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Functies van de nier

 Bewaking intern milieu (homeostase):

A. uremische Afvalstoffen verwijderen

B. regeling Bloeddruk door regeling vochtbalans

C. Correctie van de zuurtegraad (samen met longen)

D. activatie vitamine D (samen met bijschildklieren)

E. productie van Erytropoëtine



Nierinsufficiëntie: definitie

 Nierbeschadiging: proteïnurie of hematurie

en/of

 Verminderde werking (GFR) die minstens drie maanden aanhoudt

 Gedaalde nierfunctie: GFR ≤ 60ml/min

 Nierschade: verlies aan nefronen (grote reserve capaciteit)

 Nierfalen: groot verlies aan nefronen -> nierfunctie gecompromitteerd



Nierinsufficiëntie: definitie

 Aantal goed functionerende nefronen daalt

 De GFR daalt met de leeftijd -> normaal verouderingsproces

 Grofweg daalt de GFR met 1ml/min per jaar vanaf de leeftijd van 

40 jaar  iemand van 70jaar zal dus theoretisch nog een klaring hebben van 

70ml/min. 



Classificatie chronische nierinsufficiëntie

Bron: docplayer.nl



Nierinsufficiëntie: oorzaken

 Onvoldoende aanvoer bloed = PRE – RENAAL

 Hypovolemie: bloeding, sepsis, dehydratatie, diuretica, …

 Cardiaal: AMI, hartfalen

 Onvoldoende werking nier = RENAAL

 Glomerulair: nefropathie (diabetes, hypertensie,…), cystische nieren, …

 Vasculair: stenose arterie renalis, embolie, vasculitis, …

 Tubulo-interstitieel: pyelonefritis, GENEESMIDDELEN, rhabdomyolyse, …

 Onvoldoende afvoer, stuwing = POST – RENAAL

 Obstructie: prostaat, tumor, lithiase, …



Bij wie aan nierziekte denken?

 Diabetes Mellitus

 Arteriële hypertensie

 Cardiovasculaire aandoeningen

 Vanaf leeftijd 55 jaar

 Familiale anamnese van erfelijke nierziekten

 Urologische problematiek: recidiverende nierstenen, infecties, urostoma, …

 Langdurig gebruik nefrotoxische geneesmiddelen: 5-ASA, NSAID, 

aminoglycosiden, …

jaarlijkse screening risico-populatie: bepalen GFR en proteïnurie



Beleid bij chronische nieraandoeningen

1. Nierinsufficiëntie in kaart brengen: is nieraandoening reversibel?

2. Verdere achteruitgang nierfunctie tegengaan:
factoren: hypertensie, diabetes, albuminurie, proteinurie, overgewicht, roken, …

3. Complicaties nierinsufficiëntie opvangen:
hypertensie, anemie, vit D deficiëntie, hypofosfatemie, metabole acidose, 

hyperkaliemie, jicht, …

4. Cardiovasculaire risicopreventie

5. Dosisaanpassing GENEESMIDDELEN in functie van de nierinsufficiëntie



Nierinsufficiëntie en geneesmiddelen

 Dosisaanpassing van renaal geklaarde geneesmiddelen

 Meestal vanaf GFR < 50ml/min

 Dosis aanpassen of interval verlenging

 Individueel aan te passen door nefroloog/huisarts

 Niet-limitatieve lijsten:

 Domus Medica – Nederlandse transmurale afspraak
https://www.domusmedica.be/documentatie/downloads/praktijkdocumenten/steekkaarten-en-andere-hulpmiddelen/u-

urinewegen/754-lijst-van-medicatie-aan-te-passen-bij-nierinsufficientie/file.html

 KNMP handboekje: Verminderde nierfunctie: doseringsadviezen voor GM

 Wetenschappelijke bijsluiter (SKP) op website FAGG - BCFI

 Farmacotherapeutisch Kompas (www.farmacotherapeutischkompas.nl)

https://www.domusmedica.be/documentatie/downloads/praktijkdocumenten/steekkaarten-en-andere-hulpmiddelen/u-urinewegen/754-lijst-van-medicatie-aan-te-passen-bij-nierinsufficientie/file.html
http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/


Nierinsufficiëntie en geneesmiddelen

 Geneesmiddelen bij diabetes

 Metformine:

 GFR < 60ml/min: start 1 x 500mg à 850mg/dag eventueel optitreren tot max 2 

x 850mg/dag

 GFR < 45ml/min: max 2 x 500mg/dag

 GFR < 30ml/min: stoppen

 Sylfonylureumderivaten: 

 GFR <50ml/min: startdosis halveren of omzetten naar insuline

 DPP-4 inhibitoren (gliptines): 

 Dosisaanpassing bij GFR < 30ml/min

 Behalve linagliptine (Trajenta®)  levermetabolisatie  niet aanpassen



Nierinsufficiëntie en geneesmiddelen

 Geneesmiddelen bij diabetes

 Incretinemimetica(Byetta®): 

 Voorzichtig opdrijven bij GFR < 60ml/min

 Niet bij GFR < 30ml/min

 Repaglinide (Novonorm®):

 Dosisaanpassing bij GFR < 30ml/min

 Pioglitazon (Actos®):

 Geen aanpassing vereist

 Gliflozinen (Jardiance®):

 Bij GFR < 60ml/min aanpassen dosis

 Bij GFR < 45ml/min niet gebruiken



Nierinsufficiëntie en geneesmiddelen

 Orale anticoagulantia:

 Lopende behandeling met VKA (warfarine) aanhouden 

 Lopende behandeling met NOAC  aanhouden tenzij GFR < 30ml/min dan VKA

 Nieuwe behandeling (volgens CHADS2) met apixaban*(Eliquis®) tot GFR < 30ml/min , 

dan overstappen op VKA

 Acute behandeling diepe veneuze trombose of longembolie:

 GFR > 90ml/min: LMWH

 GFR < 90ml/min: 

 enoxaparine (Clexane®)(met dosisaanpassing voor therapeutische doses, niet bij 

profylaxie) 

 Tinzaparine (Innohep®)

 gevolgd door VKA

(*Dabigatran CI < 30ml/min, Rivaroxaban en Apixaban CI < 15ml/min) 



Nierinsufficiëntie en geneesmiddelen

 Hypolipemiërende geneesmiddelen:

 Statines: volgens het cardiovasculair risico

 Simva-, fluva- en atorvastatine: normale doses

 Pravastatine stoppen bij GFR < 50ml/min

 Rosuvastatine stoppen bij GFR < 30ml/min

 Hoe slechter de nierfunctie, hoe lager de effecten op cardiovasculaire 

mortaliteit.

 Fibraten: niet aanbevolen, zeker niet in combinatie met statines (risico 

rhabdomyolyse)

 Ezetimibe: eventueel (ook in combinatie met statines, maar hoger risico op 

rhabdomyolyse)



Nierinsufficiëntie en geneesmiddelen

 Antihypertensiva:

 ACE-inhibitor of Sartaan: 

 1° keuze  daling intraglomerulaire filtratiedruk waardoor daling glomerulaire hyperfiltratie tot 
35 à 40%  nierbeschermend

 Sartanen iets groter kans op hyperkaliëmie

 Diuretica: 

 zowel thiaziden, lisdiuretica als spironolactone bijkomend effect op zoutretentie en proteïnurie. 

 Onder 30ml/min lisdiuretica(bumetanide, furosemide en torasemide), thiaziden in monotherapie 
geen effect meer.

 Spironolactone: cave hyperkalïëmie

 Calcium-antagonisten: 

 voorkeur voor diltiazem en verapamil (pos. effect op proteïnurie, maar cave opstapeling 
metabolieten)

 Dihydropyridines afhankelijk van molecule aanpassen en laag starten

 Nifedipine nierfalen gerapporteerd en barnidipine CI



Nierinsufficiëntie en geneesmiddelen

 Antihypertensiva:

 Bètablokkers: 

 voorkeur voor vetoplosbare owv levereliminatie (betaxolol, bisoprolol, 

carvedilol, labetolol, metoprolol, nebivolol, pindolol en propranolol)

 Dosisaanpassing nodig voor bisoprolol, metoprolol, nebivolol en propranolol

 Bij chronisch gebruik voorzichtigheid geboden  perfusie nieren

 Moxonidine: max 0,2mg/dag

 Combinatie ACE-inhibitor + Sartaan

 niet in de 1° lijn  strikte monitoring nodig

 Nauwe opvolging van nierfunctie, vocht- en zoutbalans nodig

 EMA negatief advies: studies vroegtijdig stilgezet o.w.v. veiligheidsredenen



Nierinsufficiëntie en geneesmiddelen

 Analgetica:

 Paracetamol: 1° keuze zonder dosisaanpassing (tot GFR 10ml/min)

 Narcotische analgetica: morfine, tramadol, fentanyl, … vanaf 

GFR < 30ml/min opstarten aan halve dosis en optitreren volgens effect en 

nevenwerkingen.



Nierinsufficiëntie en geneesmiddelen

 Analgetica:

 NSAID (ook OTC!!): vanaf GFR < 30ml/min te vermijden!! 
(bij voorkeur niet vanaf GFR < 45ml/min  zorgtraject CNI)

 Alleen als de voordelen opwegen t.o.v. de nadelen

 Opgelet bij verhoogd risico op acuut nierfalen: 

 Oudere leeftijd > 70j

 Chronisch nierlijden

 Combinatie diuretica, ACE – I en NSAID

 Hypovolemie: o.a. bij diarree en tijdens hittegolf

 Ernstig hartfalen

 Leverfalen

stoppen NSAID vanaf GFR <60ml/min!!



Nierinsufficiëntie en geneesmiddelen

 Analgetica:

 NSAID

 Opgelet bij risico op hyperkaliëmie:

 Oudere leeftijd > 70j

 Ernstig chronisch nierlijden

 Diabetes

 Insulinedeficiëntie

 Oxicams en ketoprofen te mijden!!

 Altijd beperken in tijd en duur (max. 14 dagen, anders regelmatige opvolging 

nodig)



Nierinsufficiëntie en geneesmiddelen

 Bij jicht:

 Acute aanval:

 NSAID: te mijden

 Prednisolon 35mg/dag gedurende 5 dagen (methylprednisolone 32mg/d 5 dagen)
opgelet voor ontregeling diabetes

 Colchicine: GFR < 50ml/min: laagste actieve dosis met max van 0,5mg/dag  risico 
hypovolemie door diarree

 Onderhoudsbehandeling:

 Allopurinol: starten met 100mg dag en verhogen tot goede respons

 GFR 50 tot 80ml/min: 300mg/dag

 GFR 30 tot 50ml/min: 200mg/dag

 GFR 10 tot 30ml/min: 100mg/dag

 Febuxostat (Adenuric®): mogelijk alternatief voor allopurinol tot GFR >30ml/min

 Colchicine: te vermijden!



Nierinsufficiëntie en geneesmiddelen

 Andere geneesmiddelen:

 Digoxine: te vermijden

 GFR > 50ml/min oplaaddosis: 0,75-1mg en initiële onderhoudsdosis 0,25-0,5mg/dag

 GFR < 50ml/min oplaaddosis: halveren (0,5mg) en initiële onderhoudsdosis 0,125mg/dag

 Sotalol: opgelet voor verhoogde kans op nevenwerkingen (cave QT)

 GFR 30 – 60ml/min: max. 80mg/dag

 GFR 10 – 30ml/min: max. 40mg/dag

 Metocloperamide:

 GFR < 50ml/min: halveer de dosis of overschakelen op domperidone

 Methotrexaat: (nefrotoxisch: hoge dosis kan neerslaan in niertubuli)

 GFR < 60ml/min: dosisverlaging

 GFR < 15ml/min: te vermijden



Nierinsufficiëntie en geneesmiddelen

 Andere geneesmiddelen:

 Fosfaatlaxativa: te vermijden vanaf GFR < 60ml/min  hyperfosfatemie, beter 

macrogolen, lactulose

 Nitrofurantoïne: GFR < 50ml/min: contra-indicatie owv accumulatie  toxische 

neuropathie

 Co-trimaxozole: GFR < 30ml/min: bij voorkeur alternatief AB, anders dosis 

halveren of dosisinterval verdubbelen (cave hyperkaliëmie)

 Fluconazol: GFR < 50ml/min

 Bij éénmalige dosis: geen actie

 Bij meervoudige doses: normale startdosis en halveer onderhoudsdosis

 Macroliden en quinolones accumuleren bij nierinsufficiëntie



Nierinsufficiëntie en geneesmiddelen

 Andere geneesmiddelen:

 Risperidone: GFR < 50ml/min: halveer startdosis en titreer geleidelijk aan op

 Antihistaminica: (levo)cetirizine, fexofenadine (Allegratab®, Telfast®)

 GFR < 50ml/min: halveer dosis of schakel over naar (des)loratadine

 Lithium:

 Strikte monitoring nierfunctie en lithiumspiegel, zo mogelijk vervangen door anti-

epilepticum (lamotrigine, carbamazepine, valproaat) en/of atypisch antipsychoticum

 Co-medicatie zoals NSAID en diuretica te mijden!

 Opgelet met Na in bruistabletten

 Bv. 1 bruistablet Dafalgan® 1g bevat 565mg natrium wat overeenkomt met 1,4 gram NaCl. 

Bij personen met cardiovasculaire ziekten wordt maximum 1 à 1,2g Na per dag 

aanbevolen. (Folia Pharmacotherapeutica november 2014) 

http://www.bcfi.be/nl/articles/query?number=F41N11E&KEYWORD=TABELTTP://

http://www.bcfi.be/nl/articles/query?number=F41N11E&KEYWORD=TABELTTP://


Nierinsufficiëntie en co-medicatie

 Co-medicatie:

 Calcium (fosfaatbinder):

 1 g elementair calcium 

 2,5g calciumcarbonaat

 4,2g calciumcitraat

 3,95g calciumacetaat

 Vitamine D:

 Recente studies geven aan dat een dagelijkse(wekelijkse) toediening in lagere dosis beter 
effect heeft dan maandelijkse hoge doses. 
(Vitamine D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-
analysis of individual partcipant data; BMJ 2017;356:i6583)

 Natriumbicarbonaat(metabole acidose):

 Niet tijdens de maaltijden, maar los van de maaltijden!

 cave dieetzouten op basis van K



Nierinsufficiëntie: Casus 1

 Casus 1: vrouw, 58 jaar, met GFR 4,3ml/min

 Paracetamol 1g tot 3 x/dag

 Na Bicarbonaat 1g 1x/dag

 Simvastatine 20mg 1x/dag

 Aprovel® 300mg 1 x/dag

 Bio-ijzer® 1 x/dag

 Zanidip® 20mg 1 x/dag

 Asaflow® 1 x/dag

 Renepho® 1co bij elke maaltijd

 Fosrenol®  750mg 1co bij elke maaltijd

 Patiënt voelt zich moe en vraagt aan arts/apotheker een algemeen vitamine.

Wat doen we?



Nierinsufficiëntie: Casus 1

 Bij een GFR < 30ml/min beter geen algemeen vitaminepreparaat!

 Beter is om volgende plasmaspiegels op te volgen:

 Vitamine D

 Vitamine B12

 Foliumzuur

 Ijzersaturatie



Nierinsufficiëntie: Casus 2

 Casus 2: man, 81 jaar

 Asaflow® 80mg 1 x/dag

 Simvastatine 20mg 1 x/dag

 Bisoprolol 10mg 1 x/dag

 Metformine® 500mg 2 x1/dag

 Glurenorm® 30mg 1 x/dag

 Colchicine® 1mg 1/2co x/dag

 Co-lisinopril 20/12,5mg 1 x/dag

 Allopurinol 100mg 1 x/dag

 D-Cure® 1 amp/maand

 Patiënt komt de apotheek binnen met een voorschrift voor ibuprofen 600mg

3 x 1/dag van de spoedarts voor een banale indicatie. Wat doen we?



Nierinsufficiëntie: Casus 2

 Wat weten we? Patiënt zit in het zorgtraject CNI, dus:

 GFR max. 45ml/min en/of proteïnurie > 1g/dag

 Ouder dan 18 jaar

 Geen dialyse of getransplanteerde patiënt

 Patiënt moet in staat zijn om ambulant opgevolgd te worden



Nierinsufficiëntie: Casus 2

 Wat doen we?

 Informeer of patiënt zijn exacte GFR weet

 Informeer bij patiënt of spoedarts op de hoogte was

 NSAID te vermijden vanaf GFR < 30ml/min en bij voorkeur vanaf < 45ml/min 

(zorgtraject CNI)

 Spoedarts contacteren en overleggen of paracetamol hier geen beter alternatief 

zou zijn. 

 Zo ibuprofen toch blijft behouden, patiënt informeren dat kortdurend (max. 14 

dagen) gebruik is aangewezen. Bij uitblijven resultaat moet de arts gecontacteerd 

worden. Adviseren om zich dagelijks te wegen om eventuele vochtretentie te 

detecteren.



Slotbedenkingen:

 Enkele conclusies:

 Bewust worden van groot aantal (mogelijke) CNI-patiënten

 Sensibilisatie van apotheker, arts en patiënt:

 Patiëntenfolders

 Belang van éénzelfde boodschap te brengen als zorgverleners

 Samen de patiënten opvolgen  multidisciplinaire omkadering noodzakelijk

 Patiënt responsabiliseren  heeft ook eigen verantwoordelijkheid



Slotbedenkingen:

 Hoe de multidisciplinaire omkadering/communicatie waar maken?

 Medicatieschema: op papier vs digitaal (cfr Vitalink)

 Opvolging van medicatiegebruik: Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) voorlopig 

enkel tussen de apothekers  naar arts onrechtstreeks via het gedeeld 

medicatieschema

 Uitwisseling van nierwaarden: voorlopig enkel tussen huisartsen (GMD via Vitalink) 

 vermelden van GFR op voorschrift?

 Connectie met de 2de lijn? (Metahub, Vitalink in testfase)

 Nood aan meer informatisering: eenvoudig en performant absoluut noodzakelijk

 Respect en erkenning voor iedere schakel in de omkadering (en ook voor de 

patiënt)

 Kunnen we de GFR niet al uitwisselen op een alternatieve wijze? ☺



Nuttige websites/apps

 www.farmaka.be

 www.domusmedica.be

 www.bcfi.be + app

 www.farmaceutischkompas.nl + app

 www.epocrates.com + app

 www.medscape.com + app

 Riziv consensusvergadering 27/11/2014: Het rationeel gebruik van 

geneesmiddelen bij nierinsufficiëntie.

(http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/consensus_literatuur_sa

manvatting_20141127.pdf) 

http://www.farmaka.be/
http://www.domusmedica.be/
http://www.bcfi.be/
http://www.farmaceutischkompas.nl/
http://www.epocrates.com/
http://www.medscape.com/
http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/consensus_literatuur_samanvatting_20141127.pdf


Bedankt voor jullie aandacht!



Bronnen

 RIZIV - MFO Chronische Nierinsufficiëntie

 Consensusvergadering RIZIV: Het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij 

nierinsufficiëntie.

 www.domusmedica.be

 Farmaka

 Verminderde Nierfunctie: Doseringsadviezen voor geneesmiddelen – KNMP

 BCFI – Folia Pharmacotherapeutica

 SKP: FAGG - BCFI

http://www.domusmedica.be/

