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Qkidney score 
gebruik van Facebook 

 
Communicatie via nieuwe kanalen 

e-consult 
Facetalk 

 
Samenwerking op afstand 

Telemonitoring hypertensie 



Qkidney score 

risico berekenen op het 
ontwikkelen van matige 
tot ernstige nierziekte 
in de komende vijf jaar 
voor mensen tussen 35 
en 74 jaar 

http://wereldnierdag.zna.be 



Mijn resultaat 

Zeker lengte, gewicht en bloeddruk invullen, want anders 
is de score artificieel hoog! 



Facebookcampagne 
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Totaal 





n = 42.743 

21.162 vrouwen 21.581 mannen 

n = 59.283 

Geen Systolische BD 
 n = 15.504 

Geen BMI  
n = 2.706 

n = 63.860 

Score met berekende risico na 5 jaar 

n = 66.665 

BMI <13 of >46 Systolische BD <70 of >250 



Resultaten 

Vrouwen; n = 21162 

 1,92 [1,83-2,02] 

Mannen; n = 21581 

4,39 [4,25-4,54] 

5-year risk of moderate-severe kidney disease [95%CI] 

5-year risk of end-stage kidney disease [95%CI] 

0,75 [0,68-0,82] 1,72 [1,60-1,84] 



Resultaten: 

Licht verhoogd risico op een nierprobleem binnen 5 jaar 

     

 

     

 

Sterk verhoogd risico op een nierprobleem binnen 5 jaar 
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N (%) Vrouwen Mannen 
CKD 1847 (8,73)  5207 (24,13) 
ESRD 417 (1,97) 1010 (4,68) 

N (%) Vrouwen Mannen 
CKD 468 (2,21)  1260 (5,84) 
ESRD 171 (0,81) 425 (1,97) 



Kan gebruikt worden 
tijdens een 
raadpleging 

11 http://wereldnierdag.zna.be 



e-consult 
 Dit werd ontwikkeld om… 

 de toegang tot specialistische expertise te verbeteren voor patiënten en 
huisartsen, zonder de noodzaak van een consultatie van de patiënt bij de 
specialist 

 Voorbereiding voorafgaand aan een eerste contact, waardoor dit eerste 
contact efficiënter kan verlopen.  
 op het moment van de raadpleging bij de nefroloog zijn alle nodige onderzoeksresultaten 

bekend  beleidsbeslissingen kunnen onmiddellijk besproken worden.  

 Oplossen van specifieke problemen door de huisarts, wanneer een visite bij 
de nefroloog niet strikt noodzakelijk is: 
 het aanpassen van de dosis epoëtine,  
 opstarten fosfaatbinders,  
 aanpassen antihypertensiva, enz. … 

 Door de mogelijkheid te bieden om veelvuldig te communiceren met de 
specialist, kan heel wat van de zorg plaatsvinden in de eerste lijn, met hulp 
van de kennis uit de 2e lijn 

Scherpbier-de Haan ND, van Gelder VA, Van Weel C, Vervoort GM, Wetzels JF, de Grauw WJ. Initial implementation of a web-based 
consultation process for patients with chronic kidney disease. Ann Fam Med. 2013 Mar-Apr;11(2):151-6.  



Wat is het principe van  
e-consulting? 

 

Een contact tussen huisarts en nefroloog via het 
internet in een beveiligde omgeving 

Hector software 
eHealthBox kanaal 
Gestructureerde dataset 

 
 

13 Scherpbier ND, Medisch Contact, 2011 



Formulier selecteren uit de lijst van templates 



Formulier openen met gegevens patient 
Bestemmeling selecteren 
Gegevens zijn voorgeselecteerd 





Voordelen? 

Laagdrempelig 

Snelle en beveiligde 
interactie tussen huisarts 
en nefroloog 

Mogelijkheid tot 
asynchrone behandeling 

 

17 Scherpbier-de Haan, Annals of Family Medicine, 2013, Stoves J, Qual Saf Health Care, 2010 



multidisciplinair overleg 
tussen patiënt en 
professionals via een 
veilige internetverbinding 
kosteloos 
gemakkelijk in gebruik 

wat heeft de patient 
nodig? 
een goed werkende 
internetverbinding (vast) 
webcam 
…en een van deze 

 

Radboud REshape & Innovation Center (Nijmegen Nl), Lucien Engelen 



voordeel: 
efficiënt (ipv 3u onderweg 
voor 20 min raadpleging) 
perfect planbaar 
patiënt kan van thuis contact 
opnemen met arts/VPK/ … 
desktop share: duidelijk 
overzicht van de 
resultaten/beelden… 
 
 

voor wie?( momenteel ) 
raadpleging nierziekten 
zorgtraject 
routinecontroles 
bespreken van resultaten 

 
verder: 

met andere zorgverleners 

 



Thuisbloeddruk Telemonitoring 



Telemonitoring 

Pilootstudie samen met enkele huisartsen 
15 patiënten met CKD in ZTN 

behandelde, maar ongecontroleerde hypertensie 
>1 jaar een bloeddrukmonitor thuis 

Telemonitoringsessies van telkens 5 dagen 
met rapportering naar de huisarts en 
bespreking met de patiënt 



Resultaten & Besluit 

Na gemiddeld 2 (1-3) TM 
sessies en 4.7 (2-7) maanden 
verminderde de gemiddelde 
bloeddruk 
Zonder verhoging van het 
aantal pillen: 

dosisaanpassing 
verandering in therapeutische 
klasse 
combinatietherapie 
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DISCUSSIE 

1 
systolische bloeddruk diastolische bloeddruk 

totaal CNI T2DM totaal CNI T2DM 
 verschil    
 OBP1 –  
 HBPT1  

-1.0  
(n = 29) 

-11.0  
(n = 18) 

15.3  
(n = 11) 

2.0  
(n = 29) 

-2.3 (n 
= 18) 

9.2 
 (n = 
11) 

 verschil  
 OBP1 -   
 HBPT2  

4.6  
(n = 6) 

-22.4  
(n = 2) 

18.2  
(n = 4) 

13.0  
(n = 6) 

9.1 (n = 
2) 

15.0  
(n = 4) 

 verschil  
 HBPT1 
–  
 HBPT2  

7.3  
(n = 7) 

6.0  
(n = 2) 

7.7  
(n = 5) 

3.5  
(n = 7) 

8.0  
(n = 2) 

1.7  
(n = 5) 

gepaarde toetsing voor het gemiddelde verschil tussen OBP1 en HBPT1  
systolische bloeddruk (n = 11, M = 15.302, t(10) = 2.320, p<0.05)  
diastolische bloeddruk (n = 11, M = 9.224, t(10) = 2.097, p<0.05) 

Masterproef Dr HeleenThijs en Dr Thomas Himschoot 



CONCLUSIE 

literatuur toont significante bloeddrukdaling bij HBPT 

onderzoek toont duidelijke trend tot daling van de gemiddelde 
bloeddruk bij HBPT 

geen statistisch significante verbetering   
geen groter aandeel normalisatie van de bloeddruk  

mogelijke verklaringen …  
toeval, beperkte grootte van de steekproef, onduidelijkheid interventie 
huisarts, heterogeniciteit, selectiebias, studieduur, beperkingen in het 
protocol en analyse 

conclusies … 
OBP onvoldoende voor correcte diagnose, behandeling en opvolging 
plaats HBPT nog steeds onduidelijk 
nieuw, uitgebreid onderzoek 

 

Masterproef Dr HeleenThijs en Dr Thomas Himschoot 



Besluit 

De ZNA Nierkliniek biedt de huisarts nieuwe tools 

Qkidney score om snel, online, het risico op nierlijden van uw 
patiënt te bepalen 

e-consult om de samenwerking te optimaliseren 

Facetalk als alternatief voor consultaties 

Thuisbloeddruk telemonitoring 

28 



Hypertensie? 

Facetalk 

Tele-
monitoring 

e-
consult 

29 
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