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Kernboodschappen NHG-richtlijn 2018:

– Verminderde eGFR (CKD-EPI <60) of verhoogde 
albuminurie (ACR >= 3) reden voor vervolgdiagnostiek

– CNS  => afwijkende waarden zijn minimaal drie maanden 
aanwezig

– CNS geeft verhoogd risico op HVZ vergelijkbaar met DM-
pat

– Advies bij eGFR <60  ICPC nierfunctiestoornis aanmaken in 
HIS inclusief contra-indicatie tbv medicatiebewaking.

– Bloeddrukbehandeling essentieel. RAS-remmers voorkeur



Belangrijke wijzigingen nieuwe standaard 
CNS

* Micro-/ macro-albuminurie vervallen! 

matig verhoogde en ernstig verhoogde 
albuminurie. 

* CKD-epi i.p.v. MDRD

* Leeftijdgrens vervallen 

* Risicostratificatie obv eGFR icm albuminurie

* Metabole screening alleen nog bij sterk verhoogd 
risico op HVZ of eindstadium nierfalen

* Adviezen medicatiebewaking en beleid bij 
dehydratie 



Nieuwe stadiering = Risico op..

Risico op overlijden, 

cardiovasculaire eindpunten, 

acute nierschade,

eindstadium nierfalen

Nierfunctie	(ml/min/	1,73	m
2
)	

Albuminurie	stadia	(albumine-creatinine	ratio	in	mg/mmol)	

A1	 A2	 A3	

Stadium	 Beschrijving	 	
Normaal		 Matig	verhoogd	 Ernstig	verhoogd	
<	3	 3-30		 >	30		

G1	 Normaal	of	hoog	 >	90	 	 	 	

G2	 Mild	afgenomen	 60-89	 	 	 	

G3a	 Mild	tot	matig	
afgenomen	

45-59	 	 	 	

G3b	 Matig	tot	ernstig	
afgenomen	

30-44	 	 	 	

G4	 Ernstig	afgenomen	 15-29	 	 	 	

G5	 Nierfalen	 <	15	 	 	 	

	



Risico onafhankelijk geassocieerd met 
CNS



Wat is niet veranderd?

Diagnostiek CNS = tenminste 3 maanden bestaande:

- Verlaagde eGFR en/of

- Verhoogde albuminurie (ACR) en/of

- Specifieke urinesediment afwijkingen

dysmorfe ery ‘s

celcilinders



Diagnostiek





Progressie CNS = verwijzing nefroloog
CNS:

daling eGFR van 25% t.o.v. eerste meting in 
afgelopen 5 jaar EN verslechtering stadium OF

daling van > 5 ml/min/1,73m2 in 1 jaar OF

eGFR < 30

Acute nierschade:

stijging serumcreatinine > 25 mmol < 48 uur OF

50% in een 1 w 
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(her)bepalen en beleid 

evalueren
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Urinestick

Beïnvloedende 
factoren? *1

*1 Beïnvloedende 
factoren: 
Contaminatie van de 
urine (bloed, fluor), 
urineweginfectie, 
manifest hartfalen, 
koorts, ontregelde 
DM, zware 
lichamelijke 
inspanning en/of 
recent doorgemaakt 
epileptisch insult



Wie doet wat?



• Verlaagde  eGFR registreren/ruiteren

• Telefoon: zelfzorgmedicatie

(dreigende) dehydratie/diarree:

*doorverbinden met POH/HA

* op spreekuur

* terug contact
?



Leefstijl: bewegen, SMR, zoutbeperking

Gesprek over stoppen (actief) vit D

Zelfzorgmedicatie (NSAID ‘s)

Streefwaarden indien mogelijk

Influenzavaccinatie bij matig en hoog risico (oranje en rood)

Thuisarts.nl; Nierpatiënten vereniging NL

Nierstichting.nl/Zoutwijzer

Dreigende dehydratie: stoppen diureticum, halveren RAS



Beoordeling dehydratie

Beoordeling acute nierinsufficiëntie

Uitgebreide co morbiditeit

Alle patiënten “in het rood” die in 1e lijn blijven

Meedenken over consultatie  kaderarts en/of nefroloog

HA is eindverantwoordelijk



Milde tot matige nierschade
Kennis, gedachten en ervaringen v patiënten (patiëntinterviews)

C van Dipten et al, H&W Jan 2019

1) Nagaan wat de patiënt van Nierschade weet

2) Gericht informeren

3) Relatie Nierschade – HVZ duidelijk maken

4) Thuisarts.nl; Nierstichting.nl



Casuïstiek



Casus 1

Mevrouw de Graaf, 60 jaar, komt op het spreekuur van de POH-S 
voor haar reguliere diabetes controle. 

Daarbij valt op dat zij een albumine-creatinineratio  (ACR)
heeft van 12 mg/mmol.

Wat is je beleid?



Mevr de Graaf

Nagaan of er sprake is van een 
niet-nefrogene oorzaak:

een urineweginfectie 
contaminatie van de urine met bloed of fluor
koorts 
een zware lichamelijke inspanning
ontregelde diabetes mellitus
recent epileptisch insult



Mevr de Graaf

Er blijkt geen niet-nefrogene oorzaak te zijn. 

Haar eGFR is 74 ml/min/1,73 m2.

Is er bij haar sprake van chronische nierschade?



Mevr de Graaf

CNS :
≥ 3 maanden een verminderde nierfunctie en/of verhoogde 

albuminurie en/of 
specifieke sedimentsafwijkingen.



Casus 2

Mevrouw van Zijl, 64 jaar, komt op je spreekuur met 
algemene malaise klachten. Bij onderzoek vindt je geen 
duidelijke afwijkingen. Je besluit aanvullend 
bloedonderzoek te doen. Daarbij wordt een verhoogd 
cholesterol en een verminderde nierfunctie gevonden:

Chol tot. 6.8; HDL 1.3; LDL 4.6; ratio 5.2; triglyceriden 1.9; 
Kreat 102; eGFR 47

Je overweegt de diagnose chronische nierschade.
Wat wil je weten uit het dossier van patiënte?



Mevr v Zijl

1)Voorgeschiedenis:
Hypertensie 
Diabetes 
Bekende of familiare nieraand
Medicatiegebruik (RAS, NSAID) 

2) Is er sprake van (matige/ernstige) albuminurie? 

3) (Niet)nefrogene oorzaak van albuminurie?
4) Is er mogelijk sprake van dehydratie?



Mevr v Zijl

Welk Lichamelijk onderzoek doe je?

Bloeddruk (132/84), Lengte (172 cm) en 
Gewicht (82 ,4 kg), BMI 27,8



Mevr v Zijl

Aanvullend onderzoek?

1) eGFR en/of ACR < 1 week:

Indien geen acute nierinsuffic

2) eGFR over 3 m herhalen

3) Overweeg sediment op dysmorfe ery ‘s



Mevr v Zijl

Bij herhaling van de eGFR is deze weer 47. Je 
komt tot de conclusie dat er bij mevrouw 
Jeuken sprake is van chronische nierschade.

Wat doe je aan medicatiebewaking?



Mevr v Zijl

• U99.01; eventueel U98.03 ( proteïnurie); 
medicatiebewaking activeren

• eGFR (<50; NHG <60) aan apotheker (instemming patiënt !)

• Nefrotoxische middelen (NSAID ‘s)

• Dosering



Casus 3

Mevrouw de Bruin, 73 jaar, komt op je spreekuur om de bloeduitslagen te 
bespreken. Je kent haar als iemand die weinig komt.  Recent was ze op het 
spreekuur in verband met een contusie van haar pols. De assistente heeft 
meerdere keren de bloeddruk gemeten,  deze was  gemiddeld 180/110 
mmHg. Je hebt aanvullend bloedonderzoek afgesproken. Daarbij was de 
eGFR 50ml/min/1,73 m2.  Na een week is opnieuw de nierfunctie bepaald.

Tensie: 180/110
Gewicht: 78kg
BMI: 28.7
ACR: 15mg/mmol, nu 17 mg/mmol
Serumcreatinine: 104umol/L, nu 102 umol/L
eGFR: 50ml/min/1,73m2, nu 51 ml/min/1,73m2
Glucose: 5,8 mmol/L
LDL: 2,9 mmol/L



Mevr de Bruin

Mevrouw de Bruin gebruikt geen medicatie. Je concludeert dat zij 
waarschijnlijk chronische nierschade heeft. Je vindt geen andere oorzaken 
dan hypertensie. Zij heeft geen klachten die wijzen op cardiovasculaire  
aandoeningen. Zij gebruikt geen alcohol, maar rookt wel.

Welk stadium nierschade heeft mevrouw de Bruin? 



Mevr de Bruin



Welke leefstijladviezen geef je mevrouw de 
Bruin?



Mevr de Bruin

Wat kan mevr doen om het zout 
te beperken tot  minder dan 6 
g/d?

*Geen zout aan eten toevoegen

* Geen kant en klaar maaltijden

* www.nierstichting.nl/zoutmeter

http://www.nierstichting.nl/zoutmeter


Bepaal de nierfunctie bij patiënten > 70 jaar,  indien onbekend of 
> 1 jaar geleden bepaald is en:
- medicatie wordt voorgeschreven die bij een verminderde 
nierfunctie gecontra-indiceerd is (NSAID) of 

- medicatie wordt voorgeschreven die achteruitgang van de 
nierfunctie kan veroorzaken. 

APO heeft ( beste?) medicatieoverzicht



Mevr de Bruin

Welke andere (voorzorgs)maatregelen zou je nog met mevrouw 
de Bruin willen bespreken? 

• NSAID gebruik

• Wanneer contact 

• Jaarlijkse griepvaccinatie

• NF en apotheker

• Eigen verantwoordelijkheid t.a.v. NF



Mevr de Bruin

Je hebt een aantal voorzorgsmaatregelen met mevrouw goed 
besproken en je wilt starten met behandeling van de 
hypertensie. 

Welk middel is eerste keus en wanneer controle?

* ACE-i ( ivm albuminurie)

* ARB ( bij hinderlijke bijwerkingen)

* Na 2 weken ( 20% daling eGFR is acceptabel)



Casus 4

Mevrouw Salmans, 78 jaar, belt naar de praktijk wat ze kan doen aan haar 
diarree. Zij heeft sinds 2 dagen waterdunne diarree, voelt zich beroerd, is 
duizelig als ze 
opstaat en heeft koorts. Ze heeft een droge mond en plast kleine beetjes.

Medicatie: Hydrochloorthiazide 12,5mg 1xdd1; Bisoprolol 2,5mg 1xdd1, 
Enalapril 5mg 1xdd1; 
acetylsalicylzuur 80mg 1xdd1 en omeprazol 20mg 1xdd1

Recent lab 3 weken geleden: 

o.a CKD epi 47 ml/min/1,73m2; ACR 15mg/mmol

Wat zou je advies zijn?



Mevr Salmans
(Verdenking )dreigende dehydratie:

• Overweeg bij (dreigende) dehydratie controle van de 
patiënt en aanvullend laboratoriumonderzoek (eGFR, kalium, 
natrium)

• Tijdelijk diuretica staken, dosering RAS-remmers te halveren.

• NSAID’s: in ieder geval tijdelijk staken, overweeg permanent 
stoppen.

• Ook van andere medicatie geldt dat aanpassing van de medicatie 
aangewezen kan zijn. Metformine kan bijvoorbeeld enkele dagen 
gestaakt worden vanwege het risico op lactaatacidose.



Casus 5

Mevr van Oorschot, 86 jaar, een kwetsbare oudere, heeft een 
CKD-epi van 29. In overleg met de (familie van de) patiënt besluit 
je om niet meer te verwijzen naar de nefroloog. 

Welke klachten kun je verwachten als de 
nierfunctie verder achteruit gaat?



Mevr v Oorschot

Vermoeidheid

Jeuk
Maag-darmklachten zoals misselijkheid, diarree en verminderde 

eetlust
Pijnklachten
Kortademigheid 
Slapeloosheid 

Welke controles en hoe vaak?



Mevr v Oorschot



Mevrouw v Oorschot

6 maanden later heeft mevr v Oorschot een  CKD epi van 22 en 
een fosfaat van 2,33 (verhoogd) en een Hb van 6,0 ( verlaagd)

Op welke manier zou je met de nefroloog willen overleggen?

• Eenmalige verwijzing

• Telefonisch consult

• E mail consult

• Telenefrologie



Rol kaderhuisarts

Beschikbaar voor overleg over NIET ACUTE zaken: 
beleid, medicatie, wel of niet verwijzen

Digitale consultatie via C2U



Verwijzen nefroloog
* Progressie nierschade: 

-25% vermindering eGFR in 5 jaar

- 5 ml/min/1,73m2 in 1 jaar (3 metingen!)

* (Verdenking) Acute nierinsufficientie:

- stijging serumcreat 25 micromol/l < 48 uur OF

50% < 1 w

* ACR > 30 mmol/l ( 3 metingen)

* Afwijkend sediment ( > 40% dysmorfe ery ‘s, celcilinders)

* Verdenking andere nierziekte  (recid pyelonefritis, glomerulonefritis)

* Verdenking Fam/Erfelijke nieraandoening ( cystenieren, Alport)



Wat geef je door aan de nefroloog?

“Dynamiek” van de CKD-epi (indien beschikbaar)

de ACR

Medicatie voor zover van invloed op nierfunctie: RAS, andere 
medicatie voor bloeddruk/DM; NSAID ‘s

Laatste meetwaarden (RR, BMI, NGluc/HbA1c)

Uitslagen van aanvullende onderzoeken (Echo)

(Duidelijke) vraagstelling



Wat mag je verwachten van de nefroloog?

Antwoord op je vraag

Behandeladvies t.a.v. medicatie, controlefrequentie, 
aanvullende onderzoeken

Wanneer terug contact/verwijzen



Vragen???


