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Samenvatting 
 
 
 
Achtergrond                      
Nierstichting Nederland vindt vroege opsporing en behandeling van nierschade van groot 
belang en wil zorgverleners daarbij ondersteunen. In 2009 heeft de Nierstichting daartoe 
de ontwikkeling van de Landelijk Transmurale Afspraak Chronische Nierschade (LTA 
CNS) gesubsidieerd. De LTA is een landelijk document met adviezen voor het maken 
van afspraken over de regionale samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten 
t.a.v. de zorg voor patiënten met chronische nierschade. De Nierstichting is geïnteresseerd 
in de regionale implementatie van de LTA CNS.  
 
Vraagstellingen  
1. In welke mate zijn regionale transmurale afspraken (RTA’s) over de samenwerking 
 bij de zorg voor patiënten met chronische nierschade ontwikkeld? 
2. Over welke in de LTA CNS geadviseerde onderwerpen zijn afspraken in de RTA’s 
 opgenomen en in hoeverre komen de in de RTA opgenomen afspraken inhoudelijk 
 overeen met de LTA CNS? 
3. Welke rol zien de regionale organisaties voor landelijke organisaties bij het 
 bevorderen van de implementatie van de LTA, respectievelijk RTA? En welke 
 aanbevelingen ter implementatie hebben de regionale organisaties voor andere 
 regio’s?                                               
 
Methode                                                                                                                                  
Het onderzoek bestond uit twee delen: een explorerend onderzoek naar de implementatie 
van de LTA CNS en een documentenanalyse van de beschikbare RTA’s en verwijs-
afspraken. Voor het explorerend onderzoek ontvingen 157 regionale organisaties een 
digitale enquête: 27 Medisch Coördinerende Centra (MCC’s) en transmurale centra, 21 
Regionale Ondersteuning Structuren (ROS’en) en 109 Zorggroepen. De enquête was 
bedoeld om de werkwijze te inventariseren van de ontwikkeling van RTA’s. De regionale 
documenten werden verzameld via de benaderde regionale organisaties, via websites en 
via ZorgDomein, een internetapplicatie van ziekenhuizen ter ondersteuning van 
huisartsen bij de verwijzing van patiënten naar de medisch specialist. Voor de 
documentanalyse werden de adviezen uit de LTA geordend naar acht thema’s. 
 
Resultaten 
Van 71 van de 157 benaderde organisaties werd informatie ontvangen (45%). 
Zevenentwintig organisaties beschikten over een (concept-)RTA: 14 Zorggroepen en 13 
MCC’s. Acht MCC´s en een  Zorggroep hadden al een RTA ontwikkeld voor publicatie 
van de LTA. De werkwijze bij het ontwikkelen van een RTA bij MCC’s en Zorggroepen 
kwam veelal overeen. Het initiatief tot het ontwikkelen van een RTA werd meestal 
genomen door een nefroloog/internist, huisartsen of medisch coördinator. Bij de 
ontwikkeling van de RTA waren dezelfde beroepsgroepen betrokken. De coördinatie van 
de ontwikkeling van de RTA lag bij de meeste MCC’s in handen van een medisch 
coördinator. Bij de Zorggroepen hadden de huisartsen meestal een coördinerende rol. Er 
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werden weinig knelpunten genoemd bij de ontwikkeling van een RTA. Na de 
ontwikkeling van de RTA is door zowel MCC’s als Zorggroepen een diversiteit aan 
nascholingsactiviteiten georganiseerd ter implementatie van de RTA. 
Voor de documentanalyse waren 46 regionale documenten beschikbaar: 20 RTA’s en 26 
verwijsafspraken. In de RTA’s van Zorggroepen en MCC’s waren bij 44%, resp. 49% 
afspraken over een van de acht thema’s uit de LTA terug te vinden, in de verwijs-
afspraken van ZorgDomein was dit 27%. Over het thema ”Indicaties voor verwijzing naar 
nefroloog/ internist” waren in vrijwel alle documenten afspraken opgenomen. 
Inhoudelijk kwamen de adviezen, voor zover aanwezig, in de RTA’s van Zorggroepen 
voor 100% overeen met de LTA, in RTA’s van MCC’s voor 93% en in de verwijs-
afspraken van ZorgDomein voor 51%. In de verwijsafspraken van ZorgDomein wijken de 
waarden voor de nierfunctie waarbij een verwijzing is geïndiceerd relatief vaak af van de 
waarden als vermeld in de LTA: bij tien ziekenhuizen is deze waarde hoger dan vermeld 
in de LTA voor patiënten jonger dan 65 en bij dertien ziekenhuizen voor de groep ouder 
dan 65 jaar. 
Voor de implementatie van de LTA en de RTA’s verwachten de regionale organisaties 
ondersteuning van landelijke organisaties bij  
- verbeterplannen voor de zorg voor mensen met een matige nierfunctiestoornis; 
- het verwerken van de LTA CNS in bestaande zorgstandaarden voor diabetes mellitus 
 en cardiovasculair risicomanagement; 
- scholingsprogramma’s voor de eerste lijn;  
- het landelijk stimuleren en structureren van de consultatie van de tweede lijn; 
- bewaken van het patiëntenperspectief en zorgen voor patiëntenvoorlichtingsmateriaal. 
                                                                                                                                          
Conclusies en aanbevelingen 
Concluderend blijkt dat de LTA CNS op redelijk grote schaal in de regio’s is 
geïmplementeerd in de vorm van RTA’s en verwijsafspraken. In RTA’s die zijn 
ontwikkeld door Zorggroepen en MCC’s zijn over de meeste thema’s uit de LTA 
afspraken opgenomen. De RTA’s van Zorggroepen en MCC’s weerspiegelen de LTA 
CNS op een zorgvuldige en inhoudelijk juiste wijze. De inhoud van de verwijsafspraken 
in ZorgDomein wijkt nogal eens af van de LTA.  
De LTA CNS moet verwerkt wordt in de bestaande zorgstandaarden rondom chronische 
ziekten. Er is een ongewenste variatie in gehanteerde afkappunten van de nierfunctie in 
de verwijsafspraken van ZorgDomein, deze afwijkende norm induceert veel onterechte 
verwijzingen. De landelijke partijen zouden overeen moeten komen van welke adviezen 
regionaal niet afgeweken mag worden. Overleg tussen regionale en landelijke 
organisaties en de Nierstichting Nederland over verdere activiteiten rondom het 
integreren van de LTA CNS in werkafspraken van zorgverleners is wenselijk. 
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Voorwoord     
 
 
 
In opdracht van de Nierstichting Nederland is in 2009 een Landelijke Transmurale 
Afspraak over Chronische Nierschade (LTA CNS) ontwikkeld door nefrologen, 
internisten en huisartsen op basis van de Multidisciplinaire richtlijn Chronische 
Nierschade (2009). Een LTA bevat onderwerpen waarover regionale 
samenwerkingsafspraken gemaakt moeten worden tussen huisartsen en specialisten. Met 
de LTA CNS kwamen aanbevelingen voor goede nefrologische zorg ook voor de 
huisartsenpraktijk beschikbaar. Dit rapport betreft een onderzoek naar de vraag in 
hoeverre de LTA CNS  in de regio’s geleid heeft tot documenten met afspraken over 
samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten.  
Op deze plaats danken wij de Nierstichting Nederland, het Hans Mak instituut, de 
betrokken adviserende organisaties (NHG, NfN, LVG, FMCC), en alle geënquêteerde en 
geïnterviewde professionals voor hun waardevolle bijdrage aan dit onderzoek.  
Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van de Nierstichting Nederland. 
                                                                            
Utrecht, april 2012. 
De auteurs. 
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Afkortingen en termen 
 
 
 
Adviesgroep Ketenzorg: een partnerschap van de Vereniging Huisartsenposten Nederland 

(VHN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV); een 
koepelorganisatie van Zorggroepen 

CNS   Chronische Nierschade  
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve 

longziekte) 
CVRM   Cardio-Vasculair Risico Management 
DBC DiagnoseBehandelCombinatie 
eGFR  geschatte Glomerulaire Filtratiesnelheid (estimated Glomerular Filtration 

Rate) (maat voor de nierfunctie) 
Stadia van chronische nierschade zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 
K/DOQI richtlijnen (bron: De Grauw e.a , 2009): 
1: ≥ 90 ml/min/1,73m2 én persisterende (micro)-albuminurie of 
persisterende en specifieke sedimentafwijkingen 
2: 60 tot 90 ml/min/1,73m2 én persisterende (micro)-albuminurie of 
persisterende en specifi eke sedimentafwijkingen 
3: 30 tot 60 ml/min/1,73m2 

4: 15 tot 30 ml/min/1,73m2 

5: < 15 ml/min/1,73m2 

EPD Electronisch Patiënten Dossier  
FMCC   Federatie Medisch Coördinerende Centra  
FTO  Farmaco Therapeutisch Overleg 
HIS   Huisarts Informatie Systeem 
Hoed  Huisartsen onder een dak 
LHV   Landelijke Huisartsen Vereniging 
LTA   Landelijke Transmurale Afspraak 
LVG  Landelijke Vereniging van de Georganiseerde eerste lijn;  

brancheorganisatie voor organisaties in de eerstelijns gezondheidszorg. 
Tot de leden behoren samenwerkingsverbanden in de eerste lijn zoals 
gezondheidscentra, eerstelijns centra en Hoed-en. 

MCC   Medisch Coördinerend Centrum  
MDR   Multi Disciplinaire Richtlijn  
MDRD  formule om de eGFR  gecorrigeerd voor lichaamsoppervlakte te schatten 

De formule is ontwikkeld in de Modification of Diet in Renal Diseases 
(MDRD) trial  

NfN   Nederlandse federatie voor Nefrologie 
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NHG   Nederlands Huisartsen Genootschap  
NIV   Nederlandse Internisten Vereniging  
NIVEL  Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg 
NSN   Nierstichting Nederland 
NVZ   Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen 
OMS   Orde van Medisch Specialisten 
PIN   Programma voor Individuele Nascholing 
POH   Praktijk Ondersteuner Huisartsen  
ROS   Regionale Ondersteuning Structuur  
SOG   Specialist OuderenGeneeskunde 
RTA   Regionale Transmurale Afspraak 
VHN   Vereniging Huisartsenposten Nederland 
WDH  (regionale) Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen 
ZorgDomein  een internetapplicaties van ziekenhuizen ter ondersteuning van huisartsen 

bij de verwijzing van patiënten naar de medisch specialist  
Zorggroep  organisatie (van overwegend eerstelijnszorgaanbieders) die met   

  zorgverzekeraars contracten afsluit om de chronische zorg in een  
  bepaalde regio te coördineren en uit te voeren, met als doel de kwaliteit  
  van zorg te verbeteren 
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1 Inleiding 
 
 
Achtergrond 
In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar de mate waarin de Landelijke  
Transmurale Afspraak Chronische Nierschade (LTA CNS) regionaal is geïmplementeerd 
in de vorm van regionale afspraken tussen huisartsen en medisch specialisten. 
In 2008 rondde de multidisciplinaire werkgroep van de Nederlandse federatie voor 
Nefrologie (NfN) de vernieuwde Multidisciplinaire Richtlijn Chronische Nierschade  
(MDR CNS) af  (Richtlijn Chronische Nierschade, 2009). Deze richtlijn is primair   
bedoeld voor medisch specialisten. Eind 2009 kwam, als afgeleide van de MDR CNS, in  
samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en met subsidie van  
de Nierstichting Nederland (NSN) de Landelijke Transmurale Afspraak Chronische 
Nierschade (LTA CNS) tot stand (de Grauw e.a., 2009). Met de LTA kwamen  
de aanbevelingen voor goede nefrologische zorg ook voor de huisartsenpraktijk  
beschikbaar.  
 
Wat staat er in een LTA? 
Een LTA bevat adviezen voor de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten 
die als uitgangspunt kunnen dienen voor het maken van regionale transmurale 
werkafspraken (RTA’s). LTA’s worden landelijk ontwikkeld en opgesteld met 
medewerking van en vertegenwoordiging vanuit de betrokken beroepsverenigingen. De 
leden van de betreffende beroepsverenigingen geven commentaar waarna de LTA wordt 
geautoriseerd. LTA’s richten zich op de raakvlakken van eerste- en tweedelijnszorg en 
sluiten inhoudelijk aan bij NHG-Standaarden en de richtlijnen van medisch specialisten 
over een onderwerp. Een LTA geeft aan over welke aspecten van de diagnostiek en 
behandeling overeenstemming bestaat en eventueel komt aan de orde over welke punten 
nog verschil van inzicht is. In een LTA worden indicaties gegeven voor verwijzing, terug- 
verwijzing, informatie-uitwisseling en gedeelde zorg. De aanbevelingen en 
aandachtspunten uit de LTA kunnen worden gebruikt om lokaal samenwerkingsafspraken 
te maken en zo bij te dragen aan een herkenbaar, eenduidig beleid en continuïteit in de 
zorg. Ook wordt op deze manier de implementatie van zowel de NHG-Standaard als 
richtlijn van de medisch specialisten bevorderd. 
In een LTA wordt de inhoud van de richtlijnen slechts kort weergegeven, voor de 
volledige richtlijn verwijst de LTA naar de onderliggende richtlijnen. In onderstaand 
kader staan de aandachtspunten van de LTA CNS voor samenwerking tussen huisartsen 
en medisch specialisten ter bespreking in de regio (zie ook bijlage 3).  
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Het implementatieproces 
Voorafgaand aan de implementatie van een richtlijn moet er sprake zijn van disseminatie: 
de zorgverleners uit de doelgroep moeten op de hoogte zijn van het bestaan van de 
richtlijn (Grol e.a., 2007). Hiertoe moet de richtlijn verspreid worden onder de betrokken 
zorgverleners. Hierna kan de implementatie beginnen. Een implementatieproces verloopt 
volgens verschillende fasen: oriëntatie, inzicht, acceptatie, verandering en behoud van 
verandering (Grol e.a., 2007). Een LTA is transmuraal, beoogt richtlijnen te geven voor 
het handelen van huisartsen en medisch specialisten en voor de samenwerking tussen 
huisartsen en medisch specialisten. Voor een succesvolle implementatie moet het proces 
van samenwerken regionaal besproken en afgestemd worden. Het ultieme doel is dat na 
de implementatie van de LTA in het werkproces van individuele zorgverleners en in de 
samenwerking van meerdere zorgverleners (Grol e.a., 2007) de zorg verbetert en dit een 
gunstig effect heeft op de gezondheid van de patiënt.  
Het onderhavige onderzoek richt zich op een deel van het implementatieproces. Er wordt 
onderzocht tot welke afspraken de betrokken zorgverleners zijn gekomen over de zorg 
voor patiënten met chronische nierschade. Het daadwerkelijk handelen van de 
zorgverleners en de effecten van de implementatie op patiëntniveau vallen buiten het 
bestek van dit onderzoek.  
 

Aandachtspunten voor bespreking in de regio 
a. Wanneer en op welke wijze wordt informatie uitgewisseld? 
 Om een goede afstemming tussen huisarts en nefroloog te bewerkstelligen is het 
 belangrijk dat de huisarts bij verwijzing zorgt draagt voor adequate en tijdige 
 informatie,  en de nefroloog voor een adequate en tijdige terugrapportage. Ook bij 
 consultatie is adequate en tijdige informatieoverdracht over en weer van belang. In 
 overleg dient afgesproken te worden op welke wijze de informatieoverdracht 
 plaatsvindt. 
b. Welke beroepsgroep geeft wanneer welke zorg? 
 In deze LTA wordt een voorzet gegeven bij welke patiëntengroepen gezamenlijke 
 zorg gegeven kan worden en welke zaken ten aanzien van de behandeling daarbij in 
 ieder geval aan de orde dienen te komen. In regionaal overleg zal verder uitgewerkt 
 moeten worden hoe en op welke wijze de nefroloog geconsulteerd kan worden. 
 
Over de volgende punten moeten regionaal afspraken gemaakt worden: 
–  Welke patiënten kunnen primair in de eerste lijn behandeld worden? 
–  Hoe volgt de huisarts de patiënt (welke parameters en hoe vaak moet de huisarts 
 de patiënt controleren)? 
–  Bij welke bevindingen moet de huisarts de nefroloog consulteren? 
–  Bij welke patiënten en op welke wijze vindt consultatie door de huisarts van de 
 nefroloog plaats? 
–  Welk aanvullend laboratoriumonderzoek moet worden gedaan? Wie vraagt dit aan/ 
 in welk laboratorium wordt dit gedaan? Hoe wordt zorg gedragen dat huisarts en 
 nefroloog de uitslagen krijgen? 
 –  Bij consultatie van de nefroloog: Wie geeft algemene adviezen (adviezen 
 dienen eensluidend te zijn)? Wie schrijft vitamine D voor? Wie doet de controles en 
 hoe vaak moeten deze worden gedaan? Hoe vaak, op welke momenten en hoe 
 moet worden overlegd? 
Bron: De Grauw e.a., 2009 
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De rol van Nierstichting Nederland bij de implementatie van de LTA CNS  
De Nierstichting heeft als missie “een toekomst met zo min mogelijk nierziekten en een 
betere toekomst voor nierpatiënten”. Een van de manieren om dit te realiseren is, naast 
het bevorderen van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en de ondersteuning bij de 
verspreiding van de LTA CNS,  het gebruik van deze richtlijn door de betreffende 
zorgverleners te bevorderen. Zo is met subsidie van de Nierstichting een aantal 
implementatieproducten in samenwerking met het NHG ontwikkeld en verspreid (o.a. 
Programma’s voor Individuele Nascholing (PIN), samenvattingskaartje LTA (zie bijlage 
3), een artikel in het tijdschrift Huisarts & Wetenschap (De Grauw e.a., 2009)) ter 
bekendmaking van de LTA. Daarnaast worden in het veld diverse initiatieven genomen 
(o.a. ontwikkeling Decision Support Systems, Telenefrologie, Multidisciplinair 
scholingsaanbod) gericht op de implementatie van de LTA CNS, waar de Nierstichting 
ook bij betrokken is. 
 
Implementatie van LTA’s door regionale organisaties  
Er zijn verschillende organisaties en voorzieningen om het proces van regionale 
samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten te bevorderen en af te stemmen: 
Medisch Coördinerende Centra (MCC’s) en Transmurale Centra, Zorggroepen, Regionale 
Ondersteunings Structuren (ROS’en) en ziekenhuizen die hun verwijsmogelijkheden 
zichtbaar maken in een internetapplicatie ter ondersteuning van de verwijzing van 
huisarts naar specialist (ZorgDomein). Al deze organisaties hebben een verschillende 
functie in het regionale veld en een andere spreiding over het land. Afhankelijk van hun 
functie zullen deze organisaties op verschillende wijze de LTA CNS implementeren.  
MCC’s bevorderen regionaal de samenhang, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg op 
het snijvlak van de eerste en tweede lijn; transmurale afstemming op het medisch 
inhoudelijke vlak behoort tot hun kerntaken. De verwachting is dat zij zich actief met de 
implementatie van de LTA bezighouden en dat in hun werkafspraken alle facetten van de 
LTA naar voren komen. Er zijn in Nederland 26 MCC’s en Transmurale Centra (verder 
MCC’s genoemd); deze zijn niet landelijk dekkend.  
Zorggroepen houden zich m.n. bezig met de organisatie van de zorg aan patiënten met 
chronische ziekten, zoals diabetes mellitus, COPD of cardiovasculaire aandoeningen. 
Zorggroepen maken de vertaalslag van de landelijke zorgstandaarden voor deze 
aandoeningen naar het regionale zorgaanbod. De LTA CNS heeft veel raakvlakken met  
bestaande zorgstandaarden voor diabetes mellitus en cardiovasculair risicomanagement 
(CVRM). Het  is te verwachten dat Zorggroepen regionale afspraken ontwikkeld hebben 
over de zorg bij CNS als onderdeel van de bestaande zorgstandaarden. Zorggroepen zijn 
vrijwel landelijk dekkend, in 2010 werd geschat dat 78% van de huisartsen bij een 
Zorggroep aangesloten is (van Til e.a.,2010).  
De ROS’en werken aan het realiseren van een geïntegreerde eerste lijn, de samenwerking 
tussen eerstelijns zorgverleners. De ROS’en hebben als een van hun missies “Zorg op de 
juiste plek” waarvan substitutie van zorg en herallocatie van het bijbehorende budget van 
de tweede- naar de eerstelijnszorg deel uitmaakt. Implementatie van de LTA CNS door 
ROS’en zal zich vooral richten op substitutie van de tweede naar de eerste lijn. ROS’en 
zijn landelijk dekkend.  
ZorgDomein is een landelijk  beschikbare internetapplicatie ter ondersteuning van 
verwijzingen van de eerste naar de tweede lijn; ruim de helft van de huisartsen in 
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Nederland gebruikt deze applicatie (http://www.zorgdomein.nl/nl_nl/waar-in-nl/). 
Ziekenhuizen die aangesloten zijn bij ZorgDomein kunnen hierin afspraken zichtbaar 
maken die tussen huisartsen en medisch specialisten zijn gemaakt over verwijzen van 
patiënten met een aandoening zoals Chronische Nierschade. Omdat het een applicatie 
voor verwijzing in één richting is (van 1e naar 2e lijn) zal er naar verwachting weinig 
informatie opgenomen zijn over de terugverwijzing van de tweede naar de eerste lijn. 
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is om na te gaan in hoeverre de 
LTA CNS is geïmplementeerd in de vorm van regionale afspraken tussen huisartsen en 
medisch specialisten. De resultaten van dit onderzoek zullen aanbevelingen opleveren 
voor mogelijke verdere implementatie en de rol van Nierstichting hierbij.  
 
Hypothesen  
Op basis van de verschillende functies die organisaties in de regio hebben kunnen de 
volgende hypothesen t.a.v. de regionale implementatie van de LTA CNS worden 
geformuleerd: 
a. MCC’s ontwikkelen een RTA die alle aspecten van de LTA omvat; 
b. ROS’en ontwikkelen geen RTA’s; 
c. Zorggroepen gebruiken de LTA CNS bij het aanpassen en implementeren van 
 bestaande zorgstandaarden; 
d. In digitale verwijsapplicaties worden indicaties voor verwijzing uit de LTA 
 opgenomen. 

http://www.zorgdomein.nl/nl_nl/waar-in-nl/
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2 Vraagstellingen 
 
 
 
Voor het onderzoek naar de regionale implementatie van de LTA CNS zijn de volgende  
vraagstellingen geformuleerd. 
 
1. In welke mate zijn regionale transmurale afspraken (RTA’s) over de samenwerking 
 bij de zorg voor patiënten met chronische nierschade ontwikkeld? 

 Bij de beantwoording van deze vraag wordt o.a. aandacht besteed aan het aantal 
 beschikbare RTA’s en de spreiding over Nederland, de wijze waarop de RTA’s tot 
 stand zijn gekomen en waarop de RTA’s regionaal worden geïmplementeerd.  
 
2. Over welke in de LTA CNS geadviseerde onderwerpen zijn afspraken in de RTA’s 
 opgenomen en in hoeverre komen de in de RTA opgenomen afspraken inhoudelijk 
 overeen met de LTA CNS? 

 Voor de beantwoording van deze vraag zijn de beschikbaar gestelde RTA’s en  
 verwijsafspraken vergeleken met de LTA CNS. 
 
3. Welke rol zien de regionale organisaties voor landelijke organisaties bij het 
 bevorderen van de implementatie van de LTA, respectievelijk RTA? En welke 
 aanbevelingen ter implementatie hebben de regionale organisaties voor andere 
 regio’s? 
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3 Methoden 
 
 
 

3.1 Onderzoeksopzet  
 
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:  
1. een explorerend onderzoek naar de implementatie van de LTA CNS in de vorm van 
 RTA’s en verwijsafspraken;  
2. een documenten analyse van de beschikbare RTA’s en verwijsafspraken.  
Voor het explorerend onderzoek naar de implementatie van de LTA CNS  is een digitale 
enquête verspreid onder vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij de 
regionale samenwerking.   
Voor de documentenanalyse zijn gebruikt: LTA CNS, regionale transmurale afspraken  
en verwijs- en combinatieafspraken over patiënten met CNS, voor zover beschikbaar.  
 
 

3.2 Onderzoekspopulatie  
 
In overleg met de landelijke partijen (Federatie van MCC’s, NHG, NfN, LVG ) werden 
de MCC’s, de Regionale Ondersteunings Structuren (ROS’en) en Zorggroepen als 
mogelijke ontwikkelaars van regionale samenwerkingsafspraken benaderd voor dit 
onderzoek. Totaal werden 157 organisaties benaderd. 
De e-mailadressen van de MCC’s (n=27) werden verkregen van  via de secretaris van de 
FMCC. Via de Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerste lijn (LVG) werden de e-
mail adressen van de bij hen aangesloten Zorggroepen (n=27) en alle ROS’en (n=21) 
verkregen. Deze organisaties werden direct door de onderzoekers benaderd.  
De Adviesgroep Ketenzorg  verstuurde zelf de vragenlijst naar de Zorggroepen die niet 
bij de LVG zijn aangesloten (n=82).  
 
 

3.3 Digitale enquête 
 
Voor het onderzoek werd een vragenlijst werd opgesteld (zie bijlage 1), in te vullen via 
het Internet. De vragenlijst bevat vragen over de regionale organisatie, de persoon die de 
lijst invult, en of de organisatie een (concept-)RTA heeft ontwikkeld of plannen daartoe 
heeft. Verzocht werd om aanwezige (concept-)documenten beschikbaar te stellen voor het 
onderzoek. De regionale procedure van de totstandkoming van deze RTA is uitgevraagd 
door vragen over de initiatiefnemer(s), de deelnemers aan de ontwikkeling van de RTA, 
en wie de ontwikkeling gecoördineerd heeft. Ook werden vragen gesteld over regionale 
nascholing over de RTA, over de ervaren knelpunten en implementatietips voor andere 
regio’s. Tenslotte werd gevraagd naar behoefte aan ondersteuning van implementatie-
activiteiten door Nierstichting Nederland en/of andere organisaties.  
De vragenlijst is op lengte, routing en inhoud getoetst door de relevante partijen (FMCC, 
NHG, NfN, LVG). Een uitnodiging per e-mail om de digitale vragenlijst in te vullen werd 
ondersteund met een brief namens Nierstichting Nederland (zie bijlage 2) waarin ook de 
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steun van de landelijke koepelorganisaties als de FMCC, het NHG, de NfN en de LVG 
aan het onderzoek blijkt. Na een korte toelichting over de achtergrond en het doel van het 
onderzoek was een link naar de digitale enquête opgenomen.  
Alle 157 respondenten werden eenmaal uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen 
(februari 2011). Er volgde een herinnering na 3-4 weken. Na 5 weken ontvingen de non-
respondenten uit de direct door de onderzoekers benaderde groep nog een tweede 
herinnering.  
Alle respondenten die de enquête onvolledig ingevuld hadden, alle non-respondenten van 
wie de contactgegevens bij de onderzoekers bekend waren, en de respondenten die 
aangegeven hadden dat ze over een document beschikten maar dit niet hadden 
opgestuurd, werden door de onderzoeker telefonisch benaderd met de vraag of ze al dan 
niet een regionaal document ontwikkeld hadden en zo ja, of ze deze ter beschikking 
wilden stellen en werd alsnog een verkorte versie van de vragenlijst (bijlage1) mondeling 
afgenomen. Deze telefonische enquêtes vonden plaats tussen maart en december 2011. 
 
Analyses enquêtegegevens 
De gegevens uit de enquête zijn geanalyseerd met behulp van SPSS Statistics versie 19.0. 
In de beschrijving van de resultaten wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
organisaties (MCC’s, ROS’en, Zorggroepen en ZorgDomein) die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van regionale afspraken.  
 
 

3.4 Regionale  documenten 
 
a. Regionale samenwerkingsafspraken: RTA’s 
Regionale documenten werden ontvangen naar aanleiding van de digitale enquête en de 
telefonische enquêtes. Ter completering werden via andere wegen RTA’s verzameld door 
op de website van de FMCC (www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl) te zoeken naar 
RTA’s over CNS. Ook werd  aanvullend op de websites van afzonderlijke MCC’s en 
Transmurale Centra gezocht naar regionale documenten.  
 
b. Verwijs- en combinatieafspraken in ZorgDomein 
ZorgDomein ondersteunt het verwijsproces tussen de 1e en 2e lijns zorg met een op 
Internet gebaseerde verwijsapplicatie. In ZorgDomein hebben ziekenhuizen informatie 
vermeld hoe voor ieder specialisme te verwijzen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid 
van een verwijzing volgens een verwijsafspraak of combinatieafspraak. In een 
verwijsafspraak staat voor welke patiëntengroep de verwijzing bedoeld is, wat de huisarts 
aan onderzoek moet doen alvorens te verwijzen en welke informatie met de verwijzing 
meegestuurd moet worden. Een combinatieafspraak is een afspraak waarbij aangegeven 
wordt voor welke patiëntengroep de afspraak bedoeld is en welk onderzoek 
achtereenvolgens meteen in het ziekenhuis gebeurt, samenhangende met de afspraak bij 
de specialist. Verwijs- en combinatie-afspraken zijn tot stand gekomen op basis van 
regionaal overleg tussen huisartsen en specialisten over verwijscriteria en de onderlinge 
taakverdeling.  
Aan alle Raden van Bestuur van de ziekenhuizen die zijn aangesloten bij Zorgdomein 
(46% van de Nederlandse ziekenhuizen) werd een brief gestuurd met een verzoek voor 
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toestemming om deze gegevens uit ZorgDomein voor het onderzoek te mogen gebruiken. 
Alle gaven hier toestemming voor. Per ziekenhuis werd nagegaan of er een 
verwijsafspraak of combinatieafspraak aanwezig was. Zo ja, dan werd dit document in 
het onderzoek betrokken. 
 
Documentanalyse 
Voor de beantwoording van de tweede vraagstelling zijn de verkregen regionale 
documenten inhoudelijk vergeleken met de LTA CNS. Hiertoe is op basis van de LTA 
CNS een lijst van adviezen opgesteld (zie bijlage 4), geordend naar acht thema’s (zie 
tabel 1). Per thema verschilt het aantal adviezen dat in de LTA genoemd wordt (tabel 1). 
Alle verzamelde regionale documenten zijn vergeleken met de LTA en beoordeeld op a) 
aanwezigheid van een advies in de RTA per thema (Ja/Nee) en het percentage van het  
aantal in de RTA opgenomen adviezen per thema b) de inhoudelijke overeenstemming 
tussen het advies in de RTA met de LTA CNS.   
 
 
Tabel 1 Het aantal adviezen in de LTA CNS per thema 
 
 Aantal adviezen 
1. Definitie van de populatie en begrippen 12 
2. Onderzoek voor verwijzing door huisarts 8 
3. Indicaties voor verwijzing naar nefroloog/internist 5 
4. Berichtgeving en communicatie 3 
5. Informatie en voorlichting patiënt 4 
6. Werkwijze nefroloog/internist 3 
7. Indicaties voor  terugverwijzing naar huisarts  2 
8. Gedeelde zorg 6 
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Organisaties die 
mogelijk regionale 

transmurale afspraken 
maken: N=157 

Regionale 
Ondersteunings 

Structuren 
 

N=21 

Zorggroepen 
(via LVG) 

  
N=27 

 
 
 
 

Zorggroepen 
(via Adviesgroep 

Ketenzorg) 
              N=82 

Respons  
4/82 (5%)        

 

Respons   
22/27 (82%) 

  

Respons 
21/21 (100%) 

 
 

Medisch 
Coördinerende Centra  

 

N=27 
 

Respons 
24/27 (89%) 

 

4 Resultaten 
 
 
 

4.1 Respons per organisatie 
 
In figuur 1 is de respons per organisatie weergegeven. Totaal werden 75 MCC’s, ROS’en 
en Zorggroepen direct door de onderzoekers benaderd. Bij deze 21 ROS’en, 27 
Zorggroepen en 27 MCC’s en transmurale centra was de uiteindelijke respons 89%. De 
overige 82 Zorggroepen werden benaderd via de Adviesgroep Ketenzorg. De respons bij 
deze Zorggroepen was 5% (figuur 1). 
 
 
Figuur 1 Respons naar organisatie 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4.2 Implementatie van de LTA  
  
Algemeen 
Van de 157 verstuurde digitale enquêtes werden 51 (33%) geretourneerd. De ontvangen 
digitale enquêtes zijn - daar waar gegevens misten - aangevuld met telefonisch verkregen 
informatie. Van  totaal 71 (45%) respondenten zijn bruikbare enquêtegegevens ontvangen 
(zie tabel 2) 
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Tabel 2  Aantal organisaties dat een (concept-)RTA heeft ontwikkeld of plannen daartoe 
 heeft en waarvan bruikbare ingevulde vragenlijsten zijn ontvangen 
 
 ROS Zorggroep MCC 
(Concept-)RTA beschikbaar of plannen 
daartoe 

0 14* 13 

Geen RTA ontwikkeld of plannen 
daartoe 

21 12 11 

Totaal 21 26 24 
* 2 van deze Zorggroepen hebben uitsluitend plannen voor een RTA 
 
Enquêtegegevens zijn beschikbaar zijn over 13 RTA’s van MCC’s en over 14 RTA’s van  
Zorggroepen (waarvan van 2 alleen beschikken over plannen voor een RTA). Daarnaast 
is van 44 organisaties die geen RTA ontwikkeld hebben informatie uit de enquête 
beschikbaar. 
Zoals in tabel 3 staat vermeld zijn de RTA’s van zeven Zorggroepen gepubliceerd en van 
5 Zorggroepen in concept gereed. De RTA’s van 12 MCC’s zijn gepubliceerd en van 
twee MCC’s zijn de RTA’s in concept gereed.  
   
 
Tabel 3  Status van de RTA’s van de Zorggroepen en MCC’s  in 2011 
 

 Zorggroep N=26 MCC 
N=24 

RTA Gepubliceerd 7 11* 
RTA in concept gereed 5 2 
Gestart met ontwikkeling RTA 0 1 
Plannen voor ontwikkeling RTA 2 1 
Geen plannen voor RTA 12 9 
* Daarnaast is van een MCC een RTA ontvangen waarover geen vragenlijst is ingevuld 
 
 
De LTA CNS is november 2009 gepubliceerd. Acht MCC´s en één  Zorggroep hadden al 
een RTA CNS ontwikkeld vóór november 2009. Drie van deze acht MCC´s hebben na 
publicatie van de LTA CNS hun RTA herzien. 
 
Ontwikkeling van  RTA’s: initiatief, betrokkenen en coördinatie 
Zowel bij de Zorggroepen als MCC’s is het initiatief tot de ontwikkeling van een RTA 
CNS vooral genomen door een nefroloog/internist, huisarts of medisch coördinator (tabel 
4). Veelal namen meerdere personen gezamenlijk het initiatief. Bij de MCC’s werd 
relatief vaker het initiatief genomen door de medisch coördinator. 
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Tabel 4  Initiatiefnemer tot de ontwikkeling van een RTA CNS  per organisatie (meerdere 
 antwoorden mogelijk) 
 
 Zorggroep 

N=14 
MCC 
N=13 

Nefroloog/internist 9 8 
Huisarts 5 6 
Medisch coördinator 3 6 
1ste lijns-apotheker 1 1 
Gespecialiseerde verpleegkundige 1 0 
Andere initiatiefnemer 2 4 
 
 
Bij de totstandkoming van de RTA zijn vooral nefrologen/internisten, huisartsen en 
medisch coördinatoren betrokken (tabel 5). Zowel bij MCC’s als Zorggroepen speelt 
soms een gespecialiseerde verpleegkundige of een Praktijkondersteuner Huisartsen 
(POH) een rol. Bij de ontwikkeling van de RTA’s door de MCC’s worden relatief vaker 
medisch specialisten betrokken. De werkgroepen die bij de MCC’s de RTA ontwikkelden 
waren met 3-4 personen wat groter dan bij de Zorggroepen (1-2 personen).  
 
 
Tabel 5  Betrokkenen bij totstandkoming van de RTA chronische nierschade per 
 organisatie (meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 Zorggroep 

N=14 
MCC 
N=13 

Nefroloog/internist 9 12 
Huisarts 5 9 
Medisch coördinator 2 6 
POH 3 2 
Gespecialiseerde verpleegkundige 2 2 
Cardioloog 0 3 
Geriater 0 3 
Openbaar apotheker  1 2 
Uroloog 0 2 
Ziekenhuisapotheker 0 1 
Regionale patiëntenvertegenwoordiging 0 1 
Andere betrokkenen  1 4 
 
 
De coördinatie van de ontwikkeling van een RTA lag bij negen van de dertien MCC’s in 
handen van de medisch coördinatoren (tabel 6). Bij de Zorggroepen hadden vooral de 
huisartsen maar soms ook nefrologen/internisten en medisch coördinatoren een 
coördinerende rol. 
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Tabel 6 Coördinatie van de totstandkoming van de RTA bij de MCC’s en de Zorggroepen 
 
 Zorggroep 

N=14 
MCC 
N=13 

Nefroloog/internist 3 1 
Medisch coördinator 3 9 
Huisarts 5 0 
1ste lijns apotheker  1 0 
Anders 2 3 
 
 
Ontwikkeling van RTA’s: ervaren knelpunten  
De vraag of er bij de totstandkoming van de RTA CNS knelpunten ervaren werden, is 
door 9 van de 14 Zorggroepen en 9 van de 13 MCC’s beantwoord. Het lijkt erop dat er 
weinig knelpunten ervaren werden. Vier zorggroepen en twee MCC’s gaven aan 
knelpunten te hebben ervaren bij de totstandkoming van de RTA. Met name de 
betrokkenheid van de huisartsen is een door de Zorggroepen ervaren knelpunt (zie tabel 
7). Het bleek moeilijk om huisartsen bereid te vinden om aan de ontwikkeling van de 
RTA een bijdrage te leveren. Het bereiken van consensus tussen de eerste en tweede lijn 
wat inhoud, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aangaat, werd door één MCC en 
één Zorggroep als knelpunt genoemd. Op het gebied van samenwerking met en 
consultatie van de nefroloog werd door drie Zorggroepen aangegeven dat er een knelpunt 
is omdat consultatie niet vergoed wordt en dat een infrastructuur om te overleggen 
ontbreekt.  Een Zorggroep benoemde als knelpunt dat er nog geen implementatie is van 
de LTA CNS binnen de samenwerkingsafspraken over CVRM  tussen de eerste en 
tweede lijn. 
 
 
Tabel 7  Knelpunten genoemd bij de totstandkoming van een RTA CNS per organisatie 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 Zorggroep 

N=4 
MCC 
N=2 

Geen consensus van 1e en 2e lijn over inhoud - 1 
Geen consensus van 1e en 2e lijn over verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden 
1 1 

Coördinatie ontbreekt - 1 
Te weinig betrokkenheid huisartsen 4 - 
Te weinig betrokkenheid nefrologen 1 - 
Geen vergoeding voor overleg tussen huisarts en nefroloog 3 - 
Geen structuur om te overleggen 2 - 
Anders 1 - 
 
 
Scholing over RTA CNS 
Twaalf van de 13 MCC’s  en 12 van de 14 Zorggroepen hebben nascholing ontwikkeld 
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en georganiseerd om de RTA CNS onder de aandacht te brengen en te implementeren.   
De nascholing van de Zorggroepen betrof een uitleg tijdens een POH bijeenkomst, het 
ontwikkelen van deskundigheidsbevorderingsprogramma’s voor POH’s, nascholing of  
deskundigheidsbevordering voor huisartsen, het organiseren van een symposium en 
gezamenlijke scholing voor huisartsen, POH’s, apothekers en diabetesverpleegkundigen. 
Door de MCC’s werd scholing georganiseerd in de vorm van een symposium, klinische 
middagen in een ziekenhuis, tijdens een introductie in diabetesafspraken, cursussen voor 
huisartsen en specialisten gezamenlijk, en nascholingsbijeenkomsten voor alleen 
huisartsen. Ook in groepen zoals tijdens een FTO of bij de Module Diagnostisch Toets 
Overleg (DTO) werd scholing over chronische nierschade georganiseerd. In één regio 
werd samen met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik in het kader van een 
project “Op die maNIER” een scholingsprogramma voor huisartsen, POH’s, apothekers 
en apothekersassistenten georganiseerd. Over de implementatie van 
laboratoriumgegevensuitwisseling tussen ziekenhuislaboratorium en apothekers werd een 
regionale scholing georganiseerd. De diversiteit aan doelgroepen van de 
scholingsactiviteiten was groot. De organisatie van de scholing lag meestal in handen van 
de nefrologen/internisten en huisartsen. Bij de MCC’s hadden apothekers ook vaak een 
rol in de organisatie van de nascholing.  
 
Andere vormen van implementatie van de RTA CNS 
Het aanpassen van bestaande zorgprogramma’s aan de LTA CNS werd door vijf van de 
14 Zorggroepen en twee van de 13 MCC’s genoemd als vorm van implementatie. Drie 
Zorggroepen ontwikkelden een aanpassing van het zorgprogramma CVRM en drie 
zorggroepen hebben de LTA in het diabeteszorgprogramma opgenomen.  
Ook de MCC’s meldden dat de richtlijnen uit RTA CNS opgenomen worden in de  
zorgprogramma’s diabetes en CVRM.  
Andere implementatieprojecten die door vertegenwoordigers uit meerdere regio’s 
genoemd werden zijn de uitwisseling  van laboratoriumgegevens tussen laboratorium, 
klinisch chemicus, huisartsen en apothekers. Daarbij wordt de apotheker op de hoogte 
gebracht  van afwijkende nierfunctie-waarden. Hierdoor kan de apotheker betere adviezen 
t.a.v. medicatie geven.  
 
Evaluatie van het gebruik van de RTA      
Vijf van de dertien MCC’s gaven aan dat zij een evaluatie van het gebruik van de RTA 
uitvoerden. Eén MCC was ten tijde van het onderzoek bezig met een evaluatie, 4 MCC’s 
hadden in 2009, resp. 2011 een evaluatie uitgevoerd. De evaluatie vond plaats in de 
regionale groepen door alle specialismen die betrokken waren bij de totstandkoming van 
de RTA.  
De items waarop de RTA geëvalueerd werd waren zowel het aantal door huisartsen 
verwezen patiënten als de terugkoppeling daarover door de Zorggroepen middels 
feedbackrapportages. Het  Project ‘Gezonde nieren’ van het Hans Mak instituut in de 
regio Eindhoven werd ook genoemd als een manier van evaluatie van het gebruik van de 
werkafspraak. In dit project wordt nagegaan welke niergerelateerde data bekend zijn bij 
de verschillende zorgverleners en welke zorg de diverse patiëntgroepen met CNS 
momenteel van wie krijgen. 
Ook is nagegaan hoe de tevredenheid van zowel huisartsen als nefrologen/internisten was 
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met de toepassing van de RTA. Het opnemen van de werkafspraak in ZorgDomein en de 
besprekingen hierover werden ook genoemd als een evaluatie van de werkafspraak. Over 
de resultaten van deze evaluaties is ons niets bekend.  
 
 

4.3 Overeenstemming tussen LTA CNS en RTA’s  
 
RTA’s 
Totaal twintig RTA’s waren beschikbaar voor analyse (bijlage 5). Zes van de veertien 
RTA’s die door Zorggroepen in de enquête werden genoemd, werden ontvangen. 
Veertien RTA’s zijn ontvangen van MCC’s. In bijlage 5 staat meer gedetailleerde 
informatie over de diverse Zorggroepen en MCC’s waarvan de RTA’s  in het onderzoek 
betrokken zijn. Het bestaan van acht concept-documenten van Zorggroepen was wel 
bekend maar deze documenten werden niet beschikbaar gesteld. 
 
Verwijs- en combinatie-afspraken                                                                                                                                                                   
ZorgDomein-gegevens werden verkregen van 43 ziekenhuizen verdeeld over 78 locaties. 
Dit betreft 46% van de ziekenhuizen in Nederland. Van deze 43 ziekenhuizen had 26 een 
verwijs- of een combinatie afspraak over chronische nierschade, die vergeleken kon 
worden met de LTA.  
De verwijs- en combinatie-afspraken zijn gebaseerd op een uitgebreider regionaal 
document, ontwikkeld door een lokaal MCC of door een ad-hoc commissie van 
specialisten en huisartsen. Tien van de 26 verwijs- en combinatie-afspraken zijn 
ontwikkeld in een gebied waar ook een MCC is.  
 
Geografische spreiding 
In figuur 2 is de spreiding van de voor analyse beschikbare regionale documenten over 
Nederland te zien. Opvallend is dat er geen regionale documenten uit Noord-Holland en 
Groningen voor het onderzoek beschikbaar waren gesteld. 
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Figuur 2  Spreiding van voor het onderzoek beschikbare RTA’s, verwijs- en 
 combinatieafspraken over Nederland 
 

 
In RTA’s opgenomen adviezen uit de LTA CNS 
Om na te gaan of de adviezen uit de LTA CNS in de regionale documenten opgenomen 
waren, vergeleken we de adviezen in de 20 RTA’s  en de 26 verwijsafspraken met de 
adviezen per thema in de LTA CNS (zie ook bijlage 4). We hebben dit zowel op globaal 
als op gedetailleerd niveau bekeken en per organisatie weergegeven. We keken eerst 
globaal: bevat het regionale document een passage over het betreffende thema (tabel 8) en 
daarna berekenden we per organisatie het gemiddelde percentage aanwezige adviezen per 
thema (tabel 9).  
Zoals uit tabel 8 blijkt was de definitie van de populatie vaker beschreven in de 
documenten van MCC’s en Zorggroepen en slechts beperkt in de afspraken in 
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ZorgDomein. Het onderzoek voor verwijzing door de huisarts was in alle MCC-
documenten beschreven terwijl dit in de documenten van Zorggroepen en ZorgDomein 
bij resp. 67% en 70% beschreven was. In alle documenten staat informatie over de 
indicaties om te verwijzen naar de nefroloog. De regionale documenten bevatten weinig 
adviezen over de communicatie tussen zorgverleners. De documenten van de 
Zorggroepen scoren hierop met 17% het hoogst, gevolgd door die van de MCC’s met 
14% en van ZorgDomein met 4%. De informatie en voorlichting aan de patiënt werd in 
de documenten van de Zorggroepen en MCC’s beschreven in respectievelijk 67% en 
43%. In de documenten van ZorgDomein wordt - behoudens informatie over de afspraak 
in het ziekenhuis – niets over informatie en/of voorlichting aan de patiënt beschreven. De 
werkwijze van de nefroloog en internist staat het meest beschreven in de ZorgDomein-
afspraken (65%) gevolgd door de documenten van de MCC’s (43%). De indicaties voor 
terugverwijzen dan wel niet verwijzen werden in de documenten van de MCC’s en 
Zorggroepen het meest genoemd, resp. 50% en 33%. Gedeelde zorg en consultatie 
werden in de documenten van de Zorggroepen het meest genoemd (83%), gevolgd door 
die van de MCC’s (50%) en van ZorgDomein (15%). 
 
 
Tabel 8  Aanwezigheid van adviezen uit de LTA CNS in regionale documenten per thema 
 en per organisatie (percentages)  
 
 Zorggroep 

N=6 
% 

MCC 
N=14 

% 

ZorgDomein 
N=26 

% 
1.  Definitie van de populatie en begrippen 83 79 27 
2.  Onderzoek voor verwijzing door huisarts 67 100 70 
3.  Indicaties verwijzen naar nefroloog internist 100 100 100 
4. Berichtgeving Communicatie 17 14 4 

 Berichtgeving HA->SPEC 17 14 4 

 Berichtgeving SPEC->HA 17 7 4 

 Berichtgeving bij consultatie 17 7 - 

5.  Informatie/voorlichting patiënt 67 43 - 
6.  Werkwijze nefroloog internist - 43 65 
7.  Indicaties terugverwijzing naar huisarts of niet 

verwijzen  
33 50 15 

8.  Gedeelde zorg/Consultatie  83 50 15 

Totaal 44 49 29 

 
 
In tabel 9 zijn de resultaten weergegeven van de meer gedetailleerde analyses. In deze 
tabel wordt preciezer weergegeven hoeveel adviezen in de regionale documenten zijn 
opgenomen. De documenten van de Zorggroepen en MCC’s hebben de hoogste 
totaalscore (resp. 32% en 31%). De documenten van de Zorggroepen en MCC’s scoren  
hoger op de thema’s: definitie van de populatie en begrippen, onderzoek voor verwijzing 
door de huisarts, informatie en voorlichting van de patiënt en indicaties voor 
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terugverwijzing naar de huisarts en gedeelde zorg en consultatie. Alle drie typen 
organisaties scoorden het hoogst op het item ”Indicaties voor verwijzing naar nefroloog/ 
internist”. De adviezen van dit item zijn in de meerderheid van de documenten van zowel 
Zorggroepen, MCC’s en ZorgDomein opgenomen,  respectievelijk 90%, 80% en 92% .  
  
 
Tabel 9  Gemiddeld percentage van in regionale documenten beschreven adviezen uit de 
 LTA per thema en type organisatie 
 
 Aantal LTA-

adviezen 
Zorggroep 

N=6 
MCC 
N=14 

ZorgDomein 
N=26 

1.  Definitie van de populatie en 
begrippen                             

12 25% 28% 4% 

2.  Onderzoek voor verwijzing door 
huisarts                           

8 38% 44% 21% 

3.  Indicaties verwijzen naar  
nefroloog internist                      

5 90% 80% 92% 

4.  Berichtgeving Communicatie                                             3 17% 48% 1% 

5.  Informatie voorlichting patiënt                                           4 42% 29% - 

6.  Werkwijze nefroloog internist                                             3 - 7% 22% 
7.  Indicaties terugverwijzing naar 

huisarts of niet verwijzen   
2 17% 29% - 

8.  Gedeelde zorg Consultatie                                                 6 28% 25% 5% 

Totaal gemiddelde 43 32% 31% 18% 
 
 

4.4 Inhoudelijke overeenkomst tussen LTA CNS en regionale afspraken 
 
Daar waar adviezen uit de LTA CNS vermeld worden in een regionaal document is het 
van belang te weten of de inhoud van dit advies overeenkomt met de tekst van de LTA 
CNS.  
In de documenten van de Zorggroepen kwamen alle 88 adviezen die vermeld werden in 
de regionale documenten overeen met de LTA CNS. In de documenten van de MCC’s 
kwamen de meeste adviezen inhoudelijk overeen met de LTA CNS. Veertien van de 202 
adviezen  kwamen niet overeen (7%). In de verwijs- en combinatie-afspraken van 
ZorgDomein bleken 98 van de 200 gebruikte adviezen (49%) niet overeen te komen met 
de LTA CNS (tabel 10). Het item “indicaties verwijzen naar nefroloog/internist” week het 
vaakst inhoudelijk af van de LTA CNS in ZorgDomein. In slechts 29% van de situaties 
was deze conform de inhoud van de LTA CNS. In de documenten van de  MCC’s was 
ook op dit thema inhoudelijk het grootste verschil met de LTA CNS. De adviezen uit de 
LTA over dit item bevatten ondermeer de afkapwaarden van de geschatte nierfunctie 
(eGFR ) voor patiënten boven en onder de 65 jaar. Deze afkapwaarde geeft de indicatie 
voor verwijzing aan. 
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Tabel 10 Aantal en aantal inhoudelijk overeenkomende adviezen met de LTA CNS van 
 regionale documenten per organisatie (absoluut aantal en gemiddelde 
 percentages) 
 
 Zorggroep 

N=6 
MCC 
N=14 

Zorg-Domein 
N=26 
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 c
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1. Definitie van de 
populatie en 
begrippen 

18 100  47 98  11 82  

2.  Onderzoek voor 
verwijzing door 
huisarts 

18 100  49 98  46 83  

3.  Indicaties 
verwijzen naar 
nefroloog/inter-
nist 

27 100  56 80  93 44  

4. Berichtgeving 
Communicatie 

3 100  2 100  1 100  

5.  Informatie/ 
voorlichting 
patiënt 

10 100  16 100  0 0  

6.  Werkwijze 
nefroloog/ 
internist 

0 100  3 100  17 88  

7.  Indicaties 
terugverwijzing 
naar huisarts of 
niet verwijzen  

2 100  8 100  1 0  

8. Gedeelde zorg 
Consultatie  

10 100  21 100  7 100  

          
Totaal 88 100%   202 93%  176 50%  
 
 
De figuren 3 en 4 tonen per ziekenhuis de eGFR waarden die in de verwijs- en 
combinatie-afspraken in ZorgDomein zijn opgenomen als afkapwaarde voor verwijzing 
voor patiënten jonger, resp. ouder dan 65 jaar. Drie ziekenhuizen gaven geen eGFR 
waarde als indicatie tot verwijzing.  
 
Zoals blijkt uit figuur 3 hanteerden tien van 23 ziekenhuizen een hogere eGFR dan de in 
de LTA CNS gehanteerde afkapwaarde voor de leeftijdgroep onder de 65 jaar. Bij tien 
ziekenhuizen kwam de afkapwaarde overeen met die van de LTA CNS en drie 
ziekenhuizen hanteerden een lagere norm. De ziekenhuizen met de hogere norm als 
afkappunt induceren het eerder verwijzen van mensen met een verminderde nierfunctie 
dan de in de LTA CNS aangegeven norm. Voor de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar 
(figuur 4) hanteerden dertien ziekenhuizen een hogere norm dan de LTA (een eGFR van 
30 ml/min/1.73m2). Tien ziekenhuizen hanteerden de in de LTA aangegeven norm. 
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 Figuur 3  Nierfunctiewaarden voor patiënten < 65 jaar waaronder verwijzing is 
 geïndiceerd per ziekenhuis (eGFR-waarde ml/min/1.73m2) (Bron: ZorgDomein) 

 
Figuur 4   Nierfunctiewaarden voor patiënten > 65 jaar waaronder verwijzing is 
 geïndiceerd per ziekenhuis (eGFR-waarde ml/min/1.73m2) (Bron: ZorgDomein) 
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Relatie tussen ZorgDomein-afspraken en RTA’s van MCC’s 
Tien ziekenhuizen hebben ook een MCC in hun omgeving. Door de MCC’s van zeven 
van deze ziekenhuizen was ook een RTA CNS ontwikkeld. De afkappunten van de eGFR 
voor verwijzing zoals die in Zorgdomein zijn opgenomen, kwamen bij deze zeven 
ziekenhuizen overeen met de afkappunten zoals die in de RTA CNS in de betreffende 
regio zijn opgenomen. 
 
 

4.5 Behoefte aan ondersteuning bij implementatie van de LTA CNS 
 
De respondenten, en vooral MCC’s, gaven verschillende suggesties voor de verdere 
implementatie van de LTA CNS in de regio’s. Aan de landelijke organisaties als 
Nierstichting, NHG, NfN en LVG werden de volgende suggesties gedaan: 
- ontwikkeling van een zorgstandaard voor patiënten met chronische nierschade 
 (zowel genoemd door ROS’en, Zorggroepen als MCC’s); 
- verwerken van de LTA CNS in de bestaande zorgstandaard voor patiënten met 
 diabetes mellitus en de zorgstandaard cardiovasculair risicomanagement (genoemd 
 door ROS’en, Zorggroepen en MCC’s); 
- aanpassing van de NHG-standaarden waarin chronische nierschade ter sprake komt 
 aan de LTA CNS (genoemd door MCC’s);  
- mogelijkheden om (landelijke) expertise te betrekken bij de ontwikkeling, revisie of 
 toetsing van een RTA (genoemd door MCC’s); 
- ontwikkeling van digitale consultatiemogelijkheden van een nefroloog of internist 
 door de huisartsen zonder verwijzing van de patiënt (zoals tele-nefrologie) (genoemd 
 door MCC’s). Hierbij wordt zowel voorwaarden scheppend werk: tarieven creëren 
 als het stimuleren van de infrastrucuur genoemd;   
- bijtijds informeren van regionale organisaties over nieuwe ontwikkelingen op het 
 terrein van chronische nierschade (genoemd door Zorggroepen en MCC’s); 
- ontwikkeling van scholingsprogramma’s over de LTA CNS (genoemd door 
 Zorggroepen en MCC’s) . 
Daarnaast wordt de ontwikkeling van transmurale elektronische patiëntendossiers als een 
belangrijke potentiële stimulans gezien voor de regionale samenwerking tussen huisartsen 
en specialisten. 
MCC’s geven aan dat het zinvol is om nader overleg te organiseren over de regionale 
behoeften aan landelijke ondersteuning bij de RTA CNS. 
 
Een aantal respondenten, met name Zorggroepen, deden desgevraagd ook suggesties aan 
andere regio’s voor de implementatie van de LTA CNS:  
- de  LTA bespreken en toepassen in de regio; 
- het verwerken van de afspraken over CNS binnen een speciale module van afspraken 
 m.b.t. CVRM (cardiovasculair risico management) en/of diabetes. 
De MCC’s gaven adviezen voor regionale organisaties over het proces van de 
totstandkoming van een RTA en de inhoud: 
- betrek alle betrokken beroepsgroepen vanaf de start bij de ontwikkeling van een 
 RTA; 
- stel een kleine werkgroep samen om het concept te ontwikkelen met in de werkgroep 
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 niet alleen de expert maar ook de doorsnee specialist en de gemiddelde huisarts; 
- stem de ontwikkeling van een RTA vroegtijdig af met de Zorggroepen; 
- zorg voor een goede afbakening, definiëring van het onderwerp van de RTA, en 
 hanteer landelijke richtlijnen als uitgangspunt. Houd een brede referentenronde te 
 becommentariëring van  het concept; 
- neem het onderwerp op in een scholingsactiviteit. Organiseer een regionaal 
 symposium; 
- Concentreer je op de inhoud en laat het aan andere partijen over welke zorg 
 gecontracteerd wordt.  
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5 Discussie 
 
 
 
In dit onderzoek stond de vraag centraal in welke mate de LTA CNS geïmplementeerd is 
in de vorm van regionale samenwerkingsafspraken. Kort samengevat luidt het antwoord 
op de drie onderzoeksvragen als volgt. 
 
In welke mate zijn regionale transmurale afspraken (RTA’s) over de samenwerking bij de 
zorg voor patiënten met chronische nierschade ontwikkeld? 
 
Door de Zorggroepen, MCC’s en in ZorgDomein is de LTA CNS overgenomen in 
regionale transmurale afspraken. Afhankelijk van de organisatie verschilt de wijze 
waarop en de mate waarin de LTA regionaal vertaald is.  
Van de 109 benaderde Zorggroepen respondeerden er 26; 14 van hen hadden een 
(concept-)document ontwikkeld waarvan we er zes in het onderzoek konden betrekken. 
Van de 27 MCC’s respondeerden er 24. Veertien MCC’s hebben een regionaal 
samenwerkingsdocument ontwikkeld. 
Geen van de 21 ROS’en in Nederland heeft regionale transmurale afspraken over CNS 
ontwikkeld.  
In ZorgDomein is van 63% van de aangesloten ziekenhuizen een verwijs- of een 
combinatieafspraak over CNS opgenomen. Ten tijde van het onderzoek was de helft van 
de ziekenhuizen in Nederland aangesloten bij ZorgDomein.  
Geografisch gezien is er nog geen sprake van een landelijke dekking van regionale 
samenwerkingsafspraken over CNS. Opvallend is dat met name uit Groningen, Noord-
Holland en Amsterdam vrijwel geen regionale afspraken beschikbaar waren voor het 
onderzoek. 
Het initiatief voor de ontwikkeling van een RTA werd zowel bij een Zorggroep als een 
MCC genomen door de nefroloog/internist, door huisartsen of medisch coördinatoren. Zij 
zijn bij beide organisatievormen ook betrokken bij de ontwikkelingswerkgroep. Bij de 
MCC’s hebben de medisch coördinatoren een prominentere rol dan bij de Zorggroepen en 
bestaan de werkgroepen uit meer verschillende specialisten.   
Er werden weinig knelpunten ervaren bij de ontwikkeling van een RTA.  
I de regio’s worden door Zorggroepen en MCC’s veel activiteiten ondernomen  om de 
RTA CNS onder de aandacht te brengen door diverse scholingsactiviteiten. Vijf MCC’s 
gaven aan een evaluatie te organiseren met de betrokken partijen, dezelfde mensen die 
betrokken waren bij de ontwikkeling van de RTA CNS. 
 
Over welke in de LTA CNS geadviseerde onderwerpen zijn afspraken in de RTA’s 
opgenomen en in hoeverre komen de in de RTA opgenomen afspraken inhoudelijk 
overeen met de LTA CNS? 
 
Van de adviezen in de LTA CNS is een deel terug te vinden in de regionale documenten 
van de Zorggroepen, MCC’s en ziekenhuizen (in ZorgDomein),  resp. 32%, 31% en 18%. 
In vrijwel alle regionale documenten staan de indicaties tot verwijzen naar 
nefroloog/internist vermeld.  
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Inhoudelijk gezien komen de adviezen in de regionale documenten – voor zover 
beschreven –  van de Zorggroepen en de MCC’s vrijwel 100% overeen met de LTA CNS. 
Een aantal ziekenhuizen hanteren een hogere afkapwaarde voor de nierfunctie dan de 
LTA CNS als indicatie voor verwijzing naar de nefroloog/internist. 
 
Welke rol zien de regionale organisaties voor landelijke organisaties bij het bevorderen 
van de implementatie van de LTA, respectievelijk RTA? En welke aanbevelingen ter 
implementatie hebben de regionale organisaties voor andere regio’s? 
 
Voor de implementatie van de LTA en de RTA’s verwachten de regionale organisaties 
ondersteuning van landelijke organisaties bij  
- verbeterplannen voor de zorg voor mensen met een matige nierfunctiestoornis; 
- het verwerken van de LTA CNS in bestaande zorgstandaarden voor diabetes mellitus 
 en cardiovasculair risicomanagement; 
- scholingsprogramma’s voor de eerste lijn;  
- het landelijk stimuleren en structureren van de consultatie van de tweede lijn; 
- bewaken van het patiëntenperspectief en zorgen voor 
 patiëntenvoorlichtingsmateriaal. 
Met name de MCC’s gaven een aantal adviezen over de ontwikkeling en implementatie 
van een RTA in de regio. 
 
Hypothesen 
Bij de aanvang van het onderzoek hebben we hypothesen geformuleerd over de rol die we 
van diverse organisaties verwachtten bij de implementatie van de LTA CNS in de regio. 
Dat MCC’s  RTA’s ontwikkelen die alle aspecten van de LTA omvatten, blijkt voor veel 
adviezen een juiste aanname. De items uit de LTA over berichtgeving, communicatie en 
informatie en voorlichting aan de patiënt zijn echter niet in RTA’s van ieder MCC 
aanwezig. Sommige MCC’s hebben specifieke universele afspraken over communicatie 
en berichtgeving tussen huisarts en specialist welke al dan niet beschreven zijn. Het is 
mogelijk dat dit onderdeel daarom niet in iedere RTA apart beschreven wordt. 
ROS’en bleken geen regionale documenten ontwikkeld te hebben. De taak van de 
ROS’en is het ondersteunen van de eerste lijn en substitutie van de tweede naar de eerste 
lijn met “Zorg op de juiste plek”. Hierbij is de rol van de ROS faciliterend,  b.v. een 
Zorggroep ondersteunen bij het bekendmaken van een RTA en niet met het doel om 
inhoudelijke documenten te ontwikkelen. Dit blijkt overeen te komen met de resultaten 
van ons onderzoek.  
Zorggroepen gebruiken de LTA om de bestaande zorgstandaarden aan te passen zoals 
diabetes en CVRM. In bestaande regionale werkwijzen en protocollen wordt de LTA 
CNS ingepast en vervolgens geïmplementeerd; dit is conform onze hypothese.  
In de digitale verwijsapplicaties zoals ZorgDomein blijken, zoals verwacht, met name de 
indicaties tot verwijzen naar de nefroloog, het onderzoek door de huisarts voor de 
verwijzing en de werkwijze van de nefroloog beschreven. De andere items komen zelden 
aan bod.  
 
Sterke en zwakke kanten van dit onderzoek 
Door de gecombineerde methode van zowel de digitale enquêtes als de telefonische bij de 
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non- of onvolledige responders is de respons verhoogd. Daar waar eerst een respons van 
33% was, is deze verhoogd tot 45%.  Door de (aanvullende) telefonische enquêtes is een 
duidelijk beeld ontstaan wat er aan documenten ontwikkeld is door de diverse 
organisaties. Een zwakke kant is dat de respons van de Zorggroepen, benaderd door de 
Adviesgroep Ketenzorg opvallend achterbleef doordat zij alleen indirect via de mail te 
benaderen waren.  
Van deze Zorggroepen is geen enkel regionaal document ontvangen. Het is onduidelijk of 
er door deze zorggroepen geen documenten ontwikkeld zijn, of dat we ze alleen niet 
ontvangen hebben. Van de overige Zorggroepen bleken er meer documenten in 
ontwikkeling dan die we hebben ontvangen. Acht van de veertien beschikbare 
documenten van de Zorggroepen hebben we niet ontvangen. Het bleek lastig om de 
beschikking te krijgen over deze (concept-)documenten ofwel omdat er nog geen 
definitieve versies waren of omdat er binnen de organisatie niet de juiste persoon te 
benaderen viel die hierover mocht beslissen. Het blijkt ook dat deze documenten niet 
altijd openbaar zijn maar regelmatig alleen voor de betreffende Zorggroep beschikbaar 
zijn, zeker de concept-versies.  
Niet alle respondenten hebben alle vragen van de enquête beantwoord, waardoor we voor 
sommige vragen een beperktere respons hebben. We veronderstellen dat de gegevens 
over de Zorggroepen representatief zijn omdat we van de bij de LVG aangesloten 
Zorggroepen een vrij complete respons hebben en we verwachten dat de Zorggroepen 
aangesloten bij de Adviesgroep Ketenzorg eenzelfde beeld laten zien.  
 
Delen van documenten 
Het beperkte aantal documenten dat we van de Zorggroepen ontvingen leek mede 
ingegeven door een terughoudendheid om deze documenten te delen. Hier lijkt er een 
spanningsveld te bestaan tussen de kwaliteit van zorg en concurrentie-overwegingen. Het 
zou nuttig en efficiënt zijn om regionale zorgprogramma’s openbaar te maken en met 
elkaar te delen. Dit blijkt echter niet vanzelfsprekend. 
 
Teveel adviezen in de LTA 
Het aantal gevolgde adviezen van de LTA CNS in de regionale documenten van rond de 
30% is redelijk.Het zou wenselijk zijn als er meer adviezen gevolgd worden, anderzijds 
hebben regionale organisaties ook de vrijheid om de implementatie van de LTA aan te 
passen aan de regionale omstandigheden.  
In de LTA CNS staan 43 adviezen welke veelal uit meerdere sub-adviezen bestaan. Het 
grote aantal adviezen in de LTA CNS maakt het lastig om over al deze zaken regionaal 
afspraken te maken. Het is wenselijk om  - in overleg tussen de landelijke en regionale 
partijen - te komen tot een beperkter aantal adviezen die wellicht beter opgevolgd kunnen 
worden. Dan zou ook nagegaan kunnen worden waar het focus van de implementatie van 
de LTA CNS op zou moeten liggen. 
 
Relatie landelijk-regionaal 
Eén Zorggroep en acht MCC’s hadden een regionale samenwerkingsafspraak die al 
gepubliceerd was voor het verschijnen van de LTA. Deze regio’s liepen dus voor op de 
ontwikkeling van de LTA CNS. Het lijkt wenselijk om bij het ontwikkelen van een 
landelijk document ook na te gaan wat er al in de regio’s ontwikkeld is. 
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Geruststellend is dat daar waar de adviezen door Zorggroepen en MCC’s opgenomen zijn 
in de RTA’s deze inhoudelijk overeenstemmen met de LTA. Mogelijk kunnen een aantal 
zaken landelijk vastgesteld worden, waar regionaal geen discussie meer over mogelijk is. 
De afkapwaarden voor de nierfunctie als verwijsindicatie vinden we een voorbeeld 
hiervan. In de verwijs- en combinatie-afspraken in ZorgDomein bleek het gehanteerde 
afkappunt slechts bij 32% overeen te komen met de LTA. Dit is een onwenselijke 
situatie.  
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
 
Concluderend kunnen we zeggen dat daar waar Zorggroepen en MCC’s de LTA CNS rals 
basis gebruiken voor regionale transmurale afspraken, dit op een zorgvuldige wijze en 
conform de LTA gebeurt. ROS’en hebben geen rol in de ontwikkeling van RTA’s.  
In ZorgDomein is een beperkt aantal adviezen uit de LTA opgenomen. Zorgelijk is dat de 
indicaties tot verwijzing inhoudelijk niet overeenkomen met de LTA hetgeen leidt tot 
ongewenste verwijzingen teweeg brengt.. 
 
Op basis van het onderzoek doen wij de volgende aanbevelingen. 
                                                                                                                      
Aanbevelingen voor de Nierstichting Nederland 
• De MCC’s zouden geholpen zijn bij ondersteuning op diverse terreinen van 
 implementatie, scholing, evaluatie en het faciliteren van consultatiemogelijkheden 
• Ondersteuning van de Zorggroepen bij het integreren van de LTA CNS in regionale 
 zorgstandaarden 
• Er is een ongewenste variatie in afkappunten van de nierfunctie als indicatie tot 
 verwijzing zoals blijkt in de verwijs- en combinatie-afspraken in ZorgDomein. Het 
 zou landelijk explicieter bepaald moeten worden wat de afkappunten zijn, waarvan 
 regionaal niet afgeweken kan worden 
• Diverse organisaties (b.v. het Hans Mak Instituut, NHG, “Haagse nieren”) 
 ontwikkelen handzame documenten voor de implementatie van de LTA CNS.  De 
 bekendheid in de regio’s met deze documenten kan verbeterd worden. Het zou 
 bijvoorbeeld behulpzaam zijn als deze documenten openbaar toegankelijk zijn  
• Momenteel staan er in de LTA CNS teveel adviezen om regionaal afspraken over te 
 maken. De LTA CNS zou herschreven kunnen worden met een beperkter aantal 
 adviezen voor de regio’s  
• In overleg met alle betrokken organisaties moet een goed gemotiveerde keuze 
 gemaakt worden wat de speerpunten zijn voor de regionale implementatie. De 
 implementatie van de LTA CNS zou zich op een beperkt aantal speerpunten moeten 
 richten, bijvoorbeeld: 
 - de verwijsindicaties zoals vermeld in ZorgDomein moeten overeenkomen met 
  de LTA CNS 
 - iedere huisarts moet een nefroloog/internist kunnen consulteren en deze  
  verrichting moet declarabel zijn voor beide partijen. 
 
Aanbevelingen voor de landelijke organisaties die betrokken zijn bij 
richtlijnontwikkeling:   
• Geef in landelijke richtlijnen aan waarvan in regionale samenwerkingsafspraken niet 
 afgeweken mag worden.   
• Geef in landelijke richtlijnen aan op welke adviezen de implementatie zich in eerste 
 instantie zou moeten richten. In latere jaren kunnen andere speerpunten uitgekozen 
 worden. 
• In contacten tussen landelijke en regionale organisaties en de Nierstichting 
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 Nederland moet overlegd worden welke aanvullende acties noodzakelijk zijn om tot 
 een verregaande implementatie van de LTA in de zorgprocessen in de regio’s te 
 komen. 
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Bijlage 1 
Digitale vragenlijst Chronische Nierschade  dit ook als aparte bijlage    
Vragenlijst digitale enquête (alle)  en telefonische enquête (5, 7, 8, 10, 15, 18, 22, 23, 25)  

 
Personalia 
1. Naam:    M/ V      Man 1 
            Vrouw  2 
2. Functie:          
3. Eventuele andere functie(s):        
4. Bereikbaar op telefoonnummer:       
 
5. Is uw organisatie een:  
 o MCC            1 
 o Zorggroep          2 
 o Transmurale keten        3 
 o ROS          4 
 Naam:    
 
6. Samenwerking met welk ziekenhuis / welke ziekenhuizen?     
 
 
Beschikbaarheid en status Regionale Transmurale Afspraak Chronische Nierschade 
(LTA CNS) 
 
7. Is er in uw regio een RTA Chronische NierSchade (CNS)? [1 antwoord mogelijk] 
 o Ja, deze is gepubliceerd vastgesteld [→8]       1 
  Sinds maand  maanden  
  Sinds jaar  1995 t/m 2011 
Wilt u uw document opsturen naar l.meijer@nivel,nl 
 o Ja, maar deze is nog in concept [→ 8]      2 
  Sinds maand  maanden 
  Sinds  jaar     1995 t/m 2011 
Wilt u uw document opsturen naar l.meijer@nivel,nl 
 
 o Nee, maar we zijn gestart met een werkgroep [→ 8]    3 
  Sinds maand  maanden 
  Sinds jaar   2000 t/m 2011  
 o Nee, maar er zijn plannen om een RTA te maken [→ 8]   4 
 o Nee en er zijn geen plannen [→ 11]      5 
 
Toelichting:    
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Totstandkoming RTA CNS 
8. Wie heeft in uw regio het initiatief genomen om tot een RTA CNS te komen? 
[meerdere antwoorden mogelijk] [niet 7 e] 
o Nefroloog 1 
o Internist 2 
o Cardioloog 3 
o Geriater 4 
o Huisarts 5 
o POH-er 6 
o 1e lijns Apotheker 7 
o Ziekenhuisapotheker 8 
o Gespecialiseerde verpleegkundige 9 
o Medisch coördinator 10 
o Regionale patiëntenvertegenwoordiging 11 
o Anders, nml 12 
Toelichting:           
 
 
9. Wie zijn/worden bij de totstandkoming van de afspraken betrokken, nemen deel aan 
de werkgroep? [meerdere antwoorden mogelijk] [niet 7 e] 
o Nefroloog 1 
o Internist 2 
o Cardioloog 3 
o Geriater 4 
o Huisarts 5 
o POH-er 6 
o 1e lijns Apotheker 7 
o Ziekenhuisapotheker 8 
o Gespecialiseerde verpleegkundige 9 
o Medisch coördinator 10 
o Regionale patiëntenvertegenwoordiging 11 
o Anders, nml 12 
Toelichting:           
 
 
10. Wie coördineert / heeft gecoördineerd bij de totstandkoming van de RTA CNS? 
(belegt de vergaderingen en zorgt dat de werkgroep bijeenkomt) [1 antwoord mogelijk] 
[niet 7 e] 
o Nefroloog 1 
o Internist 2 
o Cardioloog 3 
o Geriater 4 
o Huisarts 5 
o POH-er 6 
o 1e lijns Apotheker 7 
o Ziekenhuisapotheker 8 
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o Gespecialiseerde verpleegkundige 9 
o Medisch coördinator  10 
o Regionale patiëntenvertegenwoordiging   11 
o Anders, nml  12  
Toelichting:           
 
  
Knelpunten  
11. Heeft u in uw regio ervaren/ervaart u in uw regio knelpunten bij de totstandkoming 
van de Regionale Transmurale  Afspraken mbt LTA CNS? [allemaal]  
o Ja   1 
o Nee [→13] 2 
Toelichting:           
  
 
12. Zo ja, welke knelpunten? Meerdere antwoorden mogelijk     
o betrokkenheid huisartsen 1 
o betrokkenheid nefrologen 2 
o 1e en 2e lijn niet op 1 lijn over inhoud 3 
o 1e en 2e lijn niet op 1 lijn over verantwoordelijkheden/bevoegdheden 4 
o Geen tarief voor overleggen met de nefroloog voor huisarts en nefroloog 5 
o Geen logistiek om te overleggen  6 
o coördinatie ontbreekt 7 
o Anders, nml 8 
Toelichting: 
 
 
13. Wat zou u andere regio’s aanraden om van u over te nemen in de aanpak om 
regionale transmurale afspraken CNS te realiseren? 
 
 
PR RTA CNS 
14. Wat wordt er in uw regio gedaan om de RTA CNS onder de aandacht te brengen? 
[meerdere antwoorden mogelijk] [niet 7 c d e] 
o Is (nog) niet onder de aandacht gebracht 1 
o Wordt opgestuurd naar alle huisartsen 2 
o Wordt opgestuurd naar alle specialisten 3 
o Op de website 4 
o Wordt regelmatig over geschreven in een nieuwsbrief 5 
o Scholing in de regio  6 
o Scholing door nefroloog 7 
o Scholing door huisarts 8  
o Programma voor de toetsgroepen 9 
o Anders, nml 10 
Toelichting:         
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Deskundigheidsbevordering LTA CNS 
15. Is er in uw regio aan deskundigheidsbevordering gedaan over de LTA Chronische 
nierschade?[allemaal]  
o Ja   1 
o Nee [→ 1x] 2 
Toelichting:         
 
 
16. Zo ja, wie waren de deelnemers? [meerdere antwoorden mogelijk] 
o Nefroloog 1 
o Internist 2 
o Cardioloog 3 
o Geriater 4 
o Huisarts 5 
o POH-ers 6 
o 1e lijns Apotheker 7 
o Apothekersassistenen 8 
o Ziekenhuisapotheker 9 
o Gespecialiseerde verpleegkundige 10 
o Medisch coördinator 11 
o Regionale patiëntenvertegenwoordiging 12 
o Anders, nml 13 
Toelichting:  
 
 
17. Zo ja, door wie gegeven? [meerdere antwoorden mogelijk] 
o Nefroloog 1 
o Internist 2 
o Cardioloog 3 
o Geriater 4 
o Huisarts 5 
o POH-er 6 
o 1e lijns Apotheker 7 
o Apothekersassistenten 8 
o Ziekenhuisapotheker 9 
o Gespecialiseerde verpleegkundige 10 
o Medisch coördinator 11 
o Regionale patiëntenvertegenwoordiging 12 
o Anders, nml 13 
Toelichting:           
 
 
 
18. Is er in uw regio naar aanleiding van de RTA CNS een zorgprogramma ontwikkeld? 
o Ja   1 
o Nee   2 
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Toelichting :          
 
 
Evaluatie RTA CNS 
19. Is er in uw regio een afspraak gemaakt over de evaluatie van de RTA CNS?  
o Ja   1 
o Nee [→ 22] 2 
Toelichting:            
 
20.  Zo ja, wanneer vindt deze evaluatie plaats?      
  
21. Zo ja, hoe vindt deze evaluatie plaats?        
  
 
Rol Nierstichting Nederland 
22. Waarin zou u in uw regio ondersteund willen worden bij de realisatie van regionale 
transmurale afspraken CNS door de Nierstichting?     
   
 
23. Op welke manier?         
    
 
Rol NHG – LVG - NfN 
24. Waarin zou u in uw regio ondersteund willen worden bij de realisatie van regionale 
transmurale afspraken door: 
o NfN   1 
o NHG   2 
o LVG   3 
 
25. Op welke manier?         
 
26. Wilt u uw document opsturen naar l.meijer@nivel,nl 

mailto:l.meijer@nivel,nl
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Bijlage 2  
Begeleidende brief bij digitale enquête van de Nierstichting Nederland 
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Bijlage 3  
Samenvattingskaartje LTA CNS 
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Samenvattingskaartje LTA CNS - vervolg 
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Bijlage 4 
Scoringslijst voor de regionale documenten van de thema’s samengesteld uit de adviezen 
uit de LTA CNS 
 
1.Definitie van de populatie en begrippen 
Diabetes mellitus type 2 
Medicamenteus behandelde hypertensie 
Patiënten met oriënterend urine- of bloedonderzoek 
Begrippen 
Micro-albuminurie: lab door albumine concentratie of albumine/kreatinine ratio 
macro-albuminurie 
proteinurie 
eGFR  MDRD= Modification of Diet in Renal Disease trial  
Verminderde nierfunctie 
Nierfalen  
Chronische nierschade  
Stadia Chronische nierschade 
Metabole complicaties 

2. Onderzoek voor verwijzing door huisarts 
Uitsluiten niet primair neforgene oorzaken, Nierziekten, familiaire nierziekten, medicatie die 
nierfunctie beïnvloedt,  verhoogde bloeddruk   
Vervolg Patiënten met oriënterend urine- of bloedonderzoek 
Aanvullend (lab) onderzoek     
wat en hoe 
hoe vaak 
Persisterende mico-albuminurie of verlaagde eGFR  
Aanwijzigingen post-renale obstructie en cystenieren 
Sterke daling van de eGFR >3 ml/min: op korte termijn herhalen  ( >80jr >5 ml/min) 
MDRD voorkeur 

3. Indicaties verwijzen naar nefroloog internist 
Patiënten >65 jaar  normo/micro-albuminurie  eGFR< 30   
Patiënten >65 jaar  macro-albuminurie (proteinurie) 
Patiënten <65 jaar  normo/micro-albuminurie eGFR< 45 
Patiënten <65 jaar  macro-albuminurie (proteinurie) 
Patiënten met een vermoeden op een onderliggende ziekte 

4.Berichtgeving Communicatie 
Berichtgeving HA->SPEC 
Berichtgeving Spec->HA 
Berichtgeving bij consultatie 

5. Informatie voorlichting patiënt 
Huisarts  patiënten > 65 jaar eGFR 45-60 
Huisarts  patiënten < 65 jaar eGFR >60 
Huisarts Overleg patiënten 
Specialist Verwezen patiënten 
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6. Werkwijze nefroloog internist 
Aanvullend onderzoek  
Voorkomen van verdere nierfunctieverslechtering 
Voorkomen van late complicaties 

7. Indicaties terugverwijzing naar huisarts of niet verwijzen  
Huisarts  patiënten > 65 jaar eGFR 45-60 
Jaarlijks  

8.Gedeelde zorg Consultatie  
Huisarts  patiënten > 65 jaar eGFR 45-60 daling nierfunctie >3 ml/jaar 
Huisarts  patiënten > 65 jaar eGFR 45-60 toename micro-albuminurie  
Patiënten met oriënterend urine- of bloedonderzoek 
Huisarts patiënten eGFR >60 bij verhoogde RR of diabetes mellitus 2 
Patiënten < 65 jaar en eGFR  45-60   
 
Patiënten > 65 jaar en eGFR  30-45 ( niet als alles stabiel is of hoogbejaard) 
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Bijlage 5 
Regio’s met een (concept) RTA met jaartal van publicatie en herziening 
 
MCC, Transmuraal centrum of  Zorggroep ZG Plaats Jaar  maand van RTA 
Haagse Nieren/ Bronovo MCH Haga MCC Den Haag  2006 2007  2011 
MCC Klik MCC Zwolle 2006 2008 
Rhijnhuysen/ Antonius MCC Utrecht 2006 2009 
MCC Leeuwarden MCC Leeuwarden 2007 2011 
Transmuraal Medisch Centrum 

Vlietland 
MCC Schiedam 2007  

Transmurale zorg AZM MCC Maastricht 2008  
MCC Hardenberg MCC Hardenberg 2009  
MCC St Jansdal  MCC Harderwijk 2009  
Smásh MCC Eindhoven 2010  
Thema  MCC Geldrop 2010  
Quartz MCC Helmond 2010  
HaCa MCC Eindhoven 2010  
MCC Eemland MCC Amersfoort 2010  
Stichting Rots MCC Dokkum concept  
Nucleus Zorg ZG Terneuzen  2009  
Amstelland  ZG Amstelveen 2011  
Bevelanden  ZG Walcheren 2011  
Dialyse centrum  ZG Zoetermeer concept  
ROHWN ZG Voorhout concept  
Meditta ZG Sittard concept  

 
 
Regionale documenten:  

- MCC regionale documenten zijn in te zien via de website 
www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl . 

 
 
De gebruikte regionale documenten zijn opvraagbaar bij l.meijer@nivel.nl 
 

http://www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl/
mailto:l.meijer@nivel.nl
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