
Nierstichting steekt € 160.000 in voorbeeldprojecten 

Nierveilig medicijngebruik: 
praktijkinitiatieven in de regio 

Om nierveilig medicijngebruik te bevorderen en de samenwerking tussen 

apothekers, huisartsen, specialisten en patiënten te verbeteren heeft 

de Nierstichting € 160.000 geïnvesteerd in acht projecten. De resultaten 

van de regionale projecten, hieronder beschreven, tonen dat landelijke 

implementatie is aan te bevelen. 

‘uteurs Iris Groenenberg en Nino Bellengé, Nierstichting 

Nierfunctiebepaling automatisch 

Door medicatiebewaking met medisch-farmaceuti-
sche beslisregels, in combinatie met beslissingsonder-
steunende software, kan het aantal medicatiefouten 
en geneesmiddelgerelateerde bijwerkingen worden 
verminderd. Door naast het signaal om de nierfunctie 
te meten ook meteen een automatische laboratorium-
order te genereren, kan het percentage patiënten met 
een recent gemeten nierfunctie sterk worden verbe-
terd. 
Tijdens de onderzoeksperiode zijn op de dertig deelne-
mende verpleegafdelingen 1626 patiënten opgenomen 
die minstens één nierfunctie-afhankelijk geneesmiddel 
(NAG) gebruikten. Bij 16,5% (n=268) van hen was geen 
recente nierfunctie bekend. Gemiddeld gebruikte een 
patiënt tien geneesmiddelen, waarvan twee NAG's. Er zijn 
402 signalen gegenereerd en gelogd als er een NAG werd 
voorgeschreven en er geen recente nierfunctie beschik-
baar was. 
Er waren slechts 45 beslissignalen met de vraag om een 
laboratoriumorder. Hierop is twee keer bevestigend ge-
antwoord, maar uiteindelijk zijn ook deze aanvragen niet 
definitief gemaakt en geregistreerd. 
"Een technisch probleem tijdens ons project was dat er 
tegelijkertijd verschillende laborders aangevraagd kon-
den worden door verschillende specialisten, welke bij 
klinische chemie samengevoegd moesten worden tot 
één keer prikken. Dat gebeurde nu handmatig, maar 
daar moet een oplossing voor komen", aldus project-
leider A.F.J. Geerts, apotheker in de apotheek van het 
UMC Utrecht. 

Kinderformularium: dosisaanpassingen 

Het Kinderformularium is de landelijke richtlijn waarin do-

serings- en gebruiksadviezen zijn opgenomen voor de zes-

honderd meest gebruikte geneesmiddelen in de kinderge-

neeskunde. Het Kinderformularium deed aanvankelijk uit-

sluitend uitspraken over de noodzaak tot dosisaanpassing 

bij een beperkt aantal antibiotische middelen voor kinderen 

met een verminderde nierfunctie. Hierdoor ontstond ten 

onrechte de indruk dat bij andere geneesmiddelen geen 

dosisaanpassing noodzakelijk is. 

Het doel was alle middelen te analyseren waarvoor het 

KNMP-handboek doseringsaanpassing adviseert én die 

zijn opgenomen in het Kinderformularium. Het ging hier-

bij om 68 geneesmiddelen. In de literatuur is uitgezocht of 

de dosering ook bij kinderen met nierfunctiestoornissen 

aangepast moet worden. Helaas leverde dit weinig rele-

vante informatie op. 

Na het uitzoeken van twintig stoffen is besloten de werk-

wijze aan te passen, gebaseerd op de werkwijze van de 

KNMP voor het opstellen van een nierfunctieadvies voor 

volwassenen. Hierbij is gekeken of in de beschikbare 

kinetiekgegevens aanwijzingen waren voor een relevant 

verschil tussen volwassenen en kinderen. Uiteindelijk zijn 

er adviezen uitgewerkt voor 23 geneesmiddelen. 

Projectleider M.F. Schreuder, kindernefroloog van het Rad-

boudumc en het Nederlands Kenniscentrum Farmaco-

therapie bij Kinderen, raadt zijn collega's aan vooral op-

lettend te zijn. -Heb ik te maken met een kind met een 

verminderde nierfunctie en welk effect heeft dat op de me 

dicatie? Verminderde nierfunctie kan grote consequenties 

hebben voor de farmacotherapie.- 
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Medicatie-advieskaart: soms moet je even stoppen met pillen 

Bepaalde patiënten lopen een acuut verhoogd risico op nier-

schade als sprake is van intercurrente ziekte (koorts, diarree 

of braken) of hoge omgevingstemperatuur. Het gaat dan om 

patiënten die bloeddrukverlagers gebruiken en ouder zijn dan 

70 jaar, of een verminderde nierfunctie of hartfalen hebben. 

Het is belangrijk dat patiënten weten hoe te handelen, zonder 

hen bang te maken voor medicatie-inname. 

Dit project beoogt patiënten met een verhoogd risico op acu-

te nierschade regiobreed voor te lichten over het belang van 

medicatieaanpassingen bij (dreigende) dehydratie. Dit heeft 

geleid tot het ontwikkelen van foldermateriaal, bestaande uit 

een folder voor de zorgprofessional, waarin adviezen staan 

over hoe de patiënt voor te lichten, een patiëntinformatiefol-

der en een zakkaartje als geheugensteun. Ook is een.l.itera-

tuurstudie uitgevoerd. Een speciale werkgroep stelde met de 

uitkomsten van het literatuuronderzoek en de praktijkerva-

ring folders samen, die in maart door de Nierstichting opge-

nomen zullen worden in haar folderreeks. 

De patiëntenfolder is beoordeeld door zowel de afdeling com-

municatie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)en het 

Radboudumc, als patiënten. De grootste thuiszorgorganisatie 

en huisartsenpost zijn benaderd over eventuele nascholing. 

Advies van projectleider M. Warlé-van Herwaarden, openbaar 

apotheker en onderzoeker bij het Radboudumc: "Zorg dat je 

kunt meten wat de graad van implementatie is; wij konden 

alleen het enthousiasme van de artsen meten." 

Farmaceutisch zorgpad voor patiënt met chronische nierschade 

Strategieën om het geneesmiddelgebruik van mensen met 

chronische nierschade te verbeteren, focussen vaak op één 

deelaspect van de totale farmaceutische zorg. Daarnaast is 

het generiek integraal specialistisch farmaceutisch zorgpad 

algemeen en niet toegespitst op mensen met chronische 

nierschade. Dit project is opgezet om de farmaceutische 

zorg voor mensen met chronische nierschade concreet te 

beschrijven in een zorgpad en dit te implementeren in zie-

kenhuizen. Dit zorgpad moest de farmaceutische zorg ef-

fectiever, veiliger, doelmatiger en patiëntgerichter maken, 

alsmede kwaliteitsindicatoren bevatten om de kwaliteit van 

farmaceutische zorg inzichtelijk te maken. 

Als basis voor het zorgpad zijn bestaande succesvolle inter-

venties gehanteerd. Aan de hand van interviews met nefro-

logen, verpleegkundigen, patiënten en (poli)klinisch apothe-

kers is gekeken welke farmaceutische zorg voor mensen 

met chronische nierschade verder noodzakelijk was. Voor 

implementatie van het zorgpad is een speciale quickscan 

ontwikkeld, waarmee apothekers kunnen toetsen welke ac-

tiviteiten wel en welke niet uitgevoerd worden en waarmee 

de activiteiten geprioriteerd kunnen worden naar belangrijk-

heid en urgentie. 

Alle regio's zijn bezocht om het werken met zorgpaden toe te 

lichten. Daarnaast is een scholing ontwikkeld voor apothe-

kersassistenten, aangeboden op zes locaties; 419 assisten-

ten namen hieraan deel. 

Het zorgpad wordt ingebed in de opleiding tot het specia-

lisme ziekenhuisfarmacie en de herregistratiecursus voor 

(poli)klinisch apothekers. "Het is belangrijk dat er wordt 

samengewerkt in het hele farmaceutische zorgveld", meent 

projectleider B.J.F. van den Bemt, onderzoeker en vicevoor-

zitter van de Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Far-

macie. "We moeten meer als één geheel opereren als het 

gaat om farmazorg voor de patiënt." 
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Veilige trom boseprofylaxe bij patiënt met nierinsufficiëntie 

Bij een ziekenhuisopname van een patiënt met een verhoogd 
risico op trombose wordt als profylaxe een laagmoleculaire 
heparine (LMWH) toegediend om dit te voorkomen. Een 
LMWH kan, in therapeutische dosering, accumuleren bij 
patiënten met een verminderde nierfunctie, wat leidt tot een 
verhoogd bloedingsrisico. 
De verwachting was dat deze accumulatie ook plaatsvindt bij 
profylactische dosering. Het Farmacotherapeutisch Kompas raadt 
daarom aan de dosering aan te passen bij een klaring onder de 
30 ml/min. Hier zijn nog weinig studies naar gedaan. Over de 
groep die een hogere profylactische dosering nadroparine (5700 
eenheden) kreeg op basis van een verhoogd risico op veneuze 
trombo-embolie, was niets bekend. Onbekend was of dit tot 
meer bloedingscomplicaties leidde bij patiënten met een ver-
minderde nierfunctie. 
Het doel van dit project was om allereerst aan te tonep. dat 
accumulatie van nadroparine kan optreden bij deze hogere 
profylactische dosering, bij patiënten met uiteenlopende 

nierfuncties (MDRD-klaring 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 en 
>50 ml/min). Door een speciaal ontwikkelde query kreeg de 
projectleider een melding via e-mail zodra nadroparine (5700 
eenheden) werd voorgeschreven. 
In dit project zijn 28 patiënten onderzocht. Zowel bij patiën-
ten met een verminderde nierfunctie (MDRD 30-50 ml/min) 
als bij patiënten met een goede nierfunctie (MDRD >50 ml/min) 
was geen sprake van accumulatie. Patiënten met een MDRD 

<30 ml/min kregen deze dosering vrijwel niet voorgeschre-
ven. Als initieel 5700 eenheden werd voorgeschreven bleek 
bij opvolging regelmatig dat de dosis al was aangepast. De 
lokale nefrologen deden dit om bloedingscomplicaties als 
gevolg van stapeling te voorkomen, hoewel hiervoor nog geen 
goede wetenschappelijke onderbouwing bestond. 
Projectleider J. Versmissen, MOS interne geneeskunde in het 
Erasmus MC, raadt aan geen dosisaanpassingen te doen bij 
nierfuncties boven de 30 (ml/min)/1,73m2. "Over lagere nier-
functies moet een vervolgstudie komen." 
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Labuitstagen automatisch naar apotheek 

Voor aanvang van het project verstrekte het Elkerliek zie-
kenhuis in Helmond periodiek, via een Excel-sheet, de ac-
tuele nierfunctiewaarden aan één apotheker, als aanspreek-
punt van een groep apothekers. Deze apotheker zorgde 
voor distributie naar de andere apothekers. Die werkwijze 
was arbeidsintensief, deels handmatig en foutgevoelig, en 
niet real-time. Dit project is bedoeld om de medicatiebewa-
king rondom de patiënt met een verminderde nierfunctie 
te optimaliseren, door het geautomatiseerd doorgeven van 
een nierfunctie <60 (mllmin)/1,73 m2  aan de apotheek van 
inschrijving. 
Naar aanleiding van het project werden met 77% (n=20) 
van de apotheken elektronisch actuele nierfunctiewaarden 
uitgewisseld met het ziekenhuislaboratorium. Aan de evalu-
erende enquête nam 65% (n=13) van die apotheken deel. 
Een grote meerderheid (79%) van hen vond dat het doel om 
de medicatiebewaking in hun apotheek te optimaliseren was 
behaald. Alle apothekers vonden dat het project heeft geleid 
tot kwaliteitswinst en bijna 80% sprak over efficiencywinst. 
Het informeren van de patiënt kan echter nog verbeterd 
worden: de meerderheid (61%) heeft de patiënt niet geïnfor-
meerd over de uitwisseling van gegevens. "Hou het simpel", 
adviseert de voorzitter van de projectgroep A.M. Hendrikx, 
medisch coördinator Quartz. "door eenvoudig een proces te 
ontrafelen, liggen de verbeteringen voor het oprapen." 

Nóg een initiatief voor nierveitig medicijngebruik staat uitvoerig beschreven op 

de pagina's 24 en 25 in dit PW. 

Lab4Apo: geautomatiseerde bewaking 
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Wanneer de huisarts of specialist de nierfunctie van een 

patiënt aanvroeg, kreeg de apotheker niet automatisch de 

uitslagen. Ook waren niet alle patiënten op de hoogte van 

de rol van de nieren bij geneesmiddelengebruik, waardoor 

men de nierfunctie niet Liet controleren of niet doorgaf aan 

de apotheker. Dit project is ervoor bedoeld om de apothe-

ker automatisch de meest actuele nierfunctiewaarden van 

de patiënt te geven. Tevens zijn patiënten in de regio voor-

gelicht over de rol van de nieren bij geneesmiddelgebruik 

en het belang van het uitwisselen van de nierfunctiewaar-

den tussen arts en apotheker. 

Het voornaamste product dat is ontwikkeld is een soft-

waresysteem, waarmee de huisartsen- en ziekenhuislabo-

ratoria proactief de nierfunctiewaarden beschikbaar stel-

den aan apothekers (via Lab4Apo). 

Binnen anderhalf jaar nam het aantal patiënten van wie be-

kend is dat ze een nierfunctiestoornis hebben, fors toe. Dit 

maakte het direct mogelijk adequate medicatiebewaking 

uit te voeren in voorkomende gevallen. Nog opvallender 

bleek de toename in registratie van recente MDRD-waar-

den, waarmee de nierfunctie ook kwantitatief in beeld is 

gekomen. "Als wij het in het kader van medicatiebewaking 

belangrijk vinden dat we de nierfunctie hebben en die is 

niet bekend, zouden we iemand naar het lab moeten kun-

nen sturen, en daarvoor zou ook een budget of vergoeding 

beschikbaar moeten zijn", stelt projectleider en apotheker 

J.B. Beetstra. "Nu moeten we mensen terugsturen naar de 

huisarts of andere behandelaar." 
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