
De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaar-
den verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel 
Padviram. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan 
deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een 
veilig en doeltreffend gebruik van Padviram te waarborgen (RMA 
versie 01/2018).

Padviram
600 mg / 200 mg / 245 mg 
filmomhulde tabletten 
efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil

Educatief materiaal
voor gezondheidswerkers:

Educatieve brochure 
met betrekking 
tot de nierfunctie
van patiënten
die worden behandeld  
voor HIV

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: lees aan-

dachtig de SKP (in bijlage) vooraleer Padviram voor te schrijven (en/of te ge-

bruiken en/of af te leveren). De volledige en geactualiseerde tekst van deze 

SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “Bijsluiters en SKP’s 

(Samenvatting van de Kenmerken van het Product) van geneesmiddelen”.

Sandoz nv/sa, Telecom Gardens, Medialaan 40, B-1800 Vilvoorde.

Tel: 02/722 97 77. 

E-mail:  belgium.pharmacovigilance@sandoz.com

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkin-
gen geassocieerd met het gebruik van Padviram te melden aan de 
afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor geneesmid-
delen en gezondheidsproducten (FAGG). Het melden kan online 
gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” 
beschikbaar via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenreperto-
rium en via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan wor-
den 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: adversedrugreac-
tion@fagg-afmps.be.
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AANBEVELINGEN VOOR DE BEWAKING VAN DE NIERFUNCTIE EN DE 
DOSERINGS-AANPASSING BESTEMD VOOR GEZONDHEIDSWERKERS  

DIE VOLWASSEN PATIËNTEN BEHANDELEN MET PADVIRAM

Patiënten met een HIV-infectie zijn blootgesteld aan een verhoogd 
risico op nierfalen. Daarom is het belangrijk dat de nierfunctie vóór 
aanvang van de behandeling wordt beoordeeld en tijdens de behan-
deling zorgvuldig wordt bewaakt.1 Specifieke aanbevelingen voor 
volwassen patiënten die worden behandeld met Tenofovirdisoproxil 
(TD) volgen hieronder.

Doel van dit materiaal: informeren over belangrijke, 
hieronder genoemde aspecten waarmee rekening 
moet worden gehouden
 Er is een verhoogd risico op nieraandoeningen bij met HIV-geïn-

fecteerde patiënten dat in verband wordt gebracht met midde-
len die tenofovirdisoproxil bevatten, zoals Padviram.

 Het gebruik van Padviram wordt niet aanbevolen bij patiënten 
met een matige-ernstige of ernstige nierfunctiestoornis (creati-
nineklaring < 50 ml/min).

 Het gebruik van Padviram dient te worden vermeden bij ge-
lijktijdig of recent gebruik van nefrotoxische geneesmiddelen. 
Indien Padviram wordt gebruikt in combinatie met nefrotoxische 
geneesmiddelen, moet de nierfunctie nauwlettend worden 
gecontroleerd volgens het aanbevolen schema.

 Patiënten moeten voor het begin van de behandeling met Pad-
viram de uitgangswaarde van hun nierfunctie laten beoordelen.

 Het belang van regelmatige controle van de nierfunctie tijdens 
de behandeling met Padviram.

 Het aanbevolen schema voor controle van de nierfunctie waar-
bij rekening moet worden gehouden met de aan- of afwezigheid 
van verdere risicofactoren voor een nierfunctiestoornis.

 Indien het serumfosfaatgehalte < 1,5 ml mg/dl is of de creatini-
neklaring tijdens de behandeling daalt naar < 50 ml/min, moet 
de nierfunctie binnen één week opnieuw worden beoordeeld. 
Indien een creatinineklaring van < 50 ml/min is bevestigd of het 
serumfosfaatgehalte daalt naar < 1,0 mg/dl, moet de behande-
ling met Padviram worden onderbroken. Het onderbreken van 
de behandeling met Padviram dient ook overwogen te worden 
indien de nierfunctie progressief afneemt, wanneer daarvoor 
geen andere oorzaak is vastgelegd.

 Instructies over het gebruik van de creatineklaring-rekenliniaal.

Indicaties
Padviram is geïndiceerd voor de behandeling van infectie met 
humaan immunodeficiëntievirus-1 (HIV-1) bij volwassenen in de leef-
tijd van 18 jaar en ouder met een virus suppressie tot HIV-1-RNA-con-
centraties < 50 kopieën/ml onder hun huidige antiretrovirale 
combinatietherapie gedurende meer dan drie maanden. Er mag bij 
patiënten geen virologisch falen zijn opgetreden bij eerdere anti-
retrovirale therapie en het moet bekend zijn dat patiënten voor het 
begin van hun eerste antiretrovirale behandeling niet geïnfecteerd 
waren door virusstammen met mutaties die een significante resis-
tentie veroorzaken ten een van de drie componenten van Padviram.

Bewaking van de nierfunctie2

TD wordt hoofdzakelijk via de nieren uitgescheiden, waardoor de 
blootstelling aan tenofovir toeneemt bij patiënten met renale dis-
functie. Het is belangrijk om bij alle patiënten de creatinineklaring 
te beoordelen voor aanvang van de behandeling met TD 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 behande-
ling met TD. 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 
risicofactoren2

Vóór de 
behandeling 
met TD

Tijdens de eerste 
drie maanden van 
de behandeling 
met TD

Na drie maanden 
behandeling 
met TD

Frequentie Aan het begin van 
de studie

Na twee tot vier 
weken en na drie 
maanden

Om de drie tot zes 
maanden

Parameter Creatinineklaring Creatinineklaring 
en serumfosfaat-
gehalte

Creatinineklaring 
en serumfos-
faat-gehalte

Beoordeel de nierfunctie binnen één week opnieuw als tijdens de 
behandeling met TD blijkt dat het serumfosfaatgehalte van de pati-
ent < 1,5 mg/dl (<0,48 mmol/l) of diens creatinineklaring < 50 ml/
min bedraagt. Controleer tevens de glykemie, kaliëmie en glucosu-
rie. Onderbreking van de behandeling met Padviram moet ook wor-
den 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.2 

Het gebruik van TD moet worden vermeden in geval van gelijktijdig 
of recent gebruik van een nefrotoxisch geneesmiddel (met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot aminoglycosiden, amfotericine B, foscar-
net, ganciclovir, pentamidine, vancomycine, cidofovir of interleukine) 
en van geneesmiddelen die via dezelfde route worden uitgeschei-
den. Indien gelijktijdig gebruik onvermijdelijk is, moet de nierfunctie 
wekelijks beoordeeld worden.

Bij patiënten die worden behandeld met TD is een verhoogd risico 
op nierfalen gerapporteerd dat in verband gebracht wordt met een 
proteaseremmer versterkt door ritonavir of cobicistat. Bij deze pati-
enten is een nauwlettende bewaking van de nierfunctie noodza-
kelijk. Bij patiënten met een verhoogd risico op nieraandoeningen 
moet de gelijktijdige toediening van TD met een versterkte prote-
aseremmer zorgvuldig worden overwogen.2

Gevallen van acuut nierfalen zijn gemeld na het starten van een 
hoog gedoseerde of gecombineerde behandeling met niet-stero-
idale anti-inflammatoire middelen (NSAID’s) bij patiënten die wer-
den behandeld met tenofovirdisoproxilfumaraat en die renale 
risicofactoren vertoonden. Als Padviram wordt toegediend in com-
binatie met een NSAID is een zorgvuldige bewaking van de nier-
functie geboden.2

Gebruik in geval van nierfalen
Bij patiënten met nierfalen mag TD uitsluitend worden voorgeschre-
ven als de mogelijke voordelen van de behandeling opwegen tegen 
de mogelijke risico’s. Bovendien is het belangrijk de nierfunctie tij-
dens de behandeling nauwlettend te bewaken. TD wordt hoofdza-
kelijk via de nieren uitgescheiden, waardoor de blootstelling aan 
tenofovir toeneemt bij patiënten met renale disfunctie. Beperkte 
gegevens afkomstig van klinische studies ondersteunen een een-
maal daagse toediening van TD bij patiënten met een lichte vorm 
van nierfalen (creatinineklaring van 50 tot 80 ml/min).

Tabel 2 geeft een overzicht van de aanbevelingen voor het aanpas-
sen van het doseringsinterval bij patiënten met een creatininekla-
ring van < 50 ml/min die TD innemen.

Tabel 2: Aanpassingen van het doseringsinterval bij patiënten met 
nierfalen2

Cretatineklaring (ml/min) Hemodialyse-
patiënten

50-80 30-49 10-29

Padviram Om de  
24 uur (geen 
aanpassingen 
vereist)

Niet aanbevolen bij patiënten met ernstig nier-
falen (creatinineklaring van < 50ml/min).
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