
ALBUMINE/CREATININE RATIO  
< 3 

≥ 3 

ACR voor 1e keer ≥ 3 of 
ACR duidelijk afwijkend  
(≥ 50%) t.o.v. vorige meting? 

1e keer verhoogd 
albuminurie? 

Herhaal ACR < 1-2 
weken 

< 3 ≥ 3 - 30 > 30 

CNS en sterk 
verhoogde 

albuminurie 

Herhaal ACR +3 mnd. 
Verwijzen 

naar 
nefroloog ≥ 3 - 30 CNS en matig 

verhoogd albuminurie 

Geen verhoogde 
albuminurie 

Ja 

Ja 

CNS risicocategorie 
(her)bepalen en beleid 

evalueren 
 

Beïnvloedende factoren? *1 

Erytrocyturie ?  
Herhaal urinestick <1-2 weken 

   
Wederom ery’s positief?  
Bepaal dysmorfe ery’s en 

celcilinders 

Sept 2018 

Nee 

Ja 

Nee 

CNS risicocategorie 
(her)bepalen en beleid 

evalueren 
 

Nee 

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 
 



eGFR (CKD-EPI) 

Houdt rekening met over- en onderschatting van de eGFR 

≥ 60 30-59 < 30 

Beïnvloedende factoren? 
- Dehydratie 
- Medicatie (bijv. NSAID’s, RAS-remmers) 
- Ontregelde Diabetes Mellitus 
- Ernstig verhoogde bloeddruk 
- Bekende nierziekte,  recidiverende pyelonefritis, vesico-
ureterale reflux, nefrectomie, auto-immuunziekte in VG 
- Fam. nierziekten (bijv. ziekte van Alport, cystenieren) 

Herbepaal de eGFR (en serum creatininegehalte) < 1 week 

Progressie?  
eGFR daling van 25% t.o.v. de eerste meting in de 
afgelopen vijf jaar samen met een verslechtering 
in stadium van nierschade  
of 
eGFR daling van minimaal 5 ml/min/1.73 m2 
vastgesteld met minimaal 3 metingen in één jaar 

Acute nierschade  
= Serumcreatinine 
stijging met ≥ 25µmol/L 
< 48 uur of met > 50% 
binnen één week 

Verwijzen naar 
nefroloog 

Geen 
verminderde 
nierfunctie 

eGFR 
voor 1e 

keer 
<60? 

en/of en/of 

< 30 30-59 ≥ 60 

Herbepaal de eGFR < 3 
mnd.  

Verminderde nierfunctie 
eerder vastgesteld? 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

CNS risicocategorie 
(her)bepalen en 
beleid evalueren 

 

30-59 
CNS en 

verminderde 
nierfunctie 

< 30 of acute 
nierschade 

Ja 

Nee 

CNS risicocategorie 
(her)bepalen en 
beleid evalueren 

 

Sept 2018 

eGFR is duidelijk 
afwijkend 

(≥15%) t.o.v. 
vorige meting? 



Sept 2018 

A1 ACR<3 A2 ACR 3-30 A3 ACR>30 

G1 eGFR ≥90/ 
G2 eGFR 60-89 

Geen controle 
 
 
 
 
 
Mogelijk A91 of T90.02 

Leefstijladviezen, medicatiebewaking 
Cardiovasculaire risicoschatting, CNS 
als additionele risicofactor meewegen* 
(Lab)controle 1x/jaar 
 
 
 
K29 + U99.01 of T90.02 + U99.01 

Leefstijladviezen, medicatiebewaking 
Influenzavaccinatie 
Behandeling bij RR >130/80, LDL ≥2,5; 
individualisering streefwaarden 
(Lab)controle 2x/jaar 
Verwijzing internist-nefroloog 
 
K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01 

G3a eGFR 45-59 Leefstijladviezen, medicatiebewaking 
Cardiovasculaire risicoschatting, 
CNS als additionele risicofactor 
meewegen* 
(Lab)controle 1x/jaar 
 
 
K29 + U99.01 of T90.02 + U99.01 

Leefstijladviezen, medicatiebewaking 
Influenzavaccinatie 
Behandeling bij RR >130/80, LDL ≥2,5; 
individualisering streefwaarden 
(Lab)controle 2x/jaar 
 
 
K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01 

Leefstijladviezen, medicatiebewaking 
Influenzavaccinatie 
Behandeling bij RR >130/80, LDL ≥2,5; 
individualisering streefwaarden 
(Lab)controle 2-4x/jaar 
Verwijzing internist-nefroloog 
 
K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01 

G3b eGFR 30-44 Leefstijladviezen, medicatiebewaking 
Influenzavaccinatie 
Behandeling bij RR >130/80, LDL 
≥2,5; individualisering streefwaarden 
(Lab)controle 2x/jaar 
 
K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01 

G4 eGFR 15-29 Leefstijladviezen, medicatiebewaking 
Influenzavaccinatie 
Behandeling bij RR >130/80, LDL ≥2,5; individualisering streefwaarden 
Overweeg nierfunctie vervangende therapie 
(Lab)controle 2-4x/jaar, verwijzing internist-nefroloog 
 
K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01 

G5 eGFR  <15 Leefstijladviezen, medicatiebewaking 
Influenzavaccinatie 
Behandeling gericht op maximaal behoud van nierfunctie en behandeling symptomen  
(Lab)controle ≥4x/jaar, verwijzing internist-nefroloog 
 
K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01 

- Bij medicamenteuze 
behandeling RR en 
albuminurie: voorkeur 
voor RAS-remmer 

- Bij albuminurie, indien 
HA wenst, ook U98.01 
registreren 

Risicoschatting op cardiovasculaire 
schade, progressie van nierschade 
en mortaliteit:                         
               Geen CNS 
 
               Mild verhoogd risico 
 
               Matig verhoogd risico 
 
               Ernstig verhoogd risico 
 

CNS beleid en registratie 
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