Medicijnen bij cystenieren.
De laatste jaren is onderzoek uitgevoerd met twee nieuwe
medicijnen die er op gericht zijn de groei van niercysten af te
remmen. Daarmee vertraagt het de achteruitgang van de
nierfunctie.
Tolvaptan
Tolvaptan is een vasopressine remmer.
Indicatie
Cystenieren.
Alléén voor volwassenen met chronische nierschade stadium
1-3 ten gevolge van cystenieren waarbij de ziekte snelle
progressie (verslechtering) vertoont. Het mag niet gebruikt
worden door vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn
of borstvoeding geven.
Voorschrift
Tolvaptan (Jinarc®).
Innameadvies
Het eerste tablet moet minimaal 30 minuten vòòr het ontbijt
worden ingenomen. Het tweede tablet 8 uur later, met of zonder
voedsel. Heel doorslikken.
Door tolvaptan neemt de urineproductie fors toe. Om uitdroging
te voorkomen moet u direct water drinken bij de eerste tekenen
van dorst. Drink altijd 1-2 glazen water voor het slapen gaan.
Drink ook ’s nachts om het verlies aan vocht via de urine te
compenseren.
Bijwerkingen
 Vaak dorst en droge mond, veel en vaak plassen, ook ’s
nachts en daardoor gestoorde nachtrust en vermoeidheid.
 Regelmatig diarree, hoofdpijn, duizeligheid.
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Zelden kortademigheid, obstipatie, verminderde
eetlust, gewichtsverlies, huiduitslag en jeuk,
leverfunctiestoornissen, gewrichts- en spierpijn.

Heeft u last van koorts, pijn in de buik, donkere urine,
gele verkleuring van uw huid of ogen (geelzucht),
misselijkheid en braken, neem dan contact op met uw
(huis)arts.
Let op






2

Als u tolvaptan slikt, is het belangrijk géén
grapefruit(sap) ) en hieraan verwante
fruitsoorten (zoals pomelo, tangelo, mineola,
orlando, sweetie en bittersinaasappel (ook
pomerans of zure oranje genoemd) en ugli) te
gebruiken.
Als het u niet lukt voldoende te drinken òf u
verliest extra vocht door braken of diarree,
dan loopt u het risico op uitdroging. Stop
direct met het slikken van de tolvaptan en
overleg met uw nefroloog!
Tolvaptan wordt onder voorwaarde vergoed.

Lanreotide
Lanreotide is een somatostatine analoog, een groeiremmer.
Dit middel wordt momenteel alléén nog voorgeschreven aan
patiënten met cystenieren die aan wetenschappelijk onderzoek
mee doen.
Indicatie
Cystenieren.
Voorschrift
Lanreotide (Somatuline®).
Innameadvies
Injectie 1x per week.
Bijwerkingen
 Soms diarree, buikpijn, dunne ontlasting.
 Zelden zwelling op de injectieplaats, maagdarmklachten
(misselijkheid, braken, opgeblazen gevoel, winderigheid en
verstopping), duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid,
gewichtsverlies, te hoog of te laag bloedglucosegehalte.
De klachten kunnen na gewenning verminderen.
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