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Smits et al. onderzochten het voorschrijfgedrag van 
nefrologen bij verschillende stadia van chronisch nier
falen. In drie ziekenhuizen – waarvan twee academi
sche centra – zijn data verzameld van 3132 patiënten 
met nierfalen stadium 3a tot 5, waarbij dialysepatiën
ten en patiënten die een niertransplantatie ondergin
gen werden uitgesloten. Patiënten met stadium 3a 
hebben een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid 
(eGFR) ≥ 45 en < 60 mL/min. Bij stadium 3b is sprake 
van een eGFR ≥ 30 en < 45 mL/min, stadium 4 geeft 
een eGFR ≥ 15 en < 30 mL/min en bij stadium 5 hoort 
een eGFR < 15 mL/min. De onderzoeksgroep heeft 
een set van prescriptiekwaliteitsindicatoren (PQI’s) ont
wikkeld waarbij naast precriptiecijfers ook parameters 
zoals calciumspiegel en hemoglobinespiegel worden 
gecombineerd.
Uit het onderzoek komt naar voren dat RAASremmers 
– remmers van het renineangiotensinealdosteron
systeem – al dan niet in combinatie met een diureticum 
(57% respectievelijk 52%) en statines (42%) minder 
vaak werden voorgeschreven dan fosfaatbinders (72%) 
en antihypertensiva (94%) wanneer dit was geïndi

ceerd. Verder bleek relatief vaak (19%) actieve vitamine 
D (calcitriol) te worden voorgeschreven terwijl dat 
waarschijnlijk niet geïndiceerd was. Slechts 0,3% van 
de patiënten ontving zowel een ACEremmer als een 
angiotensineIIantagonist. Van de digoxinegebruikers 
met een eGFR < 50 mL/min kreeg 3,6% van de patiën
ten een hoge dosis digoxine (> 0,125 mg per dag).
De onderzoekers zien verschillen in voorschrijfgedrag 
tussen patiënten met de verschillende stadia van nier
falen. Hoewel het onderzoek zich met name richt op 
de tweede lijn, komen deze patiënten ook in de eerste 
lijn en biedt dit aanknopingspunten voor zowel zieken
huisapothekers als openbaar apothekers. 
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