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Inclusiecriteria Chronische nierinsufficiëntie gedefinieerd als: »

een berekende GFR <45ml/min/1,73m• 2 volgens de vereenvoudigde MDRD-formule 
een tweede maal bevestigd na tenminste 3 maanden

en/of

een proteïnurie >1 g per dag  • 
een tweede maal bevestigd na tenminste 3 maanden

+ 
 ouder zijn dan 18 jaar  »

 niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben  »

 in staat zijn tot ambulante follow-up  »

Andere voorwaarden  Patiënt, huisarts en specialist ondertekenen contract tijdens een raadpleging »

 GMD bij huisarts die contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar) »

 Ten minste 2 consultaties bij huisarts, 1 consultatie bij specialist per jaar »

Doelstellingen  Georganiseerde aanpak en opvolging van de patiënt »

 Optimale samenwerking tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners »

 Patiënt de ziekte en de opvolging doen begrijpen  »

 Verbeteren van kwaliteit van zorgverlening »

Honoraria huisarts en 
specialist 

Forfaitair honorarium 80 EUR/jaar 

Remgeld patiënt Volledige terugbetaling (Riziv honorarium) van alle raadplegingen bij huisarts en specialist van deze aandoening

gegevens voor registratie Renale diagnose1, bloeddruk, hemoglobine, creatinine, eGFR, parathormoon

Ondersteunende 
maatregelen voor de 
patiënt

Wat? Voorwaarden

materiaal Gevalideerde bloeddrukmeter Voorschrift van de huisarts met vermelding:

 “zorgtraject chronische nierinsufficiëntie”

Consultatie diëtetiek Stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m » 2): 2 
maal per jaar 

 Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m » 2): 3 
maal per jaar 

 Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m » 2): 4 
maal per jaar 

Voorschrift van huisarts met vermelding: 

“zorgtraject chronische nierinsufficiëntie”

Toegang tot 
geneesmidddelen

In een volgende fase wordt de toegang tot bepaalde specifieke geneesmiddelen aangepast voor een patiënt met 
een zorgtraject

Synthese	zorgtraject	chronische	nierinsufficiëntie

 1. Diabetes type 1, diabetes type 2 met of zonder biopsie, vasculair zonder diabetes, glomerulopathie met of zonder biopsie, autosomaal 
 dominante polycystische nefropathie, andere, onbekend


