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Programma 

13.45 uur  Inleiding 

14.05 uur  Discussie 1: “First things first” 

14.30 uur  Samenwerking in Alphen 

14.45 uur  Discussie 2: “Toekomstmuziek” 

15.10 uur  Afsluiting 
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 farmacotherapie beschikbaarheid 

   leverancier arts  

gebruik 

patiënt 

S A M E N W E R K I N G 





Casus Jicht 

•  Heer De Vries 
•  90 jaar 
•  Furosemide 1 maal daags 40 mg, foliumzuur 1 maal 

daags 0,5 mg 
•  Nierfunctie 27 ml/min 

•  Jicht klachten à 
•  Colchicine 1 tot 3 maal daags 0,5 mg 
•  Indometacine 2 maal daags 50 mg  



Casus Jicht 

•  Colchicine 

•  0,5 mg 2-3 x per dag 
•  begindosis 1 mg gevolgd door 0,5 mg 

2-3 x per dag tot de pijn is verdwenen 

•  Bij verminderde nierfunctie 
•  creatinineklaring 10-30 ml/min: standaard 

kuurdosering, echter kuur niet vaker herhalen 
dan 1x per 2 weken 



Casus Jicht 

• Indometacine 

•  150-200 mg per dag in 2-4 doses 
•  max. 200 mg per dag 

•  Bij verminderde nierfunctie (10-30 ml/min) 
•  Bij gebruik indometacine gedurende maximaal 2 

weken zijn bijzondere maatregelen niet nodig 



Casus Jicht 

•  Mogelijke bijwerking colchicine à diarree 

•  Twee middelen beïnvloed door nierfunctie 

•  Alternatief à prednison 1 maal daags 10 mg 





Wat staat er in de wet? 

Per 1 augustus 2013 

Artikel 6.10  

Indien een beroepsbeoefenaar bij een patiënt nader 

onderzoek heeft laten uitvoeren naar de nierfunctie, 

deelt hij afwijkende nierfunctiewaarden mee aan de 

daartoe door de patiënt aangewezen apotheker. 



Wat staat er in de wet? 

Per 1 augustus 2013 

Dit laat onverlet dat de apotheker reeds op grond van 

artikel 66a, eerste lid, van de Geneesmiddelen-wet, 

bevoegd is alle laboratoriumgegevens die noodzakelijk 

zijn bij de terhandstelling van een geneesmiddel op te 

vragen, te raadplegen en bewaren, mits de patiënt 

daarvoor toestemming geeft. 



DISCUSSIE 1: “FIRST THINGS FIRST” 



Epidemiologie en patiëntenpopulatie 

•  500.000 mensen met verborgen chronisch nierschade 

•  60.000 mensen hebben ernstige nierproblemen 

•  16.000 mensen met ernstige nierproblemen met gevolg: 

•  Nierdialyse 

•  Niertransplantatie 

•  Per apotheek: 250 mensen met verborgen nierschade 



Welke patiënten eerst? 

•  834.100 Mensen met diabetes 

•  Per apotheek: 425 mensen met diabetes 

•  Jonge leeftijd en insuline gebruik 

•  Diabetes op latere leeftijd 

•  Polyfarmacie en leeftijd 

•  Gevolgen: 5-40% krijgt nierschade 



DISCUSSIE 1: “FIRST THINGS FIRST” 

•  Met welke patienten/problemen beginnen we? 

•  Verborgen nierschade opsporen? 

•  Risico-aandoeningen? Zo ja, welke? 

•  Risico-patienten? Zo ja, welke? 

•  Hanteerbaarheid? 





Samenwerking in Alphen a/d Rijn 

•  Marianne van de Berg 
•  Apotheker DagNacht apotheek 



Lokale situatie: Pharmacom netwerk 

•  Alphen aan den Rijn:  72.000 inw 
•  Woubrugge:     4.000 
•  Ter Aar:    10.000 
•  Nieuwkoop:   10.000 
•  Totaal:    96.000 inwoners 

•  10 apotheken 
•  Ruim 35 huisartsen       



Nierproject sinds oktober 2008 

•  Start: als pilot van één FTO groep: twee apotheken 
en zeven huisartsenpraktijken 

•  Ingang was: afstudeeropdracht voor een 
farmaceutisch consulente; 1 apotheker en 1 huisarts 
namen het voortouw 

•  FTO: de positieve resultaten van de pilot waren na 
drie maanden evaluatie zo duidelijk dat niemand 
wilde stoppen 



Vervolg: uitbreiding naar andere 
HAGRO’s 

•  In 2010: 1020 patiënten in zes apotheken bekend 
met nierschade, 74 interventies 

•  Het aantal patienten met nierfunctiestoornis nam toe: 
bv in apotheek Ridderveld, van 2008 tot 2010: van 
176 tot 354: 

•  Verandering richtlijnen? Meer focus? Vergrijzing? 
•  Het effect was bij alle artsen te zien 



Verbetering was overduidelijk: 
percentage niet bewaakt daalde sterk: 

•  Hagro:  START:  I:  II:  III: 
•  Lupine  55%   18%  16% 
•  Dillenb  51%   0%  21%  eerst met DM 
•  Prelude  64%   19% 
•  Centrum  68%   54% 



Welke interventies kwamen we tegen? 

•  Alendroninezuur    hydrochloorthiazide 
•  Allopurinol     digoxine 
•  Amoxi/clavulaanzuur   levocetirizide 
•  Benzbromaron    metformine 
•  Ciprofloxacine    metoclopramide 
•  Cotrimoxazol    nitrofurantoine 
•  Eiwitrijke drinkvoeding   NSAID’s, diclofenac  
•  Enalapril     perindopril   
•  Fexofenadine    pregabaline 
•  Gabapentine    spironolacton 
•  Gliclazide     sotalol, atenolol 



Bijvoorbeeld: 

•  Nitrofurantoine kan cumuleren, soms leidt dit tot 
perifere polyneuropathie, meestal binnen twee 
maanden, dit kan irreveribel zijn en zelfs fataal 
aflopen 

•  Metformine kan mogelijk een fatale melkzuuracidose 
tot gevolg hebben 

•  Digoxine kan tot intoxicatie leiden met evt acute 
hartdood tot gevolg 

•  Diclofenac kan de nierfunctie acuut verminderen 



Waar loop je tegenaan? 

•  De bewaking in de apotheek werkt alleen als de code 
“nierfunctiestoornis” is ingevuld.  

•  Bij de ons bekende artsen doen wij een screening, en 
passen de gegevens aan; 

•   bij de andere artsen zijn we afhankelijk van de 
werkwijze en discipline van de arts om te coderen, 
dan is er onderrapportage 



Vervolg: 

•  Het contraindicatie signaal wordt niet automatisch 
uitgezet als de waarde weer hoger wordt: onnodige 
signalen in de apotheek 

•  Veel waardes die ouder zijn dan een jaar: wij vragen 
om een nieuwe waarde te prikken, dit wordt heel 
vaak niet gedaan, of, bij specialisten, we krijgen geen 
bericht terug 



Conclusie: 

•  Er is al veel gedaan, MAAR: 

•  Het kan veel beter! 

•  Wij zien de enige goede oplossing in automatiseren 
en koppelen, anders blijft het teveel handwerk dat er 
tussendoor moet, en is het resultaat altijd 
onvoldoende 



Dan stuiten we op: 

•  Willen alle zorgverleners? 
•  Privacy 
•  Van welke patienten wil je de nierfunctie weten 

VOOR het afleveren van medicatie? 
•  Hoe screen je patienten die bij bestaande medicatie 

ouder worden, dus een slechtere nierfunctie 
ontwikkelen? 

•  Hoe bouwen we ons netwerk? 
•  Hoe bewaken we de kwaliteit 



DISCUSSIE 2: “TOEKOMSTMUZIEK” 



Medisch Farmaceutische Beslisregels 

•  Medicatiebewaking 2.0  

•  Klinische parameters 

•  Patient kenmerken  

•  MFB’s 

•  Expert system 

•  Outcome …. !?! 



Medisch Farmaceutische Beslisregels 





DISCUSSIE 2: “TOEKOMSTMUZIEK” 

•  Overige klinische parameters aanpakken? 

•  Farmacogenetica? 

•  ……… 

•  Welke randvoorwaarden verdienen aandacht? 


