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STAPPENPLAN  voor de huisarts bij opstart van een zorgtraject chronische 

nierinsufficiëntie 

 

1. Komt de patiënt in aanmerking? 

 Inclusiecriteria 

o Een berekende GFR <45ml/min/1,73m2 (een tweede maal bevestigd of na ten 

minste drie maanden) 

EN/OF 

o Een proteïnurie > 1g per dag (een tweede maal bevestigd na ten minste drie 

maanden) 

 Exclusiecriteria 

o Jonger dan 18 jaar 

o Dialyse / niertransplantatie 

o Niet in staat tot ambulante follow-up 

 Andere voorwaarden 

o GMD bij huisarts die zorgtrajectcontract ondertekent 

o Min. 2 X per jaar consult bij HA en 1 x per jaar consult bij specialist 

o Ondertekening zorgtrajectcontract 

 

2. Overloop het zorgtrajectcontract CNI met de patiënt 

 

3. De patiënt ondertekent het contract 

 

4. Patiënt doorverwijzen naar een nefroloog 

 

met de vraag om het zorgtrajectcontract  te handtekenen;  na onderzoek, voorstellen  en 

evalueren van de behandeling.    

 

5. Consultatie bij nefroloog 

 

die contract ondertekent en terug meegeeft aan de patiënt. 
 

 

6. De patiënt bezorgt contract aan huisarts. Huisarts handtekent en stuurt kopie  

 

van het ondertekend contract door naar het ziekenfonds (adviserend geneesheer).   

Bewaar het origineel in het dossier van de patiënt.    

Begin- en einddatum contract noteren. 
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7.  Goedkeuring van adviserend geneesheer.   

 

Het zorgtrajectcontract begint te lopen vanaf ontvangst door het ziekenfonds.    

Zowel patiënt, huisarts als nefroloog krijgen hiervan een bevestiging. 

 

8. Maak voorschrift zelfzorgmateriaal bloeddrukmeter 

 

Maak  voorschrift zelfzorgmateriaal CNI zorgtraject op geneesmiddelenvoorschrift, te 

overhandigen aan de patiënt.  

“R/zelfcontrolemateriaal CNI” 

Overhandiging voorschrift aan patiënt (die het meeneemt naar de apotheek – samen maken 

zij de keuze) 

 

 

Verdere mogelijke stappen: 

 Verwijzen naar diëtist 

o 2 x 30 min/jaar bij stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m2) 

o 3 x 30 min/jaar bij stadium 4 ( GFR 15-29 ml/min/1,73m2) 

o 4 x 30 min/jaar bij stadium 5 (GFR < 15 ml/min/1,73m2) 

o Vermelding “zorgtraject chronische nierinsufficiëntie” 

 

 


