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ACHTERGROND KENNISREGEL

Live gang kennisregel: Oktober 2022

Getest door: Prelude - AOEL

Titel: Chronische nierschade: bijsturen (ernstig) beloop nierfunctie

Aanleiding tot 
ontwikkeling:

Soms daalt de nierfunctie van patiënten met een nierfunctiestoornis ongezien 
snel. Dit is onwenselijk, aangezien er het risico bestaat dat deze mensen 
afhankelijk worden van dialyse. 

Doel kennisregel: Verkrijgen van een voorselectie van patiënten waarbij de nierfunctie snel daalt 
en onder de eGFR 60 ligt. Zodat er actie ondernomen kan worden.

Uitkomst kennisregel: De selectie helpt de huisarts het nemen van actie bij patiënten waarbij de 
nierfunctie snel daalt. Zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van medicatiecheck, 
onderzoeken van problemen vanwege medicatie interactie of het aanvragen 
van een telenefrologie consult. Hiermee wordt het risico op verdere daling van 
de nierfunctie (en dialyse) beperkt. 



TECHNISCHE BRIEFING
We nemen je mee door het klikpad in MedicomSmart



Voorbeeld lijst: sterke daling van de eGFR bij nierfunctiestoornis



Voorbeeld lijst: sterke daling van de eGFR bij nierfunctiestoornis







Verwerken of onderdrukken kennisregel
Kennisregel verwerken

Bij deze kennisregel is geen automatische 
“afhandeling” mogelijk, zoals een verwijzing. Maar 
heb je bij deze patiënt een handeling gedaan, zoals 
bijvoorbeeld lab bepalen of aanvraag teleconsult, dan 
kan de kennisregel bij deze patiënt onderdrukt 
worden door op het belletje te klikken. 

Ook als de patiënt nu niet gezien te worden, dan kun 
je ervoor kiezen de melding op een later tijdstip terug 
te laten komen.

Vervolgens verschijnt er een protocol Kennisregel 
onderdrukken, de gegevens die hierin worden 
ingevuld zullen verwerkt worden in het journaal bij 
de episode die geselecteerd is. 







INCLUSIE 
CRITERIA



FAQ
Waar staat FAQ voor?

Dit staat voor Frequently Asked Questions.

De kennisregel is leeg wat betekent dit?

Er zijn op dat moment geen patiënten die 
voldoen aan de inclusie criteria van deze 
kennisregel. Er zijn op dat moment dus geen 
patiënten die op dit onderdeel extra aandacht 
nodig hebben.

TIPS VOOR GEBRUIK
• De voorselectie is geen verplichting maar een 

hulpmiddel. 

• Deze kennisregel kan behandeld worden door 
de POH in overleg met de huisarts. 

• Na gebruik van de kennisregel zelf een tip?                      
Deel je tip via info@gzgr.nl

mailto:info@gzgr.nl


Meer weten? 
Neem contact op met:

• Alphen op één Lijn – Daisy de Jong (dejong@huisartsenprelude.nl)

• Rijncoepel – Jamie Pater (pater@rijncoepel.nl)

• Zorggroep Katwijk - Jannette Roubos (j.roubos@zgkatwijk.nl) 

• Zorggroep Voorhout – Warmond - Jannette Roubos (j.roubos@zgkatwijk.nl)
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