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NHG standaard 2018
Chronische Nierschade



Belangrijkste wijzigingen - 1

› Definitie en stadiering chronische nierschade

› nierfunctie en albuminurie.

› Albuminurie

› albumine-creatinineratio ipv albumineconcentratie.

› Nierfunctie geschat (eGFR) met de CKD-EPI formule.

› Indeling in risicostratificatie (o.a cardiovasculair, mortaliteit) 

› Geen leeftijdscriterium meer



Belangrijkste wijzigingen - 2

› Wijziging in screening op metabole complicaties

› Nieuwe verwijsindicaties naar internist nefroloog

› Samenwerkingsafspraken diëtisten, apothekers en 

laboratoriumspecialisten klinische chemie.



Chronische nierschade
- Herhaalde metingen, minimaal 3 maanden

- Verlaagde nierfunctie ● eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 

en/ of 

- Markers van nierfunctie stoornis ● Albuminurie:

Albumine creatinine ratio (ACR) > 3mg/mmol

● Afwijkingen in urine sediment 

● Electrolytafwijkingen

● Afwijkingen ontdekt bij nierbiopsie

● Structuele afwijkingen bij beeldvorming



eGFR o.b.v. CKD-EPI formule en creatinine

› Schatting nierfunctie o.b.v. Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) formule.

› Glomerulaire filtratiesnelheid: maat voor hoeveelheid 
functionerend nierweefsel.

› CKD-EPI formule presteert beter dan MDRD formule bij eGFR
≥ 45 ml/min/1.73 m2  betere opsporing en risicostratificatie.



eGFR o.b.v. CKD-EPI formule en creatinine

› Formule:
Vrouw: voor creat ≤ 61.9  GFS = 144 x (creat/61.9)-0.329 x 0.993leeftijd

voor creat > 61.9  GFS = 144 x (creat/61.9)-1.209 x 0.993leeftijd

Man: voor creat ≤ 79.6  GFS = 141 x (creat/79.6)-0.411 x 0.993leeftijd

voor creat > 79.6  GFS = 141 x (creat/79.6)-1.209 x 0.993leeftijd  

› N.B.: variabelen dus enkel creatinine en leeftijd                           
(net als MDRD, maar i.t.t. Cockroft-Gault).



eGFR o.b.v. CKD-EPI formule en creatinine

· Voor patiënten onder 18 jaar Schwartz formule toepassen.

· Gebruik een correctiefactor (1.159x de uitkomst van de formule) voor het 
Afrikaans-Caribische ras.

· Lage spiermassa leidt tot eGFR overschatting en andersom.

· Bij ernstige amputatie, paraplegie of cachexie kan de creatinine gebaseerde 
eGFR CKD-EPI niet worden gebruikt. Dit geldt ook voor hemodialyse 
patiënten.

· Een verandering van >15%  is nodig om te spreken van een significante 
reductie in nierfunctie (> 20% boven 90 ml/min/1.73m2).





Albumine/creatinine ratio (ACR)
› ACR: correctie voor concentratie- en verdunningseffecten van de urine.                           

Hogere sensitiviteit en specificiteit dan bepaling van alleen 
albumineconcentratie.

› Albuminurie:

· Normaal: < 3 mg/mmol

· Matig verhoogd: 3-30 mg/mmol

· Ernstig verhoogd: > 30 mg/mmol

› N.B.: ochtendurine laten onderzoeken.

N.B. II: urinestrips niet gevoelig genoeg (pos vanaf 100 mg/l).

Albumine 
(mg/l)

Creatinine 
(mmol/l)

ACR 
(mg/mmol)

70 2.2 31.8

70 10 7.0

70 25 2.8



Albumine/creatinine ratio (ACR)

› Uitsluiten acute nierschade: herhalen binnen 1 week.

› Diagnose chronische nierschade: herhalen na 3 maanden.

› Albuminurie van niet-nefrogene oorzaak:

· Koorts, urineweginfectie, zware lichamelijke inspanning, ontregelde diabetes mellitus, 
manifest hartfalen, recent doorgemaakt epileptisch insult.



Casus 
92 jarige patiente

Voorgeschiedenis: 

2001 mammacarcinoom waarvoor operatie, radiotherapie en hormoontherapie

Artrose, totale heupprothese, cholecystectomie, astmatische bronchitis 

Medicatie: vitamine D, Ventolin, paracetamol zonodig

Lichamelijk onderzoek: RR 158/92 

Laboratorium onderzoek: kreatinine 137 eGFR 39 urine: ACR < 3 

Verwijzen? 









• Groot deel gerust follow up via huisarts

• Schokkende risico toename bij progressie nierinsufficientie / oplopend albuminurie

• risico op nierfalen 20x verhoogd bij geschatte klaring 90 met macro-albuminurie



Doel van screening 

- Progressie nierinsufficientie voorkomen of vertragen

- Voorkomen cardiovasculaire complicaties

- Corrigeren verstoringen in mileu interieur

- Optimaliseren kwaliteit van leven

- En tijdig voorbereiden op nierfunctievervangende therapie



Aanvullende diagnostiek

• Aanvullend laboratorium onderzoek

• Echo nieren

• Urine sediment

• Cystatine C



Metabole complicaties
• Verstoring in calcium, fosfaat, vitamin D, parathormoon

• Renale osteodystrofie

• Cardiovasculaire mortaliteit

Screening op metabole complicaties

Alleen aanbevolen indien:   

• Sterk verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen

• Eindstadium nierfalen die bij de huisarts onder controle zijn (blijven) 

Niet meer aanbevolen: 

• bepaling van het parathormoon (PTH) 

• behandeling met actief vitamine D bij een verhoogde PTH-spiegel



Echo nieren
Onverwacht snelle achteruitgang

Identificeren risico groepen

- Recidiverende urineweginfecties

- Nefro-/ urolithiasis

- Cystenieren (of familie anamnese)

- Risico op blaasrentie/ hydronefrose: o.a Prostaat problemen, “verzakkingen”



Urinesediment

› Bij patiënten zonder bekende hypertensie of 
diabetes mellitus en bij aanwijzingen voor een 
specifieke nierziekte.

› Dysmorfe erytrocyten en erytrocytencilinders 
wijzen op glomerulaire oorzaak hematurie.

› Verwijzing naar het IJsselland ziekenhuis;                    
analyse z.s.m. na productie (en minimaal binnen 
een uur); anders treedt vervorming ex vivo op.

› Aanbeveling: tweede ochtendurine                                     
(2-4 u na lozen eerste ochtendurine).



Cystatine C
› NHG standaard: overweeg bij een eGFRcreatinine 45-60 ml/min/1.73 m2

én geen sprake van andere tekenen chronische nierschade,      
diabetes mellitus of hypertensie

 klein deel huisartsenpopulatie

› Reden: internationale KDIGO richtlijn stelt dat deze groep geen 
chronische nierschade heeft als eGFRcystatine C > 60 ml/min/1.73 m2 is.

› CKD-EPI formules o.b.v. cystatine C en creatinine zijn echter in 
principe gelijkwaardig.

› Fysiologisch is het verschil dat cystatine C niet afhankelijk is van 
spiermassa en daarom wel absoluut aan te bevelen bij patiënten     
met een spierziekte of vergaande invaliditeit.



Symptomen

• Weinig specifiek, ontstaan geleidelijk

• Vermoeidheid, verminderde inspanningstolerantie

• Jeuk, droge huid

• Spierkrampen, restless legs

• Misselijkheid, braken

• Hemorragische diathese

• Dyspneu (overvulling, metabole acidose) 

• Libido-, fertiliteit- en menstruatiestoornissen



Behandeling

Progressieve nierinsufficientie voorkomen

Gericht op reduceren van eiwitverlies:  

• ACE-I en ARB

• Stijging tot 20% kreatinine accepteren

• Thiazidediuretica

• (kaliumsparende diuretica)

Daarnaast optimaliseren van bloeddruk en DM 

en lipiden

Voorkomen additionele nierschade



Medicatie

Klaring 30ml/min grens voor meeste medicatie aanpassing

- Toxisch: NSAID, ACE-I en ARB

lithium, metformine, jodiumhoudend contrast 

- Accumulatie: digoxine, sotalol, metoclopramide, penicillines, allopurinol, anticoagulantia

- Verminderd werkzaam: thiazide, nitrofurantoine

- Cave Polyfarmacie



Medicatie
• Bij chronische nierinsufficientie en gebruik van ACE-I, ARB, NSAID’s en diuretica: 

• Instructies geven te staken bij (dreigende) dehydratie

• Koorts, diarree, braken, verminderde intake, extreem warm weer

Trimetoprim/ co-trimoxazol: 

• Voorzichtigheid bij klaring < 30 ml/min.

• Verminderd de tubulaire excretie van kreatinine

• Kan vals verhoogde plasma creatinine spiegels geven

Epo

• Bij progressieve nierinsufficientie, eGFR < 30 

• bij patiënten bij huisarts onder controle: Laagdrempelig overleg



Niet medicamenteuze adviezen

• Zoutbeperking; max 6gram per dag

• Vermijden toevoegen extra zout

• Gebruik van kaliumzout

• Eiwitbeperkt dieet: bij patiënten bij huisarts onder controle: niet geïndiceerd

• Vochtbeperking (bij cardiale comorbiditeit) 

• Kalium- en fosfaat beperking

• Huidverzorging



Verwijsindicatie naar nefroloog

• (vermoeden van) acute nierschade

• vermoeden van een onderliggende specifieke nierziekte

• ernstig verhoogde albuminurie (tabel 1), ACR > 30 mg/mmol

• chronische nierschade met sterk verhoogd risico (rood in tabel 1)

• progressie van chronische nierschade

› 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 (tabel 1), of

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



Wolfgang C . JASN 2003; 14:486-92



Take home messages 

• Nierschade: eGFR en/of albuminurie en/of specifieke sedimentsafwijkingen; 3mnd 

• Aanvullende diagnostiek noodzakelijk bij verminderde nierfunctie e/o albuminuria

• Geen leeftijdscriterium meer

• Meeste gevallen follow up door huisarts mogelijk

• Toename eiwitverlies > toename mortaliteit

• Identificeren nierschade complicaties voorkomen



Take home messages 

• Behandeling gericht op verminderen eiwitverlies, optimaliseren bloeddruk en DM. 

• Voorkom additionele nierschade! Evaluatie medicatie:  

• Medicatie bewaking HIS (eGFR < 60) 

• eGFR communiceren naar apotheek

• dosis aanpassen

• Tijdig verwijzen

Hoeksteen in slagen hiervan: 

• Goede samenwerking tussen 1e en 2e lijn!  



En knip en plak witte logo daarna 
uit de volgende(blauwe) slide


