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Campagne Nierstichting

‘Medicijnen moeten u beter
maken. Niet slechter’
De Nierstichting start 16 mei de campagne ‘Medicijnen
moeten u beter maken. Niet slechter’. Samen met de
knmp wil de Nierstichting mensen bewust maken van de
nierfunctie en de invloed daarvan op de werking van
geneesmiddelen.

Bewustwording
Sinds augustus 2013 staat in de Genees
middelenwet dat artsen die laboratorium
onderzoek hebben laten uitvoeren naar de
nierfunctie van een patiënt, verplicht zijn
om een afwijkende uitslag aan de apotheker
van de patiënt te verstrekken. Apothekers
kunnen daarnaast, met toestemming van de
patiënt, zelf de nierfunctiewaarde bij de arts
opvragen.
De meeste mensen zijn niet op de hoogte van
hun nierfunctie en weten vaak ook niet dat
het nodig is om de medicatie aan te passen
als de nieren minder goed werken. Met de
campagne wil de Nierstichting de bewust
wording van de patiënt over de (verminder
de) nierfunctie en de invloed daarvan op de
werking van geneesmiddelen verhogen.

Check Nier&Medicijn
De campagne ‘Medicijnen moeten u beter
maken. Niet slechter’ start met de lancering
van de website Check Nier&Medicijn
(www.nierstichting.nl/check). Door vier

vragen in te vullen krijgt de patiënt inzicht in
het persoonlijke risico op bijwerkingen en
verergering van nierschade. Ook ontvangen
ze een advies op maat. Dit advies kan leiden
tot een bezoek aan de arts en/of apotheker.
Patiënten worden gestimuleerd om een
gesprek aan te gaan met de eigen arts en
apotheker en toestemming te geven voor
de uitwisseling van de nierfunctiewaarden.
Op de website van de Nierstichting is infor
matie over dit onderwerp beschikbaar voor
de patiënt, zoals een korte film over de
werking van nieren en medicijnen en een
uitwerking van de tien meest gestelde vragen
over nieren en medicijnen.
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Voorlichtingsmaterialen
Naar aanleiding van de campagne kunnen
in de apotheek (meer) vragen komen over
nieren en medicijnen. Het is daarom aan te
raden het apotheekteam op deze campagne
voor te bereiden. Een informatieblad voor
het apotheekteam is te downloaden op de
knmp-website.
Voor de campagne heeft de Nierstichting
voorlichtingsmaterialen voor apothekers
ontwikkeld, zoals folders, posters en een
diashow. Deze materialen zijn beschikbaar
via de website van de Nierstichting
(www.nierstichting.nl/apotheker) en de
knmp (www.knmp.nl/nierfunctie).
Met behulp van de voorlichtingsmaterialen
kunt u extra aandacht aan dit thema geven
in de apotheek. n
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Nierschade komt veel voor in Nederland.
Ruim één miljoen mensen hebben chroni
sche nierschade. Daarnaast heeft een op de
tien mensen ‘verborgen nierschade’, waarbij
de nieren, zonder dat er klachten zijn, slech
ter werken. Als de medicatie op basis van de
verminderde nierfunctie niet wordt aange
past, kan dat leiden tot onnodige bijwerkin
gen en zelfs verergering van de nierschade.

Gebruikt u
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Medicijnen moeten u beter maken.
Niet slechter.
U gebruikt medicijnen om u beter te voelen. Maar let op.
Medicijnen kunnen hun werk alleen veilig doen als
uw nieren hun werk goed doen. Doe daarom nu de

Check Nier&Medicijn op www.nierstichting.nl/check.

