
Richtlijn chronische nierschade



Vragen?
Graag via de chat indienen, mag (graag) tussendoor! 







Bepaling risicocategorie en beleid 

Een verlaagd eGFR en/of een 

verhoogd ACR 



Risicocategorie De risicocategorie CNS wordt toegepast in het 

bereken van het risico op hart en vaatziekten en 

vaststellen behandelbeleid.

CNS is een losstaande risicofactor voor het 

ontwikkelen van HVZ



Factsheets Nierstichting

www.nierstichting.nl/professionals/

factsheets

Ter ondersteuning van het consult

http://www.nierstichting.nl/professionals/factsheets




Bron: nierstichting.nl 





Nierfunctie

• Hoeveelheid plasma die per tijdseenheid de glomerulaire filter passeert 

(voorurine) in ml/min

• Glomerulaire filtratiesnelheid als maat voor hoeveelheid functionerend 

nierweefsel

• GFR wordt geschat -> eGFR

• Voorheen mbv MDRD nu CKD-EPI



Waarom per 1.73m2?



Overschatten nierfunctie

eGFR wordt bepaald met CKD-EPI-formule (niet MDRD)

• Houdt rekening met lengte, gewicht, geslacht en leeftijd

• Formule overschat GFR bij weinig spiermassa

• Formule onderschat GFR bij veel spiermassa en negroïde patiënt

NHG-Standaard Chronische nierschade, (Huisarts Wet 2018;april 50-67).





CNS = CVR

• Chronisch Nierschade geeft een verhoogd cardiovasculair risico, 

vergelijkbaar met diabetes mellitus!



Stadiering/risicoschatting

NHG-Standaard Chronische nierschade, (Huisarts Wet 2018;april 50-67).



Voeding & Chronische Nierschade

door Janneke van der Wielen diëtist



Programma Voeding & CNS

Rol van voeding bij CNS

• Welke adviezen kunnen jullie als POH/HA geven?

• Vooral gericht op minder zout (kalium en eiwit buiten beschouwing)

• Praktische tips/tools/websites



Factoren die van invloed zijn op de nieren



Basis is gezonde voeding, ook bij CNS



Gezonde leefstijl 

• Richtlijnen Goede Voeding, ook bij CNS!

• Wel: groente, fruit, volkoren granen, noten, 

peulvruchten, (vette) vis, voldoende drinkvocht (min.1,5 

liter)

• Beter van niet: alcohol, veel suiker, zout en 

(verzadigde) vetten

• Naast: voldoende slaap, ontspanning, beweging en 

niet roken



Voedingsadviezen door POH/HA bij:

ZP* 1 en 2:

- Grijs (ZP1): Zelfmanagment

- Licht oranje (ZP 2): Zorgprofessionals

- Oranje (ZP 3):Diëtist

- Donker Oranje (ZP 4): Diëtist met 

specialistische expertise MET 

Zie ook deze link:

https://www.artsenwijzerdietetiek.nl/nierziekten

/chronische-nierschade-cns

ZP= zorgprofessional



Zout 

• Regelen van vochtbalans en bloeddruk

• Werking van spier- en zenuwcellen

• Keukenzout is natrium(40%) en chloride (60%)

• 1 gram zout is 400 mg natrium

• 1 gram natrium is 2,5 gram zout

• Niet nodig om extra toe te voegen aan je voeding



Zout 

Gezondheidsraad adviseert max. 6 gram zout per dag binnen 

te krijgen.



Zout 

Bewustwording is stap 1: zoutquiz, Eetmeter 

Voedingscentrum (eetdagboek), etiketten



Zout

• Diverse Tools te vinden:

• https://nierstichting.nl/minderen-met-zout/

• Zoutquiz

• Zoutmeter

• Zoutvergelijker

• Kruidenwijzer

• Voedingscentrum (Eetmeter en voor recepten)

• Nieren.nl (ook voor recepten en meer..)

https://nierstichting.nl/minderen-met-zout/


“Nu ik medicatie gebruik hoef ik niet meer te letten op zout”



Zoutquiz



Zoutmeter: in 3 stappen...



Zoutvergelijker



Kruidenwijzer



Etiketten lezen

Kijk voor handig filmpje op het Voedingscentrum:

Etiket vergelijken om gezonder te eten | 

Voedingscentrum

https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/eten-kopen/etiketten-lezen/etiket-vergelijken-om-gezonder-te-eten.aspx


Gratis folder Voedingscentrum



Take home message

• Weet dat je als zorgprofessional al veel informatie kunt 

geven bij patiënten met CNS!

• Kies vooral voor gezond en onbewerkt voedsel

• Het gaat om voeding TOTAAL per dag: niet om 1 

voedingsmiddel

• Begin met 1 kleine verandering en breidt deze 

langzaam verder uit

• Bij licht tot matige nierschade kun je overwegen door te 

verwijzen naar de diëtist



Casus 74-jarige man

• Man 74 jaar

• DM II, AF, hypertensie, CNS (schrompelnier)

• Xarelto 15 mg, bisoprolol 2,5 mg zn.

• Jaarcontrole: RR 135/80  P78 irr  ACR 22,3 -> 30,8  eGFR 40

• Vraag: Start RAS-remmer?



Behandelrichtlijn CNS

• Evalueer de verlaagde eGFR / ACR

• Tekst onder Stroomdiagram diagnostiek en evaluatie

• Voorlichting



Richtlijn verhoogde bloeddruk

• Streefwaarde bloeddruk

• Middelen

• Beleid bij nierfunctiedaling, dehydratie, electrolytstoornis



Richtlijn Atriumfibrilleren

• CHADVASC score

• Directe orale anticoagulantia



52 jarige NL vrouw met CNS

• 52 jaar
• Geen DM, geen PAV, geen HF of COPD
• CVA doorgemaakt
• Hypercholesterolemie
• Hypertensie welke goed is ingesteld met medicatie

• BMI 28.4
• Alcohol 1E per dag
• Bloeddruk 134/84mmHg

Medicatie 
- Bisoprolol 2.5 mg
- Perindopril 4 mg (in sept 20 gestart na 1e lab)
- Nifedipine 60 mg
- Hydrochloorthiazide 12.5 mg
- Rosuvastatine 20 mg
- Grepid 75 mg

Lab 10 mrt 21: Alb urine portie: 250, creatinine 14.1, 
ACR 17.7, eGFR 95, creatinine 64, Na 139, K 4.8

Lab 17 sep 21: Alb 86, creatinine 5.6, ACR 15.4, eGFR 
102, creatinine 59, Na 138, K 3.8., LDL 3, n gluc 5.7, trig 
1.02, Chol/HDL 3.2, HDL 1.56, chol tot 5



Telenefrologisch consult:

Advies dr Raasveldt: Consult nee, tenzij advies = echo 
nieren (vraag niergrootte) en 24 uurs urine
op vol, na, eiw, alb, kreat en dan weer even overleg.

Dit is dan ook ingezet.

Ondanks dit advies heb ik ook metabole complicatie lab 
aangevraagd. Dit is niet meer conform de richtlijn.

Wat zou de oorzaak kunnen zijn van zo'n forse
albuminurie?



Casus 61-jarige man 

• 61 jaar 
• Acuut myocardinfarct 2008

• Bloeddruk 125/80
• eGFR 59ml/min
• ACR 6,2 mg mmol/l
• LDL 2,7 g/mol

Medicatie
Rosuvastatine 20mg
Acetylsalisylzuur 80mg
Metoprolol 50mg 

• Geen nefrogene oorzaak voor verhoogde 

albuminurie

• Geen koorts/ UWI of ontregelde DM

• Na tweede meting ACR gestegen naar 

13,2 g/mol  



Vraag:

Starten met ACE-remmer bij deze lage 

tensie?



Vrouw met Chronische nierschade (CNS)

▪ 70 jaar
▪ Diabetes Mellitus Type 2
▪ Myocard infarct

▪ BMI 39,3 kg/m2

▪ Rookt: half pakje per dag
▪ Bloeddruk: 164/89mmHg
▪ eGFR 48 ml/min
▪ ACR: 18,6 mg/mmol
▪ LDL: 3,6mmol/l

• Welke informatie is nodig om tot een beleid en behandeldoelen te komen?



Verloop
LAB 2018 2017

HbA1c 42 45

LDL 3 2,2

ACR 18,6 15,9

eGFR 48 45

Kalium 4.2 4,4

metingen

BMI 39.3 39,3

RR 164/89 165/81

bewegen Voldoet aan  norm Voldoet aan  norm

roken ja ja

alcohol 3 pw 3 pw



Stappen

1. Evaluatie eGFR en ACR

2. Hoe ‘classificeert’ u deze patiënt t.a.v. chronische nierschade?

3. Wat zijn uw behandeldoelen?



Classificatie CNS

G3A A2 (oranje)

Stabiel



Behandeldoelen

• Tegengaan van progressie van nierschade, atherosclerose.

• Leefstijl

• Roken

• Gewicht

• Bloeddruk

• Albuminurie

• HbA1c

• Cholesterol

• Medicatie bewaking



Huidige medicatie

• Levothyroxine 75 mg

• Carbasalaatcalcium 100 mg

• Nitroglycerine spray zn

• Bisoprolol 2,5 mg

• Pravastatine 20 mg

• Pantoprazol 40 mg

• Metformine 1500 mg

• Gliclazide 80 mg



Dosering DM medicatie bij CNS

Stofnaam nierfunctie dosering bij verminderde nierfunctie

Metformine 50-60 500mg 2-3 dd*

30-50 500 mg 2 dd*

10-30 500 mg 1 dd*

SU-derivaat < 50 overzetten op gliclazide

Gliclazide >10 Dosis aanpassing niet nodig

Sitagliptine 30-50 50 mg 1 dd

10-30 25 mg 1 dd

* eventueel in individuele gevallen op te hogen in overleg met de nefroloog



Beleid
• Leefstijlaanpassing (IZP, eigen regie)

• Stoppen met roken
• Gewichtsreductie

• Starten met ACE remmer, in lage dosering i.v.m. lage klaring
• Controle eGFR en Ka:10-14 dagen
• Controle ACR: 3 maanden
• Controle bloeddruk 

• Metformine: 2 x dd 500 mg
• Controle HbA1c: 6 maanden

• Cholesterol
• Statine herzien of ezetemibe toevoegen. 

• Medicatiebewaking: ICPC U99.01 en doorgeven aan apotheek



Man met chronische nierschade

▪64 jaar
▪Diabetes mellitus

▪BMI: 24,96
▪Bloeddruk: 99/62mmHg
▪eGFR: 44 ml/min
▪ACR: 4,6 mg/mmol
▪LDL: 0,9 mmol/l

1. Hoe ‘classificeert’ u deze patiënt t.a.v. nierschade?

2. Wat zijn uw behandeldoelen?



Huidige medicatie

• Simvastatine 40 mg

• Metformine 2000 mg

• Hydrochloorthiazide 25 mg

• Novorapid 10 -10 -10 EH

• Euthyrox 50 mcg

• Euthyrox 12.5 mcg

• hydrocortisonzalf

• Lantus 14 EH



Verloop
LAB 2018 2017 2016 2015 2014
HbA1c 56 57 57 57 71
LDL 0,9 1,0 1,8
ACR 4,6 1,7 0,7 0,7 1,4
eGFR 44 41 52 55 54
Kalium 3,9 4,3 3,9 4,5 4,1
metingen
BMI 24,96 26,4 25 26.1 26,4
RR 99/62 109/68 112/69 105/66 110/70
bewegen volgens de 

norm 
volgens de 
norm

volgens de 
norm

volgens de 
norm

volgens de 
norm

roken Nee Nee Nee Nee Nee
alcohol 2 per week 2 per week 3 per week 3 per week 4 per week



Stadiering CNS

• Grensgeval rood-oranje

• Progressie ?

• Verwijzing naar nefroloog ?

• Telenefrologie ?



Verwijzing nefroloog 

• (vermoeden) acute nierschade

• Vermoeden specifieke nierziekte

• ACR > 30 mg/mmol

• CNS met sterk verhoogd risico (rood)

• Progressie chronische nierschade



Stadiering/risicoschatting

NHG-Standaard Chronische nierschade, (Huisarts Wet 2018;april 50-67).



Classificatie en behandeldoelen 
Geen persisterende albuminurie: G3B A1 (oranje)

• Tegengaan van progressie van nierschade, atherosclerose

• Leefstijl

• Bloeddruk

• albuminurie

• HbA1c

• LDL

• Medicatiebewaking



Beleid

• Leefstijladviezen: 

• Zoutinname verminderen, verwijzing diëtist

• Bloeddruk: streefwaarden is < 130/80

• Hydrochloorthiazide stoppen i.v.m. lage bloeddruk 

• HbA1C: streefwaarde is ≤ 53. 

• Metformine verlagen naar 2 x dd 500 mg

• Insuline ophogen aan de hand van dagcurves.

• LDL: beleid handhaven

• Medicatie bewaking: ICPC U99.01 en doorgeven aan apotheek



Rapportage jaarlijkse controle DM huisarts

CNS: G3B/A1, matig verhoogd risico
Bloeddruk: streefwaarden is < 130/80
Vanwege de verlaagde eGFR Metformine verlagen naar een dosering van 1000 mg per dag. 
HbA1c over 6 maanden herhalen. 



vervolg



NSAID’s en RAS remmers 



Risico combinatie NSAID’s -RAS remmers 
en/of diuretica 

• Acute nierschade/nierinsufficientie

• Vochtretentie en hypokaliëmie

• Mensen komen binnen 3 dagen kilo’s aan

• Afname antihypertensief effect

• Effect treedt na 1-2 weken op



Vragen?


