
   

De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden 
aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Tenofovirdisoproxil Mylan. Het 
verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel 
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van 
Tenofovirdisoproxil Mylan te waarborgen (RMA versie 4.0 (09/2016)). 

Tenofovirdisoproxil 
Mylan 245 mg 
filmomhulde tabletten 
(tenofovirdisoproxilmaleaat) 

Educatief materiaal 
voor gezondheidswerkers: 

Informatiebrochure met 
betrekking tot de nierfunctie 
van patiënten 
die worden behandeld voor 
virale hepatitis B 

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het 
gebruik van Tenofovirdisoproxil Mylan te melden aan de afdeling Vigilantie van het 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Het 
melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” 
beschikbaar via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en via de Folia 
Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan worden verzonden per post naar het adres 
Fagg – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, 
per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail   naar:  adversedrugreactions@fagg-
afmps.be  

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: lees aandachtig de SKP (in 
bijlage) vooraleer Tenofovirdisoproxil Mylan voor te schrijven (en/of te gebruiken en/of af te 
leveren). De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website 
www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een  geneesmiddel”. 



   

AANBEVELINGEN VOOR DE BEWAKING VAN DE NIERFUNCTIE EN DE DOSERINGSAANPASSING 
BESTEMD VOOR GEZONDHEIDSWERKERS DIE VOLWASSEN PATIËNTEN BEHANDELEN MET 

TENOFOVIRDISOPROXILMALEAAT (TDM)1
 

Doel van dit materiaal: informeren over belangrijke, 
hieronder genoemde aspecten waarmee rekening moet 
worden  gehouden 
 Voor patiënten met een hepatitis-B-virusinfectie geldt een verhoogd risico op 

nieraandoeningen dat verband houdt met middelen die TDM bevatten. 

 Controleer de creatinineklaring van alle patiënten vóór aanvang van een behandeling 
met TDM. 

 Tijdens de behandeling met TDM dient de nierfunctie (creatinineklaring en 
serumfosfaatgehalte) regelmatig te worden beoordeeld (na twee tot vier weken 
behandeling, na drie maanden behandeling en vervolgens om de drie tot zes maanden 
bij patiënten zonder renale risicofactoren; zie tabel 1). 

 Bij patiënten met een verhoogd risico op nierfalen dient de nierfunctie vaker te worden 
beoordeeld. 

 TDM mag uitsluitend worden voorgeschreven aan patiënten met nierfalen als 
de mogelijke voordelen van de behandeling opwegen tegen de mogelijke 
risico's. Bovendien moet het doseringsinterval mogelijkerwijs worden verlengd (zie 
tabel 2). 

 Als de creatinineklaring van de patiënt daalt tot <50 ml/min of als het 
serumfosfaatgehalte <1,0 mg/dl (0,32 mmol/l) wordt, dient onderbreking van de 
behandeling met TDM te worden overwogen. Stopzetting van de behandeling 
met TDM moet ook worden overwogen in geval van progressief verlies van de 
nierfunctie waarvoor geen enkele andere oorzaak kan worden vastgesteld. 

 Gelijktijdig of recent gebruik met nefrotoxische geneesmiddelen moet worden 
vermeden. Bij gelijktijdig gebruik moet de nierfunctie nauwlettend worden bewaakt. 

Geneesmiddelenbewaking (voor alle indicaties)1 

In zeldzame gevallen zijn bijwerkingen gerapporteerd als nierfunctiestoornis, nierfalen 
en proximale tubulopathie (waaronder het syndroom van Fanconi). Bij sommige 
patiënten is proximale tubulopathie geassocieerd met myopathie, osteomalacie (wat 
wordt gekenmerkt door botpijn en soms bijdraagt aan het ontstaan van fracturen), 
rabdomyolyse, spierzwakte, hypokaliëmie en hypofosfatemie. 

Bewaking van de nierfunctie1 

TDM wordt hoofdzakelijk via de nieren uitgescheiden, waardoor de blootstelling 
aan tenofovir toeneemt bij patiënten met renale disfunctie. Het is belangrijk om bij 
alle patiënten de creatinineklaring te beoordelen vóór aanvang van de behandeling met 
TDM en deze tijdens de behandeling regelmatig te controleren. Tabel 1 geeft een 
overzicht van de aanbevelingen voor bewaking van de nierfunctie bij patiënten 
zonder renale risicofactoren, vóór en tijdens de behandeling met TDM. Bij patiënten 
met een verhoogd risico op nierfalen dient de nierfunctie vaker te worden beoordeeld. 

Tabel 1: Bewaking van de nierfunctie bij patiënten zonder renale 
risicofactoren1

 

 Vóór de behandeling 
met TDM 

Tijdens de eerste drie maanden 
van de behandeling met TDM 

 
Na twee tot vier weken en na drie 
maanden 

Na drie maanden 
behandeling met TDM 

 
Om de drie tot zes maanden Frequentie Aan het begin van de studie 

Parameter Creatinineklaring Creatinineklaring en 
serumfosfaatgehalte 

Creatinineklaring en 
serumfosfaatgehalte 

Beoordeel de nierfunctie binnen één week opnieuw als tijdens de behandeling met 
TDM blijkt dat het serumfosfaatgehalte van de patiënt <1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) of 
diens creatinineklaring <50 ml/min bedraagt. Controleer tevens de glykemie, 
kaliëmie en glucosurie. Onderbreking van de behandeling met TDM moet ook 
worden overwogen als de creatinineklaring daalt tot <50 ml/min of het 
serumfosfaatgehalte daalt tot <1,0 mg/dl (0,32 mmol/l) en in geval van progressief 
verlies van de nierfunctie waarvoor geen enkele andere oorzaak kan worden 
vastgesteld.1

 

Het gebruik van TDM moet worden vermeden bij gelijktijdig of recent gebruik van 
een nefrotoxisch geneesmiddel (met inbegrip van, maar niet beperkt tot 
adefovirdipivoxil, aminoglycosiden, amfotericine B, foscarnet, ganciclovir, 
pentamidine, vancomycine, cidofovir of interleukine) en van geneesmiddelen die 
via dezelfde route worden uitgescheiden. Indien gelijktijdig gebruik onvermijdelijk is, 
moet de nierfunctie wekelijks worden beoordeeld. 

Gevallen van acuut nierfalen zijn gemeld na het starten van een hooggedoseerde of 
gecombineerde behandeling met niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID’s) 
bij patiënten die werden behandeld met tenofovirdisoproxilmaleaat en die renale 
risicofactoren vertoonden. Als TDM wordt toegediend in combinatie met een NSAID 
is een zorgvuldige bewaking van de nierfunctie geboden. 

Gebruik in geval van nierfalen 
Bij patiënten met nierfalen mag TDM uitsluitend worden voorgeschreven als de mogelijke 
voordelen van de behandeling opwegen tegen de mogelijke risico's. Bovendien is het 
belangrijk de nierfunctie tijdens de behandeling nauwlettend te bewaken. TDM wordt 
hoofdzakelijk via de nieren uitgescheiden, waardoor de blootstelling aan tenofovir 
toeneemt bij patiënten met renale disfunctie. Beperkte gegevens afkomstig van 
klinische studies ondersteunen een eenmaal daagse toediening van TDM bij 
patiënten met een lichte vorm van nierfalen (creatinineklaring van 50 tot 80 ml/min). 

Het doseringsinterval van Tenofovirdisoproxil Mylan 245 mg filmomhulde tabletten 
bij patiënten met een creatinineklaring van <50 ml/min dient mogelijkerwijs te worden 
verlengd (zie tabel 2). 

Tabel 2: Aanpassingen van het doseringsinterval bij patiënten met nierfalen1
 

 

 Creatinineklaring   (ml/min)  
Hemodialysepatiënten 

50-80 30-49 10-29 

Tenofovir- 
disoproxil Mylan 
 245 mg Om de 24 
filmomhulde uur (geen 
tabletten aanpassingen 

vereist 

Een toediening 
van 
Tenofovirdisopr
oxil Mylan 245 
mg filmomhulde 
tabletten om de 48 
uur kan worden 
gebruikt.* 

Als geen enkele andere behandeling mogelijk 
is, kunnen verlengde doseringsintervallen van 
de behandeling met Tenofovirdisoproxil Mylan 
245 mg filmomhulde tabletten als volgt worden 
vastgelegd: 
Ernstig nierfalen: 
– om de 72 tot 96 uur (toediening tweemaal 
per week). 
Hemodialysepatiënten: 
– om de zeven dagen na afloop van een 
dialysesessie.** 

*  Deze doseringsaanpassingen zijn niet bevestigd door klinische studies. 
** Hierbij wordt uitgegaan van drie dialysesessies per week (elk met een duur van circa vier uur), of 

na een totaal van twaalf uur hemodialyse. Er kan geen doseringsadvies worden gedaan voor niet- 
hemodialysepatiënten met een creatinineklaring van <10 ml/min die Tenofovirdisoproxil Mylan 245 mg filmomhulde tabletten 

 

Referenties 
1. Samenvatting van de productkenmerken van Tenofovirdisoproxil Mylan 

krijgen voorgeschreven.1
 


