Doelstellingen bij implementatie richtlijnen Chronische Nierschade

1. Optimale opsporing van chronische nierschade door bepaling van eGFR en albuminurie bij
patiënten met hoog risico op chronische nierschade, zoals patiënten met diabetes mellitus,
hypertensie en/of verhoogd cardiovasculair risico.
2. Optimale opsporing van snelle progressie van chronische nierschade bij patiënten die reeds
bekend zijn met chronische nierschade.
3. Optimale behandeling van alle patiënten met chronische nierschade ter voorkoming van
progressie van chronische nierschade en het optreden van hart- en vaatziekten, bestaande uit:
a. adequate adviezen over leefstijl
b. adequate bloeddrukbehandeling
c. gebruik van 1e keus geneesmiddelen bij een (sterk) verhoogde albuminurie.
d. adequate behandeling van overige cardiovasculaire risicofactoren
e. aanbieden van persoonsgerichte zorg toegespitst op chronische nierschade, waarbij ook
andere aandoeningen worden betrokken in een individueel behandelplan bij voorkeur
geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier en in de toekomst mogelijk in het PGO.
4. Het voorkomen van vermijdbare fouten in medicatie gebruik door verbetering van de uitwisseling
van gegevens over nierfunctie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënt.
5. Een toename van bewustzijn bij patiënten, zorgverleners en beleidsmakers over het belang van
adequate behandeling van chronische nierschade
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Indicatoren chronische nierschade

•

Eerste lijn: de NHG heeft een indicatorenset CNS opgesteld en zal deze op korte termijn
publiceren via haar website. De werkgroep adviseert om de definities van deze indicatoren
te gebruiken.

•

Tweede lijn: de NFN zal op korte termijn een plan van aanpak opstellen en hierin ook
opnemen de samenstelling van een indicatorenset CNS voor de 2e lijn.

Leidraad voor programma’s of instrumenten die chronische aandoeningen zoals chronische
nierschade willen monitoren

Vereisten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inhoudelijk volledig aansluitend op de meest recente richtlijnen
Geïntegreerd in bestaande ICT-systemen zoals HIS, AIS en EPD’s
Behandelplan is bij voorkeur geïntegreerd in PGO om de participatie van patiënten te
stimuleren
Geen standalone modaliteit, maar geïntegreerd met ander chronische aandoeningen
Gebruiksvriendelijk voor patiënt en professional met afname van administratieve last
Signalering op individueel niveau gevolgd door een advies
Actueel praktijkoverzicht indicatoren CNS beschikbaar
Adequate rapportage mogelijkheden
AVG bestendig

Voorwaarde:
•

Keuzevrijheid voor gebruikers, dus niet 1 landelijk systeem maar keuze uit meerdere
instrumenten die inhoudelijk dezelfde set indicatoren gebruiken

