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Een samenwerkingsmodel voor patiënten met chronische nierschade

Nynke Scherpbier-de Haan, Gerald Vervoort, Chris van Weel, Jozé Braspenning, Jan Mulder, Jack Wetzels, Wim de Grauw

Inleiding

Chronische nierschade komt veel voor bij patiënten met di-

abetes of hypertensie binnen de eerste lijn. In zeldzame 

gevallen kan nierschade leiden tot terminaal nierfalen. Een 

dagelijkse zorg is vooral dat chronische nierschade het cardio-

vasculaire risico verhoogt.1 Tijdig cardiovasculair risicoma-

nagement kan de achteruitgang van de nierfunctie vertragen 

en de incidentie van cardiovasculaire aandoeningen bij deze 

patiënten verlagen. Er zijn duidelijke richtlijnen voor de be-

handeling van chronische nierschade, maar de implementa-

tie daarvan in de eerste lijn is matig.2-4

Wij hebben voor patiënten met chronische nierschade in de 

eerste lijn een model van gedeelde zorg ontwikkeld waarin de 

praktijkondersteuner (POH) fungeert als centraal aanspreek-

punt en zo nodig een nefroloog en nefrologieverpleegkundige 

kan consulteren. In een cluster-RCT hebben we getest of dit 

model leidde tot verbetering – in termen van bloeddrukverla-

ging – voor patiënten met diabetes of hypertensie en chroni-

sche nierschade.

Methode
Aan het onderzoek deden negen huisartsenpraktijken mee 

van het Nijmeegs Monitoring Project (NMP) van de afdeling 

Eerstelijnsgeneeskunde van Radboudumc, met in totaal 54.231 

patiënten. De zorg voor patiënten met diabetes en hypertensie 

verloopt in deze praktijken strak volgens de NHG-Standaar-

den en met ondersteuning van POH’s.

Wij includeerden patiënten > 18 jaar die bij de huisarts on-

der behandeling waren wegens hypertensie of type-2-diabe-

tes en die een (met de MDRD-formule) geschatte glomerulaire 

filtratiesnelheid (eGFR) hadden lager dan 60 ml/min/1,73 m2. 

Ernstige medische of psychiatrische aandoeningen, drugs- of 

alcoholmisbruik of tweedelijns nefrologische zorg in het afge-

lopen jaar waren redenen voor exclusie.

Omdat de interventie de organisatie van de praktijk betrof, 

werden de deelnemers gerandomiseerd per huisartsenprak-

tijk. De interventiepraktijken nodigden patiënten tijdens hun 

gebruikelijke controleafspraak uit om deel te nemen, tot er 

minimaal 20 en maximaal 28 patiënten per praktijk geïnclu-
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Wat is bekend?
 ▪ Chronische nierschade komt veel voor bij patiënten met dia-

betes mellitus of hypertensie. Dit gaat gepaard met hoge cardio-
vasculaire morbiditeit en mortaliteit.

Wat is nieuw?
 ▪ Een samenwerkingsmodel tussen huisarts, praktijkonder-

steuner en nefroloog is een effectieve manier om de bloeddruk 
te verlagen bij patiënten met diabetes of hypertensie die ook 
chronische nierschade hebben.

Samenvatting
Scherpbier-de Haan ND, Vervoort GM, Van Weel C, Braspenning JC, 
Mulder J, Wetzels JF, De Grauw WJ. Een samenwerkingsmodel voor pa-
tiënten met chronische nierschade. Huisarts Wet 2014;57(5):232-5.
Achtergrond In de eerste lijn komt chronische nierschade onder 
patiënten met diabetes of hypertensie veel voor. Deze cardiovas-
culaire risicofactor wordt echter vaak onvoldoende aangepakt. 
Een samenwerkingsmodel waarin huisartsen en praktijkonder-
steuners via internet een nefroloog kunnen consulteren, zou dat 
kunnen verbeteren.
Methode Wij voerden een cluster-RCT uit in negen huisartsen-
praktijken, onder patiënten met diabetes of hypertensie en chro-
nische nierschade (geschatte glomerulaire filtratiesnelheid 
< 60ml/min/1,73 m2), Vijf praktijken pasten een jaar lang het sa-
menwerkingsmodel toe en vier praktijken leverden reguliere 
zorg. Onze belangrijkste uitkomstmaten waren de gemiddelde 
bloeddrukverlaging en het percentage deelnemers dat de streef-
bloeddruk (≤ 130/80 mmHg) bereikte.
Resultaten Wij analyseerden de gegevens van 90 patiënten in 
de interventiegroep en 74 in de controlegroep. De kans dat een 
patiënt een systolische bloeddruk van 130 mmHg bereikte, was in 
de interventiegroep 2,9 keer zo groot als in de controlegroep 
(95%-BI 1,4 tot 5,8), de kans op een diastolische bloeddruk van 90 
mmHg was 2,5 keer zo groot (95%-BI 1,3 tot 4,7). In de interven-
tiegroep nam de systolische bloeddruk af met 8,1 mmHg (95%-BI 
4,8 tot 11,3), de diastolische met 1,1 mmHg (95%-BI –1,0 tot 3,2), 
tegenover –0,2 mmHg (95%-BI –3,8 tot 3,3) respectievelijk –0,5 
mmHg (95%-BI –2,9 tot 1,8) in de controlegroep. In de interven-
tiegroep lag bovendien het gebruik van lipidenverlagende mid-
delen, RAS-remmers en vitamine D hoger en waren de concen-
traties parathormoon lager.
Conclusie Een samenwerkingsmodel waarin huisarts, prak-
tijkondersteuner en nefroloog samenwerken in de begeleiding 
van patiënten met diabetes of hypertensie en chronische nier-
schade, leidt tot een significant lagere systolische bloeddruk dan 
reguliere zorg.
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twee werd gebruikt voor de analyse. De laatst gemeten prak-

tijkbloeddruk vóór het onderzoek diende als uitgangswaarde.

De serumconcentratie creatinine werd enzymatisch be-

paald. De eGFR werd berekend met de MDRD-formule.6 Al-

buminurie werd gedefinieerd als een verhouding albumine/

creatinine van ≥ 2,5 mg/mmol bij mannelijke of ≥ 3,5 mg/mmol 

bij vrouwelijke deelnemers. Aanvullende informatie over de 

functionele gezondheidstoestand van de deelnemer werd ver-

zameld met behulp van COOP/WONCA-kaarten.7

Vanwege de clusterstructuur van het onderzoek hebben 

we multilevelanalyses uitgevoerd waarbij we rekening hiel-

den met de variabiliteit op elk niveau van inbedding. Voor de 

verschillen in bloeddrukverandering tussen de interventie- en 

controlegroep gebruikten we een covariantieanalyse waarin 

de eindmeting van de bloeddruk als uitkomstwaarde en de 

uitgangswaarde van de bloeddruk als covariant werd gebruikt.

deerd waren. Om definitief te kunnen deelnemen, moesten 

de patiënten schriftelijk hun informed consent geven en bij een 

tweede meting opnieuw een eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 heb-

ben. In de controlepraktijken werden deelnemers aan het be-

gin van het onderzoek geïdentificeerd. Om te voorkomen dat 

zij tijdens het onderzoek toch een andere dan de gebruikelijke 

behandeling zouden krijgen, werd de controlepersonen pas 

aan het eind van het onderzoek gevraagd om informed con-

sent.

De interventie bestond uit een training voor huisartsen en 

POH’s in de interventiepraktijken, gestructureerde zorg ver-

leend door de POH en de mogelijkheid om advies te vragen aan 

een nefrologisch team. De trainingen werden gegeven door 

een nefroloog en een nefrologieverpleegkundige. Bloeddruk-

meting en bloeddrukverlaging, proteïnurie, cholesterolver-

laging, bloedglucoseregulatie en leefstijladviezen waren de 

belangrijkste aandachtspunten tijdens de training. Een pro-

tocol werd verstrekt met behandeldoelen en behandeladvie-

zen. Daarnaast volgden de POH’s tijdens het interventiejaar 

nog twee trainingen in de behandeling van hyperparathyreo-

idie en anemie. De POH zag de deelnemers elke drie maanden 

voor een consult van 20 minuten, waarbij bloeddrukbehan-

deling het belangrijkste aandachtspunt was. Patiënt en POH 

bepaalden samen welke andere behandeldoelen uit de lijst 

prioriteit kregen. De huisartsen superviseerden achteraf de 

consulten. De huisartsen en POH’s konden, indien nodig, een 

nefrologisch team raadplegen via Telenefrologie, een consul-

tatiemogelijkheid via internet.5

Aan het eind van het onderzoek vergeleken wij de ge-

middelde bloeddrukdaling en het aantal deelnemers dat de 

streefbloeddruk van maximaal 130/80 mmHg bereikt had in 

de controle- en in de interventiegroep. Andere variabelen die 

tijdens de consulten gemonitord werden, staan in [tabel 2]. 

Het aantal consulten bij de nefroloog werd beschreven, even-

als het aantal doorverwijzingen.

Tijdens het onderzoek maten de POH’s de bloeddruk met 

een oscillometrische bloeddrukmeter (Stabil-O-Graph). Na 

een rustpauze van vijf minuten werden drie metingen ver-

richt bij zittende patiënten; het gemiddelde van de laatste 

Tabel 2 Uitkomsten na één jaar (gemiddelde met standaarddeviatie, tenzij anders aangegeven)

Variabele Controlegroep
n = 74

Interventiegroep
n = 90

Verschil/OR* (95%-BI) 

Systolische bloeddruk, mmHg 142,9 (16,8) 134,7 (15,7) –8,2 (–12,9 tot –3,6) 
 ▪ behandeldoel bereikt < 130 mmHg, n (%)  16 (21,6%)  40 (44,4%) OR 2,9 (1,4 tot 5,8)
 ▪ bloeddrukverschil begin-/eindmeting, mmHg 

(95%-BI)
  0,2 (–3,6 tot 3,8)  –8,1 (–11,3 tot –4,8) 

Diastolische bloeddruk, mmHg  80,9 (11,2)  73,8 (9,6) –4,7 (–8,4 tot –1,1)
 ▪ behandeldoel bereikt < 80 mmHg, n (%)  37 (50%)  64 (71,1%) OR 2,5 (1,3 tot 4,7)
 ▪ toe- of afname, mmHg (95%-BI)   0,5 (–1,80 tot 2,9)  –1,1 (–3,2 tot 1,0) 

Serumcreatinine, μmol/l 114,2 (24,6) 110,9 (25,4) –3,3 (–11,1 tot 4,4)

eGFR (MDRD-bepaling), ml/min/1,73 m2  49,4 (8,0)  48,6 (8,7) –0,7 (–3,3 tot 1,9)

Gebruik van RAAS-remmers, n (%)  47 (63,5)  73 (81,1)

95%-BI = 95%-betrouwbaarheidsinterval; eGFR =geschatte glomerulaire filtratiesnelheid; MDRD = modification of diet in renal disease; RAAS = renine-angio-
tensine-aldosteronsysteem.
* Voor continue variabelen wordt het verschil weergegeven, voor discrete variabelen de oddsratio (OR). Significante verschillen zijn vet gedrukt.

Tabel 1 Patiëntkenmerken bij aanvang van het onderzoek, zoals vermeld in het elektronisch 
patiëntendossier

Controlegroep Interventiegroep

Man, n (%) 39 (52,7%) 34 (37,8%)

Leeftijd, jaren (SD) 72,4 (8,2) 73,9 (8,0)

Serumcreatinine, μmol/l (SD) 117,6 (21,2) 109,0 (24,9)

eGFR, ml/min/1,73 m2 (SD) 50,0 (6,7) 49,1 (7,9)

Systolische spreekuurbloeddruk, mmHg* 142,5 (15,1) 142,7 (17,6)

Diastolische spreekuurbloeddruk, mmHg* 80,4 (8,2) 74,9 (9,2)

Comorbiditeit (%)†

diabetes mellitus 35,1% 37,8%

hypertensie 93,2% 90,0%

myocardinfarct 5,4% 13,3%

hartfalen 4,1% 5,6%

TIA 8,1% 6,7%

CVA 8,1% 11,1%

perifeer arterieel vaatlijden 6,7% 14,4%

CVA=cerebrovasculair accident; eGFR =geschatte glomerulare filtratiesnelheid; TIA=transient ische-
mic attack. 
* Bij één patient in de controlegroep kon in het huisartsinformatiesysteem geen spreekuurbloed-
drukwaarde teruggevonden worden.
† Gebaseerd op ICPC-code.
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RAAS-remmers. Bovendien lag het gebruik van vitamine D en 

lipidenverlagende middelen hoger en leidde de interventie ook 

tot gemiddeld lagere parathormoonspiegels.

Dit zijn gunstige resultaten omdat een lagere bloeddruk 

samenhangt met een betere prognose.8 De behandeling van 

hypertensie valt over het algemeen toe aan de eerste lijn, maar 

bij patiënten met chronische nierschade is een bloeddrukbe-

handeling in de eerste lijn minder effectief dan bij de nefro-

loog.9 Huisartsen achten zichzelf bij deze patiënten minder 

bekwaam om de bloeddruk te behandelen dan bij patiënten 

met alleen diabetes of hypertensie, en zij bezien de bloeddruk-

doelen bij chronische nierschade vaak ook met enige scepsis.10

Sterke punten
Een sterk punt van ons onderzoek is dat het is opgezet als 

cluster-RCT. Immers, de interventie vond plaats op het niveau 

van de huisartsenpraktijk en randomisatie op het niveau van 

de patiënt had kunnen leiden tot ‘contaminatie’ binnen één 

praktijk doordat zorgverleners kennis uit de interventie on-

bedoeld ook konden toepassen op controlepatiënten. De ge-

bruikelijke zorg voor patiënten met diabetes en hypertensie 

was al goed georganiseerd in de deelnemende praktijken, dus 

de gevonden resultaten kunnen echt toegeschreven worden 

aan het samenwerkingsmodel. De uitgangswaarden voor de 

bloeddruk waren relatief laag, dus in praktijken met minder 

gunstige uitgangswaarden zou de verbetering nog groter 

kunnen zijn.

Mogelijke bias in de controlegroep hebben wij verminderd 

door de betrokken patiënten, huisartsen en POH’s pas aan het 

eind van het onderzoek te informeren. Als we deze informa-

tie al aan het begin van het onderzoek hadden gegeven, had 

de verhoogde aandacht voor de controlepatiënten tot een in-

tensivering van de zorg kunnen leiden. Retrospectieve ver-

zameling van praktijkbloeddrukwaarden was goed mogelijk 

omdat de kwaliteit en registratie van bloeddrukmetingen al 

jarenlang een aandachtpunt is in de NMP-praktijken. Nog een 

sterk punt is dat de diagnose chronische nierschade pas werd 

gesteld bij twee opeenvolgende bepalingen van een eGFR < 60 

ml/min/1,73 m2.

Zwakke punten
Ons onderzoek heeft ook beperkingen. Bij de selectie kan bias 

zijn opgetreden omdat de controlepatiënten pas een jaar na 

de randomisatie van hun praktijk om informed consent werd 

gevraagd. Wel werden zij al aan het begin van het onderzoek 

geïdentificeerd. In theorie zouden vooral mensen die in de 

loop van het onderzoeksjaar zieker werden, hebben kunnen 

afzien van informed consent. Ervan uitgaande dat de over-

blijvende – gezondere – controlepersonen dan gemiddeld een 

lagere bloeddruk zouden hebben, zou dat onze bevindingen 

juist robuuster maken.

Een tweede beperking is de pragmatische wervingsproce-

dure: wanneer het maximum aantal patiënten in een cluster 

was bereikt, stopten we met de inclusie binnen die praktijk. 

Het is dus mogelijk dat wij juist de relatief gezonde patiën-

Resultaten
Negen patiënten uit vier interventiepraktijken vielen uit: vijf 

wegens slechte gezondheid en vier omdat ze de extra controles 

te veel vonden. Eén patiënt uit de controlegroep werd uitgeslo-

ten van analyse vanwege extreme bloeddrukwaarden (270/170 

mmHg).

 [Tabel 2] toont alle uitkomstmaten. Na 1 jaar was de gemid-

delde bloeddruk in de interventiegroep lager dan in de contro-

legroep. De diastolische bloeddruk was niet significant meer 

gedaald, maar de systolische bloeddruk daalde met gemiddeld 

8,1 mmHg versus een toename van 0,2 mmHg in de controle-

groep. In de clusteranalyse was het verschil 8,6 mmHg (95%-BI 

3,9 tot 13,2) voor de systolische en 0,1 mmHg (95%-BI –10,0 tot 

9,7) voor de diastolische bloeddruk. Ook het percentage patiën-

ten voor wie het behandeldoel voor de systolische druk (≤ 130 

mmHg) werd gerealiseerd, was hoger in de interventiegroep 

(44,4%) dan in de controlegroep (21,6%). Voor de diastolische 

druk (≤ 80 mmHg) waren deze percentages respectievelijk 

71,1% en 50,0%. De patiënten in de interventiegroep kregen 

meer RAAS-remmers, maar daarnaast ook meer lipidenverla-

gende middelen en vitamine D dan patiënten in de controle-

groep.

De huisartsen in de interventiegroep consulteerden 50 

keer een nefroloog over in totaal 31 patiënten; geen van deze 

consultaties leidde tot een doorverwijzing. Twee patiënten 

werden rechtstreeks doorverwezen naar een nefroloog. In de 

controlegroep werd één patiënt doorverwezen.

Discussie
Het onderzochte samenwerkingsmodel leidt bij patiënten met 

chronische nierschade en diabetes of hypertensie tot een sig-

nificante, en ook klinisch relevante, daling van de systolische 

bloeddruk. In de interventiepraktijken bereikten meer deel-

nemers de nagestreefde bloeddruk en gebruikten ze ook meer 

Fo
to

: C
hr

is
 L

oc
k/

ca
th

ar
si

sj
el

ly
/F

lic
kr



235huis art s &  we tensch ap5 7(5) mei 2014

Onder zoek

tratie Netherlands Trial Register: Shared care for patients in 

nephrology and general practice, NTR 1140 (http://www.trial-

register.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=1140).
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ten hebben geselecteerd, die trouw naar de controles kwamen. 

Een derde beperking is dat we moesten uitgaan van de prak-

tijkbloeddrukmetingen als uitgangswaarden. Het is bekend 

dat praktijkbloeddrukmetingen hoger uitvallen dan bloed-

drukmetingen in een onderzoekssetting. Dat in de contro-

legroep de praktijkbloeddrukmetingen niet afweken van de 

door de onderzoekers gemeten bloeddruk aan het eind van het 

onderzoek is in dat kader geruststellend. Een laatste beper-

king is dat wij de kosteneffectiviteit van de interventie niet 

hebben onderzocht.

Bevindingen uit ander onderzoek
In een observationeel onderzoek naar het effect van gestruc-

tureerde zorg door verpleegkundigen in de eerste lijn nam de 

bloeddruk af met 9/5 mmHg, maar alleen bij patiënten zonder 

diabetes of proteïnurie.11

In de tweede lijn zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar 

de rol van verpleegkundigen bij de behandeling van patiënten 

met chronische nierschade. In een observationeel onderzoek 

onder oudere patiënten bleek multidisciplinaire zorg van on-

der andere een nefroloog en een gespecialiseerde verpleeg-

kundige te leiden tot een daling van het mortaliteitsrisico met 

50%.12 En in het Nederlandse Masterplan-onderzoek leidde 

aanvullende intensieve steun door nurse practitioners tot 3/2 

mmHg meer bloeddrukdaling (p < 0,001) dan de gebruikelijke 

nefrologische zorg.13

In het Verenigd Koninkrijk is een samenwerkingsmodel 

onderzocht waarin de eerstelijns zorgverlener de mogelijk-

heid had een nefroloog te consulteren over de uitslagen van 

laboratoriumonderzoeken en bloeddrukmetingen.14 De bloed-

druk nam af en gebruik van RAAS-remmers nam toe.

Al met al ondersteunt de bestaande literatuur onze bevin-

ding dat gestructureerde zorg voor patiënten met chronische 

nierschade bijdraagt aan bloeddrukverlaging. Het is veelbelo-

vend dat ons samenwerkingsmodel leidde tot verlaging van 

de systolische bloeddruk, zelfs in praktijken die de zorg aan 

patiënten met diabetes of hypertensie al goed gestructureerd 

hadden. Om uitspraken te kunnen doen over cardiovasculaire 

eindpunten, ziekenhuisopnames en kosteneffectiviteit is ech-

ter uitgebreider en langer lopend onderzoek nodig.

Verantwoording
Ethische goedkeuring en instemming
Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de Gedragscode voor 

Gezondheidsonderzoek, goedgekeurd door het College Be-

scherming Persoonsgegevens volgens de geldende privacy-

wetgeving, en conform de verklaring van Helsinki van 1975, 

die is herzien in 1983. Ethische goedkeuring was niet vereist 

volgens de erkende medisch-ethische toetsingscommissie 

Arnhem/Nijmegen (ABR NL16590.091.07). Onderzoeksregis-


