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Apotheker 1e lijn 

 



                                                                          

  

Voorschrijver 1e lijn 

 

Voorschrift thiazide

Patiënt heeft een creatinineklaring kleiner 

dan 10 ml/min; het diuretisch effect van 

thiaziden is bij deze nierfunctie in het 

algemeen onvoldoende. 

 Een algemeen advies wordt niet gegeven.

Patiënt heeft een creatinineklaring tussen 

de 10 en 30 ml/min; het diuretisch effect van 

thiaziden is bij deze nierfunctie in het 

algemeen onvoldoende. 

 Vermijd bij voorkeur het thiazide. 

Clcr ouder dan

 13 maanden?
Clcr bekend?

Clcr groter dan

30 ml/min?
Clcr groter dan 

10 ml/min?
ja nee 

Bij gebruik van een thiazide dient de 

nierfunctie te worden gecontroleerd.   

 Controleer nierfunctie en kaliumspiegel; 

aanbevolen controlemomenten zijn binnen 

2 weken na start of aanpassing van de 

dosering van het thiazide, na 3 en 6 

maanden en daarna elk jaar

nee nee

ja

ja

ja

Bij gebruik van een thiazide dient de nierfunctie te 

worden gecontroleerd. De meest recente Clcr-

waarde is ouder dan 13 maanden. 

 Controleer nierfunctie en kaliumspiegel; 

aanbevolen controlemomenten zijn binnen 2 

weken na start of aanpassing van de dosering 

van het thiazide, na 3 en 6 maanden en daarna 

elk jaar.

Geen signaal

1e voorschrift?

ja

nee

nee

 



                                                                          

  

Ziekenhuisapotheker en klinisch voorschrijver 
 

 



  

 

Toelichting  
 

Uitgangspunt 
 
Contra-indicatie Verminderde nierfunctie in G-Standaard en Medicatiebewaking Health Base. 
Bij creatinineklaring kleiner dan 30 ml/min zijn thiazidediuretica in het algemeen onvoldoende 
werkzaam.  
 
 

Toelichting stroomschema’s 
 
Ad “Is thiazide > 30 dagen in gebruik?” 
Besluit Expertgroep MFB 17-04-2012: bij creatinineklaring niet bekend en thiazide < 30 dagen in 
gebruik, geen signaal. Eerder heeft een melding geen nut, omdat de voorschrijver de tijd moet krijgen 
om de nierfunctie te controleren.  
 
Ad “1e voorschrift?”   
Besluit Expertgroep MFB 17-04-2012: controle van nierfunctie en kaliumspiegel conform NHG 
Standaard Cardiovasculair risicomanagement.     
 
Ad “Polyfarmacie aanwezig?”  
Besluit Expertgroep MFB 18-09-2012: aangenomen moet worden dat een patiënt van 70 jaar en ouder 
met polyfarmacie een verminderde nierfunctie heeft totdat het tegendeel is bewezen. Polyfarmacie is 
een aanwijzing voor comorbiditeit; dit is een risicofactor voor verminderde nierfunctie.  
 

Literatuurreferenties 
 
Literatuur/bron Samenvatting 

G-Standaard Adviezen opgesteld door de werkgroep 
Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van 
KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum 

NHG-Standaard Cardiovasculair 
risicomanagement (eerste herziening). Huisarts 
Wet 2012;55:14-28. 

Bij gebruik van een ACE-remmer en/of een 
diureticum dient de nierfunctie steeds 10-14 
dagen na elke aanpassing van de dosering te 
worden gecontroleerd. Na bereiken van de 
onderhoudsdosering dient deze nog een keer na 
3 en 6 maanden te worden gecontroleerd en 
daarna elk jaar.   
 
Enige daling van de nierfunctie (eGFR) na de 
start met een ACE-remmer (of ARB) en/of 
diureticum kan als normaal worden beschouwd. 
Voor het beleid bij daling van de nierfunctie 
gelden de volgende adviezen:  
- daling van de eGFR tot 20%, met 30 ml/min 

als ondergrens, is nog acceptabel. Wel dient 
dan te worden afgezien van verdere 
dosisverhogingen. 

- bij een eGFR tussen de 15 en 30 ml/min 
wordt dosishalvering van de ACE-remmer of 
ARB) of het diureticum geadviseerd. 

- bij een daling onder de 15 ml/min dient de 
ACE-remmer of het diureticum geheel te 
worden gestaakt. 

bij een aanhoudende lage waarde van de eGFR 
(< 30 ml/min) zijn metabole complicaties te 
verwachten en wordt consultatie van een internist 
aanbevolen. 



                                                                          

  

Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij 
ouderen 2012. 
 
 
 
 

Polyfarmacie: ≥5 geneesmiddelen op ATC-3-
niveau die chronisch gebruikt worden door een 
patiënt. Geneesmiddelen met een gelijke ATC-3-
code (gelijke therapeutische subgroep) tellen 
als 1 geneesmiddel. Dermatologische preparaten 
en geneesmiddelen die niet chronisch 
gebruikt worden, worden niet meegeteld bij de 
bepaling van het aantal geneesmiddelen bij 
polyfarmacie. Combinatiepreparaten van 2 
geneesmiddelen met verschillende ATC-3-codes 
tellen als 2 verschillende geneesmiddelen. 
 
Chronisch gebruik: > 3 voorschriften in het 
afgelopen jaar of een voorschrift met een 
gebruiksduur ≥ 90 dagen in een jaar. Sommige 
informatiesystemen hanteren voor chronisch 
gebruik de definitie van een gebruiksduur van ≥ 
180 dagen in een jaar. Het hanteren van ≥ 90 
gebruiksdagen verdient de voorkeur boven 90 
DDD (daily defined dose), omdat zo ook 
chronisch gebruik van lagere doseringen dan de 
DDD wordt meegerekend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel bij het samenstellen en verwerken van gegevens de uiterste zorgvuldigheid is betracht, kunnen de KNMP 
en SHB geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van 
de MFB.  


