
Medicatie op maat
Themadag Medicatie bij nierziekte



Wat bespreken we vandaag
• Waarom is een goed geneesmiddelgebruik belangrijk?• Wat verandert er als de nieren minder goed werken?• Hoe kan ik ze het beste gebruiken?therapietrouw, praktische tips, medicatiebeoordeling• Hoe blijf ik zelf op de hoogte van wat er verandert?wijziging tabletten, leveringsproblemen, wisseling merk
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werking versus bijwerkingen
een kwestie van dosering



Therapeutisch gebied: daar waar hetmiddel werkt en niet teveelbijwerkingen geeft





Bij een verminderde nierfunctie

Uitscheiding langzamer door NF stoornissen.Stof stapelt zich op -> bijwerkingen



Geneesmiddelenwet
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Geneesmiddelen bij verminderdenierfunctie
Redenen voor aanpassen:
1. De concentratie van het geneesmiddel wordt te hoog
 dosis omlaag
minder vaak innemen
2. Het geneesmiddel werkt niet meer goed3. Het geneesmiddel is schadelijk voor de nieren



Hoe kan ik mijn geneesmiddelen hetbest gebruiken?





Tips voor een goed geneesmiddelengebruik
Tijden• Kies haalbare tijden voor uzelf. Overleg dit met uw behandelaar
Smaak• Smaakmaskering• Inname met vloeistoffen, appelmoes, vla: wat kan wel en niet?
Slikproblemen
Vergeten/tijdstip• Diverse apps
Innamehulpmiddelen• Medicijndozen• Baxter rolBewaaromstandigheden
Speciale omstandigheden (uitjes, polibezoek, ziekte)



Hoe kunnen arts en apotheker hierbijhelpen? -> medicatiebeoordeling
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• Groeiende populatie• # chronische ziekten =5• # geneesmiddelen = 12• # geneesmiddelgerelateerde problemen =4dosering, (contra)indicatie, bijwerkingen• Verschil tussen gebruikelijkefarmacologische principes en responsgeneesmiddelen

Waarom medicatiebeoordelingspecialist-apotheker-patient?





Doelen: de patiënt……
• Weet welke geneesmiddelen hij/zij gebruikt
• Weet waarom hij deze middelen gebruikt
• Kan deze op de juiste manier toepassen enaanpassen indien nodig
• Neemt zijn/haar middelen trouw in en vertelt debehandelaar als dit lastig is
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Veranderingen



Nieuwe medicijnen
Vraag uw arts en/of apotheker waar de nieuwe medicijnenvoor zijn
Indien u meer informatie wilt: gebruik www.apotheek.nl enspecifiek voor nieren ook www.nieren.nl
Bekijk goed hoe en wanneer u de medicijnen zou moetennemen en bespreek wanneer dat niet haalbaar is
Bij nieuwe klachten na starten geneesmiddel:𐀀 ernstig: bellen!𐀀 niet ernstig: bespreek het volgende poli-bezoek
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Veranderingen in merk
• Merk vs “generiek” geneesmiddel: zijn ze hetzelfde?• 10 jaar ontwikkeling – 10 jaar patent• Daarna generiek mogelijk• Registratie bij CBG: gelijkheid met merk aantonen• 80-125% ten opzichte van merk• Sommige middelen strenger: 90-111%• Verschil in hulpstoffen
 Indien echt problemen: optie medische noodzaak
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Help: geneesmiddel niet meer televeren
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Wat te doen?
• Zorg voor voldoende voorraad• Bij probleem: vraag of het tijdelijk probleem is of niet• Tijdelijk probleem: misschien nog wel bij andere apotheekop voorraad• Geen tijdelijk probleem: laat de apotheek met devoorschrijver van het medicijn contact opnemen over devervanging.• Geloof niet alles wat de media zeggen : check het bij uwarts en/of apotheker
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Vragen?

23


