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Introductie van de CKD-

INTRODUCTIE VAN DE CKD-EPI FORMULE

EPI formule voor de

VOOR DE SCHATTING VAN DE GLOMERU-

schatting van de glomerulaire filtratie snelheid

LAIRE FILTRATIE SNELHEID (GFR)

(GFR)
In week 12 (2018) zal het KCHL de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid gaan rapporteren op basis van een verbeterde formule, de CKDEPI formule. De huidige eGFR-MDRD zal tijdelijk nog mee gerapporteerd worden om te wennen aan de nieuwe formule. De geschatte GFR
(‘estimated’, eGFR) wordt gebruikt om patiënten met chronisch nierfalen
te classificeren. Op basis van de eGFR wordt een afweging gemaakt
voor beleid, frequentie van follow-up en doorverwijzing naar de tweede
lijn.
Tot op heden rapporteren wij de eGFR op basis van de MDRD
(modifcation of diet in renal disease) formule. Een groot voordeel van de
MDRD formule ten opzichte van eerdere berekeningen is dat deze onafhankelijk is van het gewicht van de patiënt. De formule kent echter ook
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beperkingen. Zo is de formule niet gevalideerd voor personen jonger dan
18 en ouder dan 70 jaar. Daarnaast beperkt de formule zich tot een GFR
< 60 ml/min/1.73m². Boven deze waarde is de MDRD formule niet betrouwbaar, terwijl de waarden tussen de 60 en 90 ml/min/1.73m² wel
relevant zijn voor de diagnostiek van nierfunctieverlies.
De CKD-EPI (chronic kidney disease epidemiology collaboration) formule is gevalideerd op basis van dezelfde dataset uit de MDRD studie.
Hierbij is gebleken dat de CKD-EPI formule nauwkeuriger is bij patiënten
met een relatief goede nierfunctie (eGFR tussen 60 en 90 ml/min/1.73
m2).
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De voornaamste verschillen tussen eGFR geschat op basis van MDRD of CKD-EPI zijn:
1.

In tegenstelling tot de eGFR- MDRD wordt bij de eGFR-CKD-EPI ook een eGFR tussen de 60 en 90 ml/
min/1.73m² gerapporteerd. Een gering nierfunctie-verlies is hierdoor eerder te detecteren.

2.

De referentiewaarde voor de eGFR-CKD-EPI is > 90 ml/min/1.73m², voor de eGFR- MDRD bedraagt
deze > 60 ml/min/1.73m².

3.

In tegenstelling tot de eGFR-MDRD is de eGFR-CKD-EPI gevalideerd voor ouderen met een leeftijd
boven de 70 jaar.

4.

Een deel van de patiënten met een eGFR rond het afkappunt van 60 ml/min/1.73m², geschat met de
huidige MDRD formule, wordt gunstiger geclassificeerd met de CKD-EPI formule. Dit leidt tot minder
“onterechte” verwijzingen naar de 2e lijn en heeft een gunstig effect op het beleid bij bepaalde medicatie.

5.

Bij negroïde patiënten dient men de uitkomst van de eGFR-CKD-EPI te vermenigvuldigen met een factor 1,159 i.p.v. 1,21.

Richtlijnen
De eGFR geschat met behulp van de CKD-EPI formule is reeds opgenomen in de internationale KDIGO richtlijn en de landelijke richtlijn voor diagnostiek en behandeling bij patiënten met chronische nierschade (CNS;
Nederlandse internisten vereniging (NIV) en Nederlandse federatie voor nefrologie (NfN)).
De NHG richtlijn baseert zijn adviezen (nog) op de MDRD formule. De herziening van de landelijke transmurale afspraak (LTA) CNS is bijna afgerond.
Voor wie kan de CKD-EPI en MDRD formule niet worden gebruikt :

·

Patiënten jonger dan 18 jaar. Voor kinderen kan de eGFR worden geschat met behulp van lengte en
kreatinine concentratie middels de Schwartz formule.

·

Patiënten met een afwijkend lichaamsoppervlak. Een lage spiermassa leidt tot een overschatting van de
eGFR (o.a. cachexie, spierziekten, paraplegie). Een hoge spiermassa evenals gebruik van kreatine supplementen leidt tot een onderschatting van de eGFR.

·

Patiënten met acute nierinsufficiëntie; (dus alleen in geval van een min of meer stabiele nierfunctie).

·

De formules zijn niet gevalideerd voor zwangere vrouwen, personen met een vegetarisch dieet (minder
kreatine intake), en etnische groeperingen anders dan het blanke of negroïde ras.

Invoer CKD-EPI
Met ingang van week 12 zult u deze nieuwe eGFR-CKD-EPI aantreffen in onze rapportage. De eGFR-CKD-EPI
zal in eerste instantie naast de eGFR-MDRD gerapporteerd worden, zodat u kunt wennen aan deze nieuwe
berekening. Het gaat niet om een nieuwe test, maar om een andere formule. De interpretatie van de eGFR
verandert hierdoor niet.
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