhankelijk van de andere cardiovasculaire risicofactoren waarvoor behandeling 
gestart wordt. Indien er geen sprake is van andere cardiovasculaire risicofactoren of als een patiënt 
hiervoor reeds stabiel is ingesteld gelden de controlefrequenties zoals in de tabel onder hoofdstuk 4.2 
beschreven. 
 

3.3 Persoonlijke streefwaarden en doelen   
 

Zeer hoog risico (ROOD)  

• Rood is in principe een verwijscriterium naar de tweede lijn, tenzij anders afgesproken met 
nefroloog of (kwetsbare) patiënt. 

• Leefstijladvies en medicamenteuze therapie aangewezen.  

• Streefwaarde bloeddruk < 130/80 LDL < 2.5 

 

Hoog risico (ORANJE) 

• Leefstijladvies zeker en medicamenteuze therapie, bijna altijd aangewezen. 

• Streefwaarde bloeddruk < 130/80 LDL < 2.5 

 

Laag tot matig verhoogd risico (GEEL) 

• Leefstijladvies wel, medicamenteuze behandeling niet altijd aangewezen.  

• Schatting cardiovasculair risico met chronische nierschade als additionele risicofactor (één 
risicocategorie omhoog in de CVRM-risicotabel: zie NHG-Standaard CVRM) 

  

3.3.1 Streefwaarden kwetsbare ouderen 
Hierbij is maatwerk gewenst. Belangrijk: individualiseren van de streefwaarden: voor- en nadelen 
afwegen. Wees alert op houdingsafhankelijke duizeligheid. In het algemeen kun je aanhouden: 

• Geen NSAID bij eGFR < 50 

• Statine bij levensverwachting > vijf jaar 

• Antihypertensiva bij RR >160 
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• Metformine bij eGFR 30-50 max 2d500mg, onder 30 1d500mg 

 

3.4 Behandeling en interventie   

3.4.1 Algemene aspecten   

• Educatie en voorlichting: zie hiervoor hoofdstuk 2.5  

• Jaarlijkse influenzavaccinatie (met name bij een matig of sterk verhoogd risico) 

3.4.2 Actieplan/IZP   
Samen met de patiënt, wordt er met behulp van shared decision making een individueel zorgplan 
(IZP) opgesteld. Hierin staan haalbare, positieve persoonlijke (zorg)doelen waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke omstandigheden van de patiënt en de erkenning van keuzevrijheid. 

3.4.3 Medicatie   
De keuze van het bloeddrukverlagende middel 

• Behandeling met een RAS-remmer wordt aanbevolen in geval van matig of ernstig verhoogde 
albuminurie (ACR ≥ 3 mg/mmol)  

• Bij het starten van een RAS-remmer bij patiënten met een eGFR < 60 ml/ min/1,73 m2 wordt 
na een tot twee weken controle van het serumkalium en de eGFR aanbevolen. Een daling van 
de eGFR van maximaal 20% wordt geaccepteerd. 

• Voor de voorkeursmedicatie bij andere comorbide aandoeningen of condities wordt 
aanbevolen de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement te volgen. 

Statine 

Start een statine als de patiënt in een oranje of rood vakje valt en streef naar een LDL 2,5. 

Heroverweeg medicatiegebruik en/of dosering van medicatie die de nierfunctie negatief kan 
beïnvloeden. 

 
3.4.4 Beweegadvies specifiek bij chronische nierschade  

Geef beweegadvies conform de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (zie generiek handboek 
UNICUM). 

3.4.5. Voedingsadvies specifiek bij chronische nierschade 

• Zoutinname verminderen (beperken tot 6 gram/dag = geen extra zout toevoegen) 

• Niet zonder overleg een koolhydraatarm dieet (wat vaak een eiwitrijk dieet is) volgen, omdat 
dat soms nierschade kan geven 
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Hoofdstuk 4 - Stabiele fase 
 

4.1 Doel stabiele fase  
Het verhoogde risico op cardiovasculaire morbiditeit/mortaliteit verminderen en progressie van 
nierschade voorkómen of beperken. 
 

4.2 Controlefrequentie stabiele fase  
De controlefrequentie is afhankelijk van de risicocategorie. Zie de tabel hieronder voor de aanbevolen 
controlefrequentie per jaar:  

 
 

4.3 Tussencontrole/Jaarcontrole 
Evalueer het beloop van de nierschade, besteed aandacht aan: 

• De mate van nierschade:  

o Bepaal de eGFR en albumine-creatinineratio in de urine. 

o Ga na of er een verandering van het stadium van de nierfunctie of albuminurie is, 
evalueer eventuele oorzaken hiervan en pas zo nodig het beleid aan. 

• Cardiovasculair risicoprofiel (inclusief meting van de bloeddruk)  

• Niet-medicamenteuze adviezen (leefstijladviezen)  

• Medicatiegebruik (waaronder zelfzorgmiddelen, zoals NSAID’s) en (vooral bij kwetsbare 
ouderen) polyfarmacie beoordelen, bij achteruitgang van de nierfunctie zo nodig aanpassen 
van dosering medicatie 

• Bij gebruik van een RAS-remmer of diureticum: 

o Bepaal minimaal jaarlijks de serumkalium- en natriumconcentratie. 

• Indien een patiënt een sterk verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen of eindstadium 
nierfalen heeft (rood) en toch bij de huisarts onder controle blijft wordt twee tot vier keer per 
jaar fosfaat, kalium, calcium en hemoglobine bepaalt. Bij afwijkingen kan er consultatie van de 
internist-nefroloog plaatsvinden. 
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Hoofdstuk 5 - Capita selecta  
 

5.1 Dreigende dehydratie 
• Instrueer patiënten met chronische nierschade die RAS-remmers, diuretica en/of (ondanks 

contra-indicatie) NSAID’s gebruiken contact op te nemen met de huisartsenpraktijk in geval 
van hoge koorts, fors braken of forse diarree.   

• Overweeg controle van de patiënt en aanvullend laboratoriumonderzoek (eGFR, kalium, 
natrium). 

• Overweeg tijdelijk diuretica te staken en de dosering van RAS-remmers te halveren.  

• Bij gebruik van NSAID’s: staak deze in elk geval tijdelijk, maar ga ook na of deze geheel 
gestaakt kunnen worden.  

• Bij patiënten met hartfalen kan het staken van RAS-remmers leiden tot afname van de 
cardiale output. Geadviseerd wordt bij deze patiënten tijdelijk de dosering van diuretica en 
RAS-remmers te halveren.  

 

5.2 Medicatiebewaking bij patiënten met chronische nierschade 
• Bij het voorschrijven van een aantal geneesmiddelen aan patiënten met een verminderde 

nierfunctie moet de (start)dosering en/of het doseerinterval aangepast worden  

• Bij geneesmiddelen die toxisch voor de nieren zijn, kan een acute verslechtering van de 
nierfunctie ontstaan. Deze geneesmiddelen zijn daarom gecontra-indiceerd bij patiënten met 
CNS. 

• Bij het vaststellen van een verminderde nierfunctie (< 60 ml/min): 

o Maak een ICPC-code nierinsufficiëntie aan zodat deze wordt meegenomen bij de  
medicatiebewaking in het HIS.  

o Geef eGFR <50 ml/min /1,73 m2 door aan apotheker 

• Bepaal de nierfunctie bij alle patiënten > 70 jaar voor wie geldt dat: 

o De nierfunctie onbekend is of langer dan één jaar geleden bepaald is 

o Medicatie wordt voorgeschreven die bij een verminderde nierfunctie aanpassing 
behoeft, gecontraïndiceerd is, of waarvan bekend is dat die achteruitgang van de 
nierfunctie kan veroorzaken. 

 

5.3 Nierfunctiedaling (eGFR) na starten ACE-remmer/ARB/diureticum 
• Enige daling van de eGFR is normaal: daling eGFR tot 20% met 30 ml/min als ondergrens is 

acceptabel: geen verdere dosisverhoging meer. 
Bij eGFR 15-30 ml/min: dosishalvering van ACE-remmer, ARB en/of diureticum; Bij een eGFR 
< 15 ml/min: ACE-remmer of het diureticum staken. 

• Bij een aanhoudende lage waarde van eGFR (< 30 ml/min) zijn metabole complicaties te 
verwachten: consultatie internist. 
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• Bij een verlaagde eGFR moet het effect van de behandeling op het kalium en kreatinine na 
twee weken worden gecontroleerd maar ook op langere termijn en bij acute verstoringen van 
de gezondheid. 

• Stijging Kreatinine na start ACE of AT-2 van 10 – 20% is acceptabel, stijging van het 
Kreatinine van > 25%: overleg met huisarts of nefroloog (Risico op nierarterie stenose) 

 

5.4 Palliatie 
Op www.pallialine.nl staat de richtlijn voor palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen. Afhankelijk van de 
conditie van patiënt wordt door middel van gezamenlijke besluitvorming met patiënt en familie het 
beleid afgestemd. Besteed aandacht aan advanced care planning. 

 
Veel voorkomende klachten zijn: 
 

• Slaapstoornissen 

• Polyneuropathie 

• Krampen (calcium en albumine) 

• Jeuk (fosfaat) 

• Moeheid (eGFR, Hb) 

• Dyspnoe-hyperventilatie (bicarbonaat, metabole acidose) 

• Delier 

• Depressie 

  

http://www.pallialine.nl/
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Hoofdstuk 6 - Taakverdeling, consultatie en 
verwijzing  
 
6.1 Samenwerking ketenpartners in het zorgprogramma 
In het zorgprogramma chronische nierschade werken de volgende zorgverleners samen in de keten: 
 

• Huisartsen 

• Praktijkondersteuners 

• Diëtisten 

• Apothekers 

• Kaderhuisartsen CVRM/DM 

6.1.1 Afspraken en verwijscriteria diëtist 
Diagnose chronische nierschade met mild tot matig en sterk verhoogd risico, eventueel gecombineerd 
met:  
 

• Hypertensie: zonder albuminurie > 140/90 mmHg, met albuminurie > 130/80 mm Hg (herhaald 
gemeten) 

• Albuminurie met een mild tot matig en sterk verhoogd risico (geel, oranje en rood in de tabel in 
H2.2) 

• Vochtretentie 

• Serum kalium: < 4 of > 5 mmol/l 

• Verhoogd serumfosfaat 

• Overgewicht (BMI > 25 kg/m2; > 70 jaar > 27 kg/m2)  

• eGFR<30, i.v.m. instellen op een eiwitbeperkt dieet, in afstemming met de specialist  

 

6.1.2 Consultatie kaderhuisarts 

• De kaderarts diabetes kan in het kader van CNS geconsulteerd worden bij vragen over 
bijvoorbeeld het aanpassen van diabetes medicatie bij verminderde nierfunctie.  

• De kaderarts CVRM kan in het kader van CNS geconsulteerd worden bij vragen over het niet 
behalen van streefwaarden of medicatie gerelateerde vragen.  

• De kaderhuisartsen DM en CVRM van UNICUM zijn bereikbaar via VIPlive.  

6.1.3 Consultatie specialist 
Consultatie verloopt via Zorgdomein, telenefrologie. Indicaties: 

• Alle patiënten met verwijscriterium die niet verwezen worden 
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• Onvoldoende duidelijkheid over de oorzaak van de nierschade 

• Progressie van nierschade/afwijkend beloop 

• Therapieresistente hypertensie 

• Afwijkende laboratoriumuitslagen wijzend op metabole complicaties  

6.1.4 Verwijscriteria specialist  
Voor verwijzing kan eerst een consultatie van de nefroloog via telenefrologie gedaan worden om vast 
te stellen of de verwijzing daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft.  
 

• Vermoeden van acute nierschade (met spoed) 

• High risk (rood) 

• Ernstig verhoogde albuminerie, ACR > 30 mg/mmol 

• Vermoeden van specifieke nierziekte (sedimentsafwijking, auto-immuunaandoening, erfelijke 
nierziekte) 

• Snelle progressie van chronische nierschade 

o Daling van de eGFR van 25% ten opzichte van de eerste meting in de afgelopen vijf 
jaar, in combinatie met een verslechtering in stadium van de eGFR, of  

o Daling van de eGFR van ten minste 5 ml/min/1,73 m2/jaar, vastgesteld met ten minste 
drie metingen  
 

Overwegingen om een patiënt niet te verwijzen: 
 

• Beperkte levensverwachting 

• en/of beperkte co-morbiditeit. 

• Wens van patiënt om niet verwezen te worden. 

6.1.5 Afspraken en taakverdeling apotheek  
Een afwijkende nierfunctie (< 50 ml/ min/1,73 m2) moet door de voorschrijver worden doorgegeven 
aan de apotheker. Voor communicatie van de nierfunctie door de voorschrijver naar de apotheker is er 
bij voorkeur een koppeling tussen het informatiesysteem van de voorschrijvend arts en de apotheker.  
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