Verslag groepsbijeenkomst
(Evt eigen verslag/notulen/presentatie als extra bijlage toevoegen).

Basisgegevens
Naam toetsgroep

DTO Naam

Datum bijeenkomst (dd-mm-jj)

01-01-2019

Derden aanwezig ?
Zo ja, naam, functie/instelling
en aard inhoudelijke bijdrage

•

Naam en functie betrokkenen voornamelijk van Zuyderland

Doorlopen kwaliteitscirkel groepsproces
PLAN

Geplande leerdoelen
/doelstellingen ?

DTO nierfunctiestoornis
• Opfrissen LTA chronische nierschade
• Theorie lab-aanvragen
• Spiegelinformatie lab-aanvragen per huisarts
• Casuïstiekbespreking en discussie per huisarts

DO
Gebruikte literatuur
/standaarden
/richtlijnen/protocollen/andere
bronnen

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gebruikte werkvormen
(bijv. presentatie, casuistiek)

LTA Chronische nierschade. De Grauw WJC, Kaasjager HAH, Bilo HJG,
Faber EF, Flikweert S, Gaillard CAJM, Labots-Vogelensang SM,
Verduijn MM, Verstappen WHJM, Vleming LJ, Walma EP, Van Balen
JAM. Huisarts Wet 52 (12), 586-97.
Docplayer chronische nierschade, 23-4-2015. Leonie Tromp,
kaderhuisarts hart- en vaatziekten Tilburg
www.ntvg.nl
Commentaarversie NHG-standaard chronische nierschade..NHGwerkgroep chronische nierschade.
A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum
creatinine: a new prediction equation. Levey AS, Bosch JP, Lewis JB,
Greene T, Rogers N, Roth D. Ann Intern Med 1999; 130
A new equation to estimuate glomerula filtration rate. Levey AS, Stevens
LA, Schmid CH, Zhang Y, Castro AF, Coresh J. Ann Intern Med 2009;
150, 604-12.
Improving the clinical value of estimating glomerular filtration rate by
reporting all values: a contrarian viewpoint. Toffaletti JG. Nephron Clin
Pract 2010;115:c177-c181.
Impact on carciovascular risk follow-up from a shift tot he CKD-EPI
formula for eGFR reporting: a cross-sectional population-based primary
care study. Van Gelder VA, Scherpbier-de Haan ND, De Grauw WJC,
O’Callaghan CA, Wetzels JFM, Lasserson DS. BMJ Open 2013
Estimating glomerular filtration rate from serum creatinin and cystatin C.
N Engl J Med 2012; 367:20-9.
Estimating potassium concentrations by correction factors for simulated
hemolytic samples results in overestimation of true potassium
concentration. Van Adrichem A, Raijmakers M. Presentation.

•

Powerpoint presentatie met daarin casuïstiek

Interdoktervariatie zichtbaar
gemaakt, zo ja hoe ?
(bijv. prescriptie- of
aanvraagcijfers)

Interdoktervariatie is zichtbaar gemaakt middels:
• Cijfers registratie contra-indicatie nierfunctie
• Cijfers registratie medicatie-bewaking
• Aanvraagcijfers klinische chemie: MDRD en kreatinine,
probleem-georiënteerde aanvragen HOZL, albumine urine, PTH

•
•

Vastgestelde leerpunten ?

•
•
•

Registratie in HIS onder ICPC U98.1 (albuminurie) en U99.1 (CNS)
Bij significante achteruitgang van de nierfunctie neemt de HA contact op
met de apotheker om dit door te geven en evt medicatie-aanpassing te
bespreken
Overige medicatie-aanpassingen worden besproken adhv polyfarmacieoverleggen, waarbij de nierfunctie ook wordt meegenomen in de
medicatie-beoordeling
Blijft PTH nog in de code 23 B aanwezig?
Bij lab 1a komt de tekst “vage klachten” te vervallen op het
aanvraagformulier

CHECK
Doelstelling / leerdoelen
huidige bijeenkomst bereikt ?

CHECK
eerdere bijeenkomsten
Evaluatie
/resultaten afspraken eerdere
bijeenkomsten

Ja:
•
•
•

Opfrissen LTA gedaan
Casuïstiek is besproken
Leerpunten zijn geformuleerd

Evaluatie eerder bijeenkomsten wordt gedaan in laatste FTO-bijeenkomst van het
jaar

ACT
Afspraken gemaakt voor
vervolg ?

Evaluatie DTO wordt gedaan bij laatste FTO-bijeenkomst van het jaar, alsmede bij
volgende DTO-bijeenkomst volgend jaar.
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