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Nieuw ondersteuningsmateriaal voor apothekers

Medicatiebewaking op
nierfunctiewaarden
Er is nieuw materiaal over medicatiebewaking op nierfunctiewaarden: een
Kennisdocument, een aflevering van knmp-tv en een fto-presentatie. Een
totaaloverzicht van alle ondersteuning is beschikbaar op de knmp-website.

Kennisdocument
Per 1 augustus 2014 heeft de knmp het
Kennisdocument Verminderde nierfunctie opgesteld. Het document bundelt de kennis die
nodig is om in de praktijk laboratoriumwaarden te kunnen interpreteren, afhandelen of
op afwijkingen te anticiperen in relatie tot
het geneesmiddelengebruik. Belangrijk
onderwerp is het aanpassen van de dosering
van geneesmiddelen op geleide van de nierfunctiewaarde.
Omdat de nierfunctiewaarde een schatting is
van de werkelijke nierfunctie zal de apotheker voorzichtig moeten zijn om op basis van
één waarde te handelen. Er wordt een aantal
specifieke aspecten besproken om tot een
goed advies te komen. Het knmp Kennis
document Verminderde nierfunctie is via de
knmp Kennisbank te raadplegen en te
downloaden: knmp Kennisbank > Medicatiebewaking > Laboratoriumwaarden >
Verminderde nierfunctie.

Personalia
Nieuwe leden: I. Bakkeren, Zuidoost ii;
S.C. Hoogenboom, West; M. Hossainian,
Zuidoost ii; P.T. Sassen, Midden; R.
Stoeldrayer, Midden.

knmp-tv
De nieuwe aflevering van knmp-tv gaat
over nierfunctiewaarden. Tijdens een tafeldiscussie met een apotheker, een huisarts en
een klinisch chemicus worden de tips voor
implementatie in de praktijk besproken.
Onderwerpen zijn onder meer: starten van
samenwerking, werking van de nieren,
belang van medicatiebewaking op basis
van nierfunctiewaarden en toestemming
van de patiënt. Accreditatie (een uur
openbaar apotheker) is voor deze aflevering
van knmp-tv aangevraagd: www.knmp.tv.

Auteur
Ka-Chun Cheung,
apotheker
projectleider
patiëntspecifieke
medicatiebewaking

fto-presentatie
Naar aanleiding van vragen van apothekers
heeft de knmp een fto-presentatie
Verminderde Nierfunctie ontwikkeld.
Deze gaat over de fysiologie van de nier en
verminderde nierfunctie zoals prevalentie,
formules, et cetera. De powerpointpresentatie staat op de knmp-website: www.knmp.nl/
nierfunctie. n

Ondersteuning op knmp-website
Op de knmp-website (www.knmp.nl/nierfunctie) staat een overzicht
van alle ondersteuning. De volgende items zijn beschikbaar:
• Nederlands doseringsadvies bij verminderde nierfunctie
• Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden
• Rekenformules creatinineklaring
• Toestemming en labwaarden
• Patiëntinformatie over verminderde nierfunctie
• Nascholing bij verminderde nierfunctie
• fto-presentaties
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Het materiaal over medicatiebewaking op
nierfunctiewaarden loopt uiteen van
doseringsadviezen tot een handboek en
van patiëntenvoorlichting tot nascholing.
De knmp heeft dit samen met apothekers
ontwikkeld.

