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Stappenplan HUISARTS zorgtraject chronische nierinsufficiëntie 
 

Inclusiecriteria  een berekende GFR <45ml/min/1,73m2 (een tweede maal 

bevestigd na ten minste 3 maanden)  

en/of  

 een proteïnurie > 1g per dag (een tweede maal bevestigd 

na ten minste 3 maanden) 

 

 ouder dan 18 jaar 

 NIET in dialyse en geen niertransplantatie ondergaan  

 in staat tot ambulante follow-up 

Eerste contact HA-patiënt 
 
 
 
 
 
 

 
 Zorgdossier meegeven met 

de patiënt, om mee te nemen 
naar alle zorgverleners 
 

 Patiënt informeren over de zorgtrajecten 

 Contract overlopen en patiënt laten tekenen 

 Opvolgplan opmaken samen met de patiënt 

 Patiënt doorverwijzen naar een nefroloog 

 

 Telefonisch contact opnemen met een diëtist indien 

nodig (voor gegevens zie www.lmn-cwv.be) 

 

 Nagaan of de patiënt al een GMD bij u heeft, anders één 

aanleggen 

Tweede contact HA- patiënt  Patiënt heeft het contract mee, ondertekend door de 

nefroloog 

 Zelf het contract tekenen 

 Origineel contract in het GMD bewaren 

 Kopie van het contract opsturen naar de adviserend 

geneesheer 

 Begin- en einddatum van het contract noteren in het 

zorgdossier en/of GMD/EMD 

 

Start Zorgtraject =  datum van ontvangst bij de adviserend geneesheer 

En verder  

 Voorschrift bloeddrukmeter (generisch op standaard 

geneesmiddelenvoorschrift) 

o R/ bloeddrukmeter in het kader van zorgtraject 

chronische nierinsufficiëntie 

 

 Voorschrift diëtetiek:  

o 2x 30 min/ jaar bij stadium 3B (GFR 30-44 

ml/min/1,73m²) of lager 

o 3x 30 min/ jaar bij stadium 4 (GFR 15-29 

ml/min/1,73m²) 

o 4x 30 min/jaar bij stadium 5 (GFR < 15 

ml/min/1,73m²) 

o R/ zorgtraject chronische nierinsufficiëntie 

 

 Voorschrift B/F medicatie:  

o Nagaan op de limitatieve lijst 

o R/ zorgtraject chronische nierinsufficiëntie 

 

 Patiënt opvolgen 

Extra consultaties  
Uw patiënt heeft recht op volledige terugbetaling van ALLE 
consultaties bij u en de nefroloog. Er geldt wel een minimum van 
2 consultaties/jaar bij de huisarts en 1 consult/jaar bij de 

nefroloog.  

Bijhouden in GMD: 

- Renale diagnose  

- Systolische 

bloeddruk 

- Hemoglobine 

- Creatinine, eGFR  

- Parathormoon  

 


