
Medicatie bij 
Nierschade 

 
 

Ronald van Etten,  
internist-nefroloog Amphia 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Agenda: 

Nieren en nierfunctie 
 

Nierschade, oorzaken en gevolgen 
 

Medicijnen bij nierschade 
 - behandeling van de oorzaken van nierschade 

 - behandeling van de gevolgen van nierschade 

 - behandeling bij niertransplantatie 

Medicatie bij Nierschade 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Anatomie v/d nieren 
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Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Nierfilter 
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https://utssportandsociety.wordpress.com/physiological-base-of-human-movement-lecture-9/


Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Nierfuncties 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Chronische Nierschade 

1.500.000 

170.000 

50.000 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Preventie van Nierschade 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Pre-renaal:  
Nierarteriestenose  
Shock (sepsis/infecties, hartinfarct, bloeding) 
Grote vaatoperaties 
 

Renaal:  
Diabetes mellitus 
Hypertensie / hoge bloeddruk 
Overgewicht 
Roken 
Medicijnen (pijnstillers), Rontgencontrast 
Ziekte van Kahler 
Glomerulonefritis (IgA, ANCA, anti-GBM, RA, SLE) 
Tubulo-interstitiele Nefritis (antibiotica, protonpompremmer, nsaid’s) 
Infecties (legionella) 
Sarcoidose 
HUS  
Erfelijke ziekten (Alport / Cystenieren) 
 

Post-renaal 
Infecties en kanker van urinewegen; blaas, prostaat, urinebuis, etc 
BPH (verdikte prostaat) 
Nierstenen 

 

Oorzaken van Nierschade 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Gevolgen van Nierschade 
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Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Medicijnen bij nierschade 

1. Behandeling van oorzaak van nierschade (vaak hart- en vaatziekte 

en DM en hoge bloeddruk) 

 

 

2. Behandeling van gevolgen van nierschade 

 

 

3. Medicijnen bij niertransplantatie 

 

 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Behandeling bij Nierschade;  
Leefstijl 



Medicijnen bij Nierschade 
Bloeddrukverlagers 

calciumblokkers 

Clonidine  

Methyldopa 

 

Doxazosine 

Tamsulosine 

 

Amlodipine 

Nifedipine 

Lercanidipie 

Barnidipine 

 

Metoprolol 

Bisoprolol 

 

Enalapril 

Perindopril  

Lisinopril 

Quinapril 

 

Losartan 

Irbesartan 

Candesartan 

Valsartan 

Olmesartan 

 

Furosemide 

Bumetanide 

Hydrochloorthiazide 

Chloorthalidon 

Spironolacton 

Streef: < 130/80 mmHg 

https://www.pinterest.com/pin/480055641520209844/


Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Medicijnen bij Nierschade 
Bloeddrukverlagers: Pas op voor uitdroging !  



Medicijnen bij Nierschade; 
Bloeddrukverlagers; ook minder eiwitverlies 

Streef: < 0.5 g/d 



Medicijnen bij Nierschade;  
Diabetes Mellitus behandeling 

Metformine 

 

Gliclazide 

Tolbutamide 

 

Insuline 

 

….gliptine 

 

….natide 

 

Pioglitazon 

 

Repaglinide 

 

Dapaglifozine 

Empaglifozine 

Streef: < 53 (58 / 63 / 69) 
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Medicijnen bij Nierschade;  
Cholesterol behandeling 

Streef: < 2.6 mmol/l; of eigenlijk 1 x 

starten en daarna niet meer meten 
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Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Medicijnen bij Nierschade;  
Fosfaatbinders 

Velphoro (ferrioxidesacharide) 
 
 

Streef F: < 1.3 mmol/l 

https://www.semanticscholar.org/paper/Unusual-radial-artery-calcification-as-to-radial-Moisiuc-Kern/1a70c209979be5677187006da18e7fbfc6ef4672/figure/0
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Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Medicijnen bij Nierschade;  
Kaliumbinders 

Veltassa (Patriomeer) 

Streef K: < 5.5 (6) mmol/l 

https://www.empr.com/drug/veltassa/


Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Medicijnen bij Nierschade;  
Zuurbinders 

Streef Bicarbonaat: > 20 mmol/l 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Medicijnen bij Nierschade;  
Vochtafdrijvers 

Streef: goede bloeddruk, minimaal oedeem, niet benauwd 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Medicijnen bij Nierschade;  
Vitamine D 

Streef: normaal calcium en vit D 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Medicijnen bij Nierschade;  
Bloedarmoedebehandeling 

Streef Hb : 6.2 – 7.4 mmol/l 

Streef Ferritine : 200-500 ug/l 

Roxadustat 
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Medicijnen bij Nierschade;  
Afweeronderdrukkend 



Medicijnen bij Nierschade;  
Afweer 

Prednison 
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Medicijnen bij Nierschade;  
Afweeronderdrukkend 
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