
 

 

Cardiorenale interactie 



Number of patients worldwide that receive 

kidney replacement therapy 

 

1990 2000 2010 

426,000 

1,490,000 

2,500,000 

Developed countries spend nowadays ±7% 
of their health care budgets on KRT programs 



RENINE 



• Herziening bestaande NfN richtlijn 2009 

• Verbetering LTA 2009 

• Opleveren 3 produkten die op elkaar aansluiten: 

• MDR CNS waarvan afgeleid: 

• NIV richtlijn CNS 

• NHG standaard CNS 

• Opname in richtlijnendatabase.nl 

• Betere implementatie en modulaire update 

Doelstellingen richtlijn CNS 



 

NVVC  

• Hartrevalidatie (2011) 

• ICD/pacemaker in de laatste levensfase (2012) 

Richtlijnendatabase.nl 



• Eigenaar database = kennisinstituut FMS 

• Eigenaar inhoud richtlijn = wv 

• Medisch specialisten stellen richtlijnen voor; Wv-

en autoriseren 

• Doelstelling: actuele stand van zaken 

• Methode: modulaire opbouw richtlijn 

• Uitgangsvraag met aanbeveling 

• Onderbouwing mbv GRADE 

• Overwegingen en verantwoordingsinformatie 

 

Afspraken  



Voorbeeld 



Modules 



GRADE 



GRADE 



Toezichthouder 



ZiN meerjarenagenda 



• Initiatiefnemers NIV/NHG met SKMS subsidie 

• Regie NfN en NHG 

• Deelnemers: 
• 4 huisartsen (NHG) 

• 3 internist-nefrologen (NIV) 

• 2 apothekers (KNMP en NVZA) 

• 1 klinisch chemicus (NVKC) 

• 1 dietist (DNN) 

• 2 patientvertegenwoordigers (NVN) 

• 1 klinisch epidemioloog 

• Start oktober 2015 met invitational conference 

MDR CNS werkgroep 



Modules CNS Submodules 

1. Diagnostiek en stadiering  a. Definities 

b. Afkappunten 

c. Stadia 

2. Beleid en behandeling  a. CVRM 

b. bloeddruk 

c. secundaire preventie CVZ 

d. DM 

e. Medicatie 

f. leefstijl, dieet en patienteducatie 

g. albuminurie 

h. urinezuur 

i. kaliumstoornis 

j. secundaire hyperparathyreoidie 

k. metabole acidose 

l. bloedarmoede 

m. OSAS 

n. vaccinaties 

o. voorkomen additionele schade 

p. RRT 

3. Samenwerking a. LTA 

b. Telenefrologie 

c. Apothekers 

Modules richtlijn CNS 



AANBEVELING 

Het wordt aanbevolen de diagnose chronische nierschade te stellen bij 
patiënten met afwijkingen in de nierstructuur of nierfunctie, die 
gedurende meer dan 3 maanden aanwezig zijn. 

  

Hiervoor worden de volgende criteria aangehouden: 

 

• Verlaagde nierfunctie en/of eGFR < 60 ml/min/1,73 m2  

• Eén of meer markers van nierschade:  
• Verhoogde albuminurie ( ACR ≥ 3,0 mg/mmol; AER ≥ 30 mg/24 uur) 

• Specifieke afwijkingen in urinesediment 

• Elektrolyten- en andere afwijkingen ten gevolge van tubulaire afwijkingen 

• Afwijkingen ontdekt bij nierbiopsie (histologie) 

• Structurele afwijkingen ontdekt bij beeldvorming van de nieren 

• Niertransplantatie in de voorgeschiedenis 

• De diagnose chronische nierschade wordt gesteld door een arts. 

 

Definities 

ACR: albumine/creatinine ratio; AER: albumine excretie snelheid; eGFR: geschatte 
(estimated) GFR; GFR: glomerulaire filtratiesnelheid 



• Albuminurie:  

• Normaal 

• Matig verhoogd 

• Ernstig verhoogd 

• eGFR  

• Serum creatinine met CKD-EPI 

• < 60 ml/min/1.73m2 is afwijkend bij elke leeftijd 

• Controle afwijkende eGFR binnen 1 week 

• eGFR 45-60 zonder risicofactoren: overweeg 

cystatine C of endogene creatinine klaring te meten 

Afkappunten 

eGFR CKD-EPI formule (schatting van GFR): 

Man  186 x (sCreatinine/88.5) -1.154 x 
leeftijd in jr -0.203 

Vrouw    0.74 x man 



• Progressie CNS 

• Afname eGFR > 25% in laatste 5 jaar in combinatie 

met toename stadium CNS 

• Afname eGFR > 5 ml/min/1.73m2 in 1 jaar, met 

tenminste 3 metingen vastgesteld 

Afkappunten 



Voormalige stadia CNS 

Stage 
GFR  

(ml/min/1/73 m2) 

Additional signs 

of CKD 

Estimated 

prevalence 

USA* 

Estimated 

prevalence 

PREVEND** 

1 > 90 Necessary 3.3 % 1.3 % 

2 60 - 89 Necessary 3.0 % 3.8 % 

3 30 - 59 Not necessary 4.3 % 5.3 % 

4 15 - 29 Not necessary 0.2 % 0.1 % 

5 < 15 of RRT Not necessary 0.2 % 0.1 % 

Total 11.0 % 10.6 % 

*Coresh et al; Am J Kidney Dis 2004 
**De Zeeuw et al; Kidney Int 2005 

K/DOQI Guidelines 
Am J Kidney Dis 2003 



eGFR and albuminuria vs CVD risk 

Fox et al for the CKD PC 

Lancet 2012 

Meta-analysis of 30 cohort studies 
Diabetes n=128.505, non-diabetes n=896.272 

HR adjusted for age, gender, CV RFs and eGFR/ACR 

Adjusted relative risk for CV mortality 
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eGFR and albuminuria vs. risk 

 

Matsushita et al, Lancet 2010 
Gansevoort et al, Kidney Int 2011 
Van de Velde et al, Kidney Int 2011 

Based on 4 meta-analyses of 45 cohorts 
with 1.5 million individuals en 5 endpoints 

 

Summary of adjusted 
Relative Risks from 

continuous 
meta-analyses 

 



Aanpassing stadia CNS 

No CKD (88%) 

Mild risk (9,2%) 

Moderate risk (2,0%) 

KDIGO Guidelines for Diagnosis, Staging  
and Management of CKD, Kidney Int 2013 

Based on 4 meta-analyses of 45 cohorts 
with 1.5 million individuals en 5 endpoints 

Prognosis of CKD based on 
GFR en Albuminuria 

categories: 
KDIGO 

High risk (<1%) 



Risks independently associated with CKD 

 

Levey, Eckardt, Gansevoort et al, KI 2011 
Based on 4 meta-analyses of 45 cohorts 

with 1.5 million individuals en 5 endpoints 
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Loss of Life Expectancy vs healthy 

subjects 

Alberta Kidney Disease Network 



mild risk   moderate risk   high risk   colorectal cancer 
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Loss of Life Expectancy vs healthy 

subjects 

USA National Cancer Institute, Alberta Kidney Disease Network 



CKD is the strongest predictor of CV mortality 

 

Matsushita, Gansevoort et al 
NEJM 2015 

Meta-analysis of 24 general population cohort studies 
n=637.315 subjects without a history of CVD 

Cardiovascular mortality Coronary heart disease 



CVRM 2017 



Risicostratificatie 



Bloeddruk bij eGFR < 60 

ACR < 3 3-30 >30 

Start therapie 
indien 

> 140/90 > 130/80 > 130/80 

Streefniveau ≤ 140/90 ≤ 130/80 ≤ 130/80 

Middel van keuze Geen voorkeur ACEi/ARB 
gesuggereerd 

ACEi/ARB 
aanbevolen 



SPRINT 

NEJM 2015 



SPRINT 

NEJM 2015 



SPRINT 

NEJM 2015 



Thrombocytenaggregatie (DAPT) 

Effect 2e middel toegevoegd aan acetylsalicylzuur 
 
Uitkomst: mortaliteit 



Thrombocytenaggregatie (DAPT) 

2e middel toegevoegd aan acetylsalicylzuur 
 
Uitkomst: myocardinfarct 



Thrombocytenaggregatie (DAPT) 

2e middel toegevoegd aan acetylsalicylzuur 
 
Uitkomst: major bloeding 



Hyperkalemie 



• eGFR < 50 op recept vermelden 

 

• Diuretica 

• eGFR < 30: voorkeur voor lisdiuretica 

• Hoe lager eGFR hoe hoger dosis 

 

• ACEi/ARB 

• Niet staken bij eGFR < 30 

• Dosis aanpassen  

Medicatie 



Zorg na hartinfarct bij CNS 

Percentage patiënten Percentage patiënten 

Fox et al, Circulation 2010  



• Registratie 

• Kwaliteit 

• VBHC 

• Wetenschap 

 


