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Nieuws

Wat weten patiënten met nierschade zelf 
over hun aandoening? Als de huisarts hier-
van op de hoogte is, kan hij zijn informatie 
daarop afstemmen. Een Nijmeegse onder-
zoeksgroep zoekt het uit. De resultaten van 
hun onderzoek worden verwacht in het 
voorjaar van 2018.

Meer inzicht in wat patiënten met milde 
tot matige nierschade weten en denken 
over nierschade, kan ervoor zorgen dat 
huisartsen beter kunnen aansluiten bij deze 
patiëntengroep. Een kwalitatief onderzoek 
hiernaar start met de onderzoeksvragen: 
Welke kennis hebben deze patiënten over 
hun aandoening en wat vinden zij van de 
informatievoorziening door de huisarts?
De meeste patiënten met nierschade krijgen 
zorg van de huisarts. Deze zorg staat in de 
Landelijke Transmurale Afspraak Chroni-
sche Nierschade (LTA-CNS) en binnenkort 
in de nieuwe NHG-Standaard Chronische Nierschade.1 De 
LESA biedt adviezen over leefstijlaanpassingen, nefrotoxische 
medicatie en preventie van acute nierfunctiestoornissen. Het 
is onbekend wat patiënten met milde tot matige chronische 
nierschade zelf weten over hun aandoening en het manage-
ment ervan.

LEEFSTIJLAANPASSINGEN
Door vergrijzing en toename van diabetes mellitus en hyper-
tensie is de prevalentie van nierschade hoog (schatting 11%). 
Meer dan 90% heeft milde tot matige nierschade (eGFR 30 tot 
60 ml/min/1,732m2, zonder ernstige albuminurie) en wordt 
door de huisarts behandeld en gecontroleerd.1 Het effect van 
nierschade op het cardiovasculaire risico van patiënten is ver-
gelijkbaar met dat van diabetes mellitus.2 Leefstijlaanpassingen 
zijn onderdeel van de behandeling. De huisarts kan voorlich-
ting geven, maar de patiënt moet het zelf doen. Kennis en 
motivatie kunnen hierbij aan bijdragen. 
Uit een uitgebreid literatuuroverzicht blijkt dat er veel bekend 
over de kennis en ervaringen van patiënten met ernstige 
nierschade, maar veel minder over patiënten met milde tot 
matige nierschade.3 Een onderzoek met vragenlijsten laat zien 
dat 41% van de patiënten met nierschade in stadium 3 (eGFR 
30 tot 60 ml/min/1,732m2) niet weet dat hij/zij een vermin-
derde nierfunctie heeft. Bij cardiovasculaire risicofactoren of 
gebruik van nefrotoxische medicatie zijn patiënten zich hier 
niet bewuster van.4 Uit het onderzoek van Costantini et al. 
blijkt dat patiënten met milde nierschade behoefte hebben aan 

scholing over medicatiemanagement, symptoomherkenning 
en goede informatiebronnen.5 Op dit punt valt er nog veel 
winst te boeken. ■
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Veel patiënten met een nierschade weten niet dat zij een verminderde nierfunctie hebben.
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Deze bijdrage is een Stand van zaken over onderzoek van artsen-in-opleiding 
tot huisarts-onderzoeker.


