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MFB in de praktijk

• Opbouw van dit onderdeel

Thema NIeren



Stellingen 

• Ik werk dagelijks met de MFB’s

• Ik kan alle MFB’s nieren opnoemen

• MFB’s maken mijn werk gemakkelijk

• MFB’s maken mijn werk leuker

• Ik verleen persoonsgerichte farmaceutische zorg; ik werk met MFB’s Nieren

Thema Nieren



Wat zijn MFB’s?

• Combineren verschillende kenmerken: 

- labwaarden en contra-indicatie

• Signaleren en veilige aflevering medicijnen

• Persoonsgerichte farmaceutische zorg

• Betere samenwerking voorschrijver

MFB’s: vorm van medicatiebewaking en patiëntgerichte farmaceutische 

zorg

Thema Nieren



Welke MFB’s nieren?

• Nierfunctie: nitrofurantoïne

• Nierfunctie: norfloxacine

• Nierfunctie: cotrimoxazol

• Nierfunctie: trimethoprim

• Nierfunctie: claritromycine

Thema nieren



Voorbeeld MFB Nierfunctie

• Nierfunctie bij Nitrofurantoïne Claritromycine, Norfloxacine, 

Cotrimoxazol, Trimethoprim

• Verminderde nierfunctie? Medicijnen? Bijwerkingen? 

• Actie: wat te doen als: Nitrofurantoïne

• Verminderde nierfunctie                  cumulatie in bloed

Creatineklaring >30ml/min

Creatineklaring 10-30 ml/min

Creatineklaring <10ml/min
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Medisch Farmaceutische beslisregels

Thema Nieren

• Labwaarden

• Kwaliteitsindicatoren

• GFZ / N-control 

• Veel werk, gedoe, Leuk?



Belangrijk: labwaarde en nierfunctie

Thema Nieren

• Voor: medicatiebewaking belangrijke taak apotheek

• Voor: eventueel aanpassen dosering

• Risicogroepen: ouderen, diabetici en mensen met een hoge bloeddruk



In de praktijk

Thema Nieren

In onze apotheek gebruiken MFB’s Nieren:

• Bij complexe innameschema’s helpt het bij de bewaking

• Assistenten kunnen adequater inspelen op de patiënt vraag

• Minder fouten en bijwerkingen: goede FPZ

• Hoe en uitdagingen? 



Casus meneer Terhaar

Thema Nieren

Meneer Terhaar is een alleenstaande man van 69 jaar. Hij heeft sinds zijn kindertijd 
diabetes en de laatste tijd ook een te hoge bloeddruk. 

Hij is bekend met diabetes, hij bestelt zijn hulpmiddelen via internet en komt voor zijn 
insuline wel naar de apotheek.

Nu staat hij aan de balie met een recept voor ENALAPRIL 20mg 1 x daags tegen hoge 
bloeddruk. Dat is voor de eerste keer dat hij dit geneesmiddel krijgt. 

Vraag: wat doe je? Gewoon afleveren? Welke signalen kun je verwachten? 



Tot slot 

Thema Nieren

• MFB’s voor assistenten ?

• Is het leuk werk?


