
 
Overzicht gegevens ERKreg 
 

Algemene informatie 

Registratie identificatienummer Nummer=pseudoniem  

Geslacht   

Geboortedatum Maand+jaar (geen dag)  

etniciteit Caucasisch/aziatisch/ etc  

 

Algemene informatie met betrekking tot nierziekte 

Datum eerste symptomen Dag/maand/jaar  

Nierfunctie op die dag Labuitslag: kreatinine  

Komt de nierziekte ook voor in de 
familie? 

Ja/nee   

Klinische diagnose Nummer uit orphanet code (orphanet is een grote database 
waarin alle mogelijke diagnoses staan met daaraan gekoppeld 
een nummer, te vergelijken met een woordenboek. Hierin staan 
dus geen patientengegevens) 

 

Website orphanet: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease.php?lng=NL 
 

Specifieke informatie met betrekking tot nierziekte (nierweefsel en/of huidweefsel) 

Is er een nierbiopsie gedaan? Ja/nee  

Indien ja:  Datum+ diagnose (conclusie van verslag) 
Immunohistochemie (specifieke kleuringen die op het 
nierweefsel uitgevoerd worden) 

 

Is er een huidbiopt gedaan? Ja/nee  

Indien ja:  Immunohistochemie uitgevoerd (ja/nee)  
Microscopie beoordeling (ja/nee) 

 

 

Specifieke informatie met betrekking tot nierziekte (beeldvorming) 

Is er beeldvorming gedaan? Ja/nee  

Indien ja:  Soort beeldvorming (bv echografie, MRI)  

 

Specifieke informatie met betrekking tot nierziekte (genetica) 

Indien de orphanet code (zie hierboven) een ziekte betreft waar een erfelijke oorzaak voor aanwezig 
kan zijn, wordt gevraagd of er genetisch onderzoek verricht is. 

 

Genetisch onderzoek verricht?  Ja/nee  

Datum onderzoek Dag/jaar/maand  

Soort genetisch onderzoek  Sanger/ genpanel / WES/ WGS (dit betreft dus de 
laboratoriumtechniek waarmee het onderzoek verricht is) 

 

Datum ontvangst uitslag Dag/jaar/maand  

Is met dit onderzoek de diagnose 
zoals de arts deze in gedachten 
had bevestigd? 

Ja/nee  

Indien ja: 
Welke gen en welke variant is 
gevonden 

Gen+variant  

 

Specifieke informatie met betrekking tot beloop nierziekte (nierfunctievervangende therapie) 

Is nierfunctievervangende 
therapie gestart? 

Ja/nee  

Indien ja: 
Startdatum van 
nierfunctievervangende therapie 

Dag/jaar/maand  

Soort nierfunctievervangende 
therapie 

Hemodialyse/ peritoneaal dialyse/ niertransplantatie  

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease.php?lng=NL


 
Indien er een verandering optreed in de soort nierfunctievervangende therapie kan dat ook aangegeven 
worden. Dan wordt opnieuw om de datum+ soort therapie gevraagd, waarbij ook aangegeven kan worden 
wat de reden van de verandering is, waarbij gekozen kan worden uit therapiefalen dan wel wens van 
patiënt/familie 

 

Specifieke informatie met betrekking tot beloop nierziekte (jaarlijks update) 

Jaarlijks wordt gevraagd om een update te geven over de nierfunctie. De gegevens die geregistreerd worden 
zijn: 

Gegevens van het Lichamelijk Onderzoek: 
- Bloeddruk 
- Lengte/ gewicht 

  

Gegevens van laboratoriumuitslagen: 
- Kreatinine (nierfunctie) 
- EKR (eiwitgehalte in urine) 
- Afhankelijk van type nierziekte nog andere urine- en/of 

bloeduitslagen 

  

 

Bij beëindiging deelname aan ERKreg 

Wanneer we stoppen met het vervolgen van een patiënt in de ERKreg zullen we een datum invullen waarop 
de follow-up geëindigd is. De reden van het beëindigen van het registreren van gegevens van deze patiënt 
zal ingevuld worden. Deze redenen kunnen bijvoorbeeld zijn dat de patiënt zich teruggetrokken heeft van 
deelname, overlijden van de patiënt, verhuizing van de patiënt waarbij we geen gegevens meer kunnen 
achterhalen.  

 

Ziekte specifieke informatie (per ziektebeeld erg afhankelijk welke items opgenomen zullen zijn) 

Gegevens van het Lichamelijk Onderzoek/ 
aanvullend onderzoek: 

Bijvoorbeeld: 
- Is er sprake van gehoorsverlies? 
- Oogproblemen? 

 

Gegevens van laboratoriumuitslagen: Uitgebreid laboratoriumonderzoek, bv: 
- Immunologieuitslagen (bv. 

ANA/ANCA/anti-PLA2R) 
- Bloedbeeld (hemoglobine/ 

leukocyten/ trombocyten) 
- Infectieparameters  
- Leverwaarden 

 

Gebeurtenissen (“events”)  Bijvoorbeeld: 
- Het optreden van trombose 
- Ziekenhuisopname 
- Infecties (bv bij gebruik 

afweeronderdrukkende medicijnen) 
- Overlijden  
- Het ontstaan van kanker (wat een 

risico kan zijn bij bepaalde 
behandelingen 

 

Gegevens met betrekking tot behandeling Bijvoorbeeld: 
- Afweeronderdrukkende medicatie 

(Welke soort en wanneer?) 
- Antihypertensiva 
- Antistolling (welke soort en wanneer?) 

 

Gegevens met betrekking tot effect van 
behandeling 

Dit zullen gegevens zijn zoals hierboven 
beschreven 

 

 


