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Algemeen 
(tbv medewerker JBA) 

 Entresto is geregistreerd voor de behandeling chronisch hartfalen. 

 Let goed op of voldaan wordt aan de voorwaarden voor vergoeding (zie info bij aanschrijven 
van dit middel in het AIS) 

 De sterktes '24/26', '49/51'en '97/103' worden ook wel aangeduid als resp. '50', '100' en '200'.  
 Entresto mag pas 36 uur na het innemen van de laatste dosis van een ACE-remmer 

worden gestart.  

Nierfunctie 
 Check de nierfunctie in HiX (< 6 maanden geleden bepaald zijn) 

Nierfunctie is:……………………….. Bepaald op: …………………… 
 

 Dosering voor volwassenen: 
aanvankelijk 2 x per dag 1 tablet '49/51’, na 2-4 weken verdubbelen tot 2 x per dag 1 tablet 
'97/103' 
 

Indien de nierfunctie < 30: startdosering van 2 x per dag 1 tablet '24/26'. 
Indien de nierfunctie >30 en <60: overweeg startdosering van 2 x per dag 1 tablet ‘24/26’  

Algemeen 
vervolg 
(tbv medewerker JBA) 

 Handel de DM (dubbelmedicatie) in het AIS goed af! 
 Noteer op etiket: na 2-4 weken wordt dosering op advies van de arts verhoogd.  

 Fax een stopbericht naar de eigen apotheek met vermelding van de gestopte ACE-remmer en 
registreer ZZSTOP in het AIS. Stop de ACE-remmer in het profiel en informeer de patient. 

 Entresto mag NIET gecombineerd worden met een ACE-remmer (vb. enalapril, perindopril) óf 
een ARB (Angiotensine Receptor Blokker, vb. Rasilez) vanwege het risico op angio-oedeem 
(zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel, moeite met ademhalen). 

 Entresto mag NIET gecombineerd worden met aliskirenbevattende producten (o.a Rasilez) 
door patienten die tevens een vermindere nierfunctie en/of diabetes mellitus hebben. 

 Een gelijktijdige toediening van een ander ARB-bevattend product wordt niet aanbevolen!  

 Let op: Voorzichtigheid bij gebruik van: rifampicine, ciclosporine, tenovir. Hetzelfde geldt voor 
statines, PDE5-remmers (o.a. sildenafil) en NSAID’s. Het AIS geeft niet altijd een melding! 
Overleg met apotheker. 

 Leg contra-indicatie hartfalen vast in het AIS.  

 Voorkom dat Entresto uit de medicatiebewaking verdwijnt. 

Folder  Geef VI-folder mee (VI-384). 

 Geef patientenfolder Entresto mee. 

Gebruik 
(tbv patiënt) 

 Informeer de patient dat de apotheek altijd op de hoogte moet zijn van andere 
geneesmiddelen in gebruik zoals NSAID’s (ook vrij verkrijgbare middelen). Zelfzorgmiddel 
gebruiken? Vraag vooraf advies bij de apotheek.  

 Tablet kan met óf zonder voedsel worden ingenomen.  

 Tablet moet met een glas water worden ingenomen.  

 Vergeten een dosering in te nemen? Volg het gewone schema en neem de volgende dosis op 
het geplande tijdstip in (dus niet inhalen óf verdubbelen). 

 Er zijn géén of onvoldoende gegevens bekend over het gebruik tijdens de zwangerschap/ 
borstvoeding (bron:Lareb). 

 Het gebruik heeft geringe invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te 
bedienen. Bij het rijden of bedienen van machines moet rekening gehouden worden met het 
feit dat soms duizeligheid of vermoedheid optreedt.  

Bijwerkingen  Meest voorkomende bijwerkingen: lage bloeddruk, hyperkaliëmie, verminderde nierfunctie. 
Verder zijn gemeld: orthostatische hypotensie, hoofdpijn, hoesten, diarree en misselijkheid.  

 Indien bijwerkingen optreden patiënt verwijzen naar behandelaar 

 Indien angio-oedeem optreedt, moet Entresto onmiddellijk worden gestopt.  

 ▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring: indien (vermoedelijke) 
bijwerkingen optreden  contact voorschrijver en meld alle vermoedelijke bijwerkingen bij 
Lareb (verplicht). 

Overige 
 Voorzie dit formulier van een rugetiket en berg op bij de afgewerkte recepten 

Ingevuld door  ………………………………(paraaf zetten!!!) 

 


