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Samenvatting 

Furosemide is een veelgebruikt lisdiureticum met een korte werkingsduur en 

een steile dosis-responscurve. Voor verschillende indicaties wordt aanbevolen 

om furosemide eenmaal daags te geven. Gezien de korte werkingsduur is het 

echter de vraag of dit een zinvolle doseringsstrategie is. Om deze vraag te 

beantwoorden werd een literatuurstudie verricht. Sinds de introductie van 

furosemide is dit medicament onderwerp geweest van veel studies. Deze 

studies werden uitgevoerd bij zowel gezonde proefpersonen als bij 

verschillende categorieën patiënten. Analyse van deze literatuur laat zien dat 

verschillende fysiologische en pathofysiologische principes van invloed zijn op 

de natriuretische en daaraan gekoppelde en diuretische werking en de 

werkingsduur van furosemide. Een eenmaaldaagse dosering bleek inderdaad 

effectief, maar een tweemaaldaagse dosering is effectiever. Het diuretisch 

effect kan nog vergroot worden door de behandeling met furosemide te 

combineren met een natriumbeperkt dieet.  

 

Abstract 

Furosemide is a widely used short-acting loop diuretic with a steep dose-

response curve. Furosemide is commonly prescribed once daily. However, due 

to the short-acting nature of furosemide the question is if a once-daily 

regiment is effective. To answer this question a literature study was 

performed. Since the introduction of furosemide this drug has been the 

subject of many studies, both in healthy controls and in patients. Analysis of 

this literature shows that multiple physiological and pathophysiological 

principles influence the natriuretic and diuretic effect and the duration of 

action of furosemide. A once-daily regiment appeared to be effective, but 

dosing it twice-daily was more effective. The diuretic effect of furosemide can 

be enhanced by combining this drug with a sodium limited diet.  

  



 

Introductie 

Een 65-jarige vrouw met aanwijzingen voor hartfalen ontwikkelt 

enkeloedeem. Hiervoor wordt furosemide 20 mg 1 dd voorgeschreven, 

waarop het oedeem verdwijnt. Na verloop van tijd wordt de furosemide 

gestaakt omdat er sprake is van hypotensie. Hierna ontwikkelt patiënte 

opnieuw enkeloedeem en nu ook dyspneu. Na het hervatten van de 

furosemide in de eerdere dosering verdwijnt zowel het oedeem als de 

dyspneu. Wat is de gedachte achter dit behandelbeleid? 

 

Furosemide werd in 1962 ontwikkeld en is in Nederland het meest gebruikte 

diureticum na hydrochloorthiazide; in 2014 waren er 314.910 gebruikers van 

fuosemide1. Het Farmacotherapeutisch Kompas adviseert furosemide voor 

verschillende indicaties waarbij het induceren van een negatieve vochtbalans 

het belangrijkste behandeldoel is, zoals hartfalen2. Op dit moment zijn er in 

Nederland zo’n 142.000 patiënten met hartfalen3. Voor verschillende 

indicaties wordt een eenmaaldaagse dosering aanbevolen. 

Wij vroegen ons echter af wat de rationale hierachter is, aangezien de 

werkingsduur van oraal toegediend furosemide slechts 6 h is; dit is eenvoudig 

te onthouden met een woordspeling van de merknaam Lasix: ‘Las(ts s)ix 

(hours)’. Op basis van dit gegeven zou een eenmaaldaagse dosering niet 

effectief moeten zijn. In de uren tot aan de volgende gift heeft het lichaam 

namelijk ruimschoots de tijd om het effect van furosemide te compenseren 

door retentie van zout en water. Maar in bovenstaande casus was deze 

doseerfrequentie wel effectief. 

In dit artikel geven wij een overzicht van het werkingsmechanisme en de 

werkzaamheid van furosemide. Ons doel was te achterhalen of er rationale is 

achter een eenmaaldaagse dosering. We gaan hiervoor eerst in op de 

farmacokinetiek en -dynamiek. Daarna belichten wij studies waarin het effect 

van verschillende doseringsstrategieën van furosemide werd onderzocht. Ook 

beschrijven we het effect van een natriumbeperking in combinatie met 

furosemide en de bijwerkingen van dit middel. We sluiten af met praktische 

adviezen. In de literatuurstudie lieten we kindergeneeskundige literatuur, 

dierstudies, studies naar langwerkende furosemidepreparaten en studies die 

alleen betrekking hadden op intraveneus toegediende furosemide buiten 

beschouwing. 

Voor een goede interpretatie van de literatuur is het van belang te 

onderstrepen dat furosemide werd geïntroduceerd lang voor de invoering van 



 

de systematiek van evidencebased geneeskunde voor medicijnen. Dit betekent 

dat op veel vragen simpelweg geen antwoord te geven is, omdat hier bij de 

invoering van het medicijn geen onderzoek naar gedaan is. Nadien maakte het 

massale gebruik in de geneeskunde het moeilijk, zo niet onmogelijk, om deze 

vragen in een gecontroleerde onderzoeksetting te beantwoorden. 

 

Renale natriumverwerking 

Bij een ‘normale’ glomerulaire filtratiesnelheid wordt per dag circa 25.560 

mmol natrium gefiltreerd en 25.410 mmol geresorbeerd4. Als de 

filtratiesnelheid wijzigt, verandert de reabsorptie in gelijke mate. Natrium 

wordt vooral geresorbeerd in de proximale tubulus (65-70%) en in het 

opstijgende been van de lis van Henle (25%). Deze reabsorptie vindt plaats via 

verschillende actieve en passieve processen. Na het opstijgende been van de 

lis van Henle vindt ook nog natriumreabsorptie plaats in de distale tubulus, 

maar in veel mindere mate dan in het laatste deel van de lis van Henle. Deze 

reabsorptie verloopt in het eerste deel van de distale tubulus via Na-Cl-

kanalen en in het laatste deel via aldosterongemedieerde Na-K-uitwisselaars. 

Diuretica worden geclassificeerd aan de hand van hun tubulaire 

aangrijpingspunt (figuur 1). Furosemide is een lisdiureticum dat aangrijpt op 

de Na-K-2Cl-kanalen in het opstijgende been van de lis van Henle. Andere 

voorbeelden van lisdiuretica zijn bumetanide en torasemide. 

 



 

 

 

Farmacokinetiek en -dynamiek 

Na orale inname wordt furosemide vooral via de maag en dunne darm 

opgenomen in de circulatie5. Gelijktijdige inname met voedsel vermindert de 

biologische beschikbaarheid, die gewoonlijk 45% is2. Bij hoge doseringen 

wordt een derde via de feces uitgescheiden. In de circulatie is furosemide voor 

meer dan 90% gebonden aan eiwitten, vooral aan albumine5. De maximale 

spiegel wordt circa 1 h na inname bereikt en de halfwaardetijd is normaliter 

0,5-1 h. 

Furosemide is een zogenoemd ‘high ceiling’-diureticum met een steile 

dosis-responscurve (figuur 2). Dit wil zeggen dat furosemide al bij een lage 

intratubulaire concentratie een sterke stijging van de natriurese en diurese 

veroorzaakt en dat de top van de dosis-responscurve hoger ligt dan die voor 

andere klassen diuretica. Furosemide bereikt het tubulaire lumen via actieve 

secretie en blokkeert de Na-K-2Cl-kanalen in het opstijgende been van de lis 

van Henle.4 De natriurese die hierdoor ontstaat leidt passief tot verhoogde 

diurese en daardoor tot verlaging van het extracellulaire volume. 



 

 

 
 

Verschillende pathofysiologische omstandigheden beïnvloeden de 

hoeveelheid werkzame stof die het tubulaire lumen bereikt en de snelheid 

waarmee dit gebeurt; dit geldt bijvoorbeeld voor nier-, hart- en leverfalen2,7. 

Zo leidt afname van de nierfunctie in combinatie met vertraagde secretie van 

furosemide in het tubulaire lumen, zoals gebeurt bij ouderen of patiënten met 

hartfalen, tot een lagere intratubulaire furosemideconcentratie, waardoor een 

hogere dosering nodig is om de drempelwaarde te behalen (zie figuur 2)7,8. 

Furosemide heeft niet alleen een diuretisch effect, maar resulteert ook 

in extrarenale veneuze dilatatie, waarschijnlijk door 

prostaglandinesynthese8,9. Ook zou furosemide een serumcalciumverlagend 

effect hebben. Het wordt dan ook aanbevolen bij patiënten met 

hypercalciëmie, maar hard bewijs hiervoor ontbreekt10. 

 

  



 

Doseringsstrategieën 

Eenmaal daags 

Er is veel literatuur over de dosering van furosemide, maar het aantal 

doseringen per dag en het doseringsinterval zijn veel minder goed bestudeerd. 

De beschikbare studies beschrijven meestal een kleine studiepopulatie, maar 

leveren over het algemeen consistente resultaten op. In weerwil van de 

hierboven beschreven farmacokinetiek blijkt een eenmaaldaagse dosering 

namelijk wel degelijk effectief. Dit is beschreven voor zowel gezonde 

proefpersonen als patiënten met hartfalen of hypertensie8, 11-18. Bij gezonde 

proefpersonen nemen de natriurese en diurese toe, waardoor een negatieve 

vochtbalans ontstaat. Ook bij patiënten met hartfalen nemen de natriurese en 

diurese toe; daarnaast neemt hun gewicht af. Bij patiënten met hypertensie 

zorgt een eenmaaldaagse dosering voor verlaging van de bloeddruk. In een 

recente review werd echter geen effect aangetoond van furosemide 1 dd bij 

deze laatste patiëntencategorie16. 

In verschillende studies bij gezonde proefpersonen komt wel de korte 

werkingsduur van furosemide naar voren, namelijk in het 

uitscheidingspatroon van furosemide gedurende een etmaal volgend op de 

inname van een enkele dosis. De toename in natriurese en diurese is het 

sterkst in de eerste 12 h na toediening, met een piek in de eerste 6 h; daarna 

dalen de natriurese en diurese tot onder het aanvangsniveau. Dit komt op het 

conto van compensatoire mechanismen, die normaliter zorgen voor een nieuw 

equilibrium (‘steady state’) bij voortgezet diureticagebruik, maar die in 

situaties met sterke natriumretentie (ernstig hartfalen, nefrotisch syndroom) 

kunnen leiden tot diureticaresistentie. 

 

Diureticaresistentie 

In veel studies werd het 24-uurseffect van verschillende eenmalige giften 

vergeleken, terwijl furosemide vaak voor chronische indicaties wordt 

voorgeschreven. Studies met een langere looptijd laten verschillende 

resultaten zien. Patiënten met hartfalen hebben na een week een significante 

gewichtsdaling en patiënten met hypertensie hebben na een half jaar een 

persisterend lagere bloeddruk8,12. 

Bij gezonde proefpersonen die 4 dagen furosemide krijgen neemt het 

diuretische effect echter elke dag af17. Dit is fysiologisch, omdat het niet 

mogelijk is om permanent een negatieve natrium- of vochtbalans te hebben. 



 

Na enkele dagen ontstaat een nieuw equilibrium. Deze compensatoire reactie 

wordt getriggerd door de afname van het extracellulaire volume, die leidt tot 

activatie van het renine-angiotensine-aldosteron-systeem (RAAS). Onder 

invloed van aldosteron wordt vervolgens distaal in de tubulus meer natrium 

teruggeresorbeerd. 

De mate waarin compensatie optreedt is mede afhankelijk van het 

onderliggende ziektebeeld. Het RAAS is al actiever bij bijvoorbeeld lever- of 

hartfalen. Furosemide remt dan weliswaar de Na-K-2Cl-kanalen in het 

opstijgende been van de lis van Henle, maar het netto-effect daarvan op de 

natriurese wordt tenietgedaan door de sterke natriumterugresorptie in 

andere tubulussegmenten, zowel proximaal als distaal. We spreken dan van 

diureticaresistentie, een belangrijk klinisch probleem bij onder andere 

hartfalen7. Bij chronisch gebruik van furosemide kan bovendien het langdurig 

verhoogde natriumaanbod aan de distale tubulus leiden tot hyperplasie en 

hypertrofie van epitheel, waardoor de distale reabsorptie en de 

diureticaresistentie verder toenemen19. 

 
Overige strategieën 

Wanneer het gewenste effect van diuretica uitblijft of uitdooft, zijn er 

meerdere opties. Ten eerste kan de totale dosering verhoogd worden. Hogere 

doseringen, eenmaal daags gegeven, leiden tot een toegenomen diurese en 

hogere natriumexcretie11,12,14,15,20. Deze toenames zijn bij eenmaaldaagse 

dosering minder groot dan wanneer dezelfde dosering over 2 giften wordt 

verdeeld14,20. Het verschil in effect is echter niet groot. Een frequentere 

dosering is ook de strategie die het Farmacotherapeutisch Kompas aanbeveelt 

voor de meeste indicaties2. 

Een strategie die voor de eerste lijn en in de poliklinische setting niet 

bruikbaar is, maar die voor klinische toepassingen wel meerwaarde heeft, is 

continue intraveneuze toediening20. Soms kan het gebruik van een 

retardpreparaat worden overwogen, zoals ook bij hartfalen wordt 

geadviseerd2. 

Afhankelijk van de indicatie kan daarnaast een ander diureticum worden 

toegevoegd aan de behandeling. Bij patiënten met levercirrose is dit 

bijvoorbeeld een aldosteronantagonist, omdat zij een verhoogde 

aldosteronactiviteit hebben. Bij diureticaresistentie, die vaak optreedt bij 

patiënten met hartfalen, kan een thiazidediureticum of kaliumsparend 

diureticum worden toegevoegd om de sterk toegenomen natriumreabsorptie 

meer distaal in het nefron tegen te gaan. 



 

Het effect van diuretica wordt versterkt door een natriumbeperkt dieet.22 Dit 

komt onder andere sterk naar voren in een studie uit 198323. Gezonde 

proefpersonen die geen speciaal dieet volgden en furosemide 1 dd namen 

hadden een neutrale natriumbalans, terwijl deze balans ruim negatief werd bij 

een natriumbeperkt dieet. Anders gezegd: bij een hoge zoutinname leidt de 

kortdurende natriurese door furosemide niet tot een netto-effect op de 

natriumbalans, door natriumretentie in het resterende deel van het etmaal. 

Hoewel de behandeling met diuretica vaak geïntensiveerd moet worden bij 

patiënten met hartfalen, is het soms mogelijk deze behandeling af te bouwen. 

Meerdere studies laten zien dat het verlagen van de dagelijkse doses 

furosemide of zelfs het staken ervan bij veel patiënten met hartfalen niet leidt 

tot toename van hun gewicht, klachten of beide18,24. 

 

Bijwerkingen 

Wellicht heeft het optreden van bijwerkingen geleid tot het eenmaal daags 

voorschrijven van furosemide. Wij konden echter geen studies vinden waarin 

de invloed van de doseringsfrequentie op het optreden van bijwerkingen werd 

onderzocht. In de meeste studies was het aantal bijwerkingen gering, met als 

voornaamste probleem duizeligheid. Hypokaliëmie komt weinig voor, maar 

het risico hierop neemt wel toe wanneer een thiazide wordt toegevoegd aan 

behandeling met furosemide. Uit de overige studies blijkt dat het aantal 

bijwerkingen en de ernst hiervan toenemen met de hoogte van de dosering. 

Bovendien ligt de top van de dosis-responscurve voor bijwerkingen hoger dan 

die voor effectiviteit: voor de doses in dit gebied nemen dus bij het verder 

ophogen alleen de bijwerkingen toe. 

Bij patiënten met hartfalen werd per verdubbeling van de furosemidedosering 

een hazardratio op overlijden van 1,1 gevonden; vanaf doseringen van meer 

dan 300 mg furosemide per dag was er een duidelijke toename in 

mortaliteit24. In een studie met furosemidedoseringen van 250-500 mg per 

dag werd een 3 maal hogere incidentie van heropname en mortaliteit 

gevonden bij patiënten met een strikt natriumbeperkt dieet en een strenge 

vochtbeperking25. 

 

  



 

Adviezen voor de praktijk 

Afhankelijk van de gewenste effectgrootte kan begonnen worden met een 

eenmaaldaagse dosering. Als in eerste instantie al een groter effect wordt 

nagestreefd, of als het effect uitblijft of afneemt, is het advies de dosering te 

verhogen of te verdelen over 2 giften. Gezien de piekdiurese binnen 6 h na 

inname is het advies om bij meerdere giften per dag de laatste dosis niet vlak 

voor het slapengaan in te nemen. 

Afhankelijk van de indicatie kan daarnaast een ander diureticum worden 

toegevoegd. Hierbij is goede monitoring van serumelektrolyten van belang. 

Ook is het belangrijk patiënten die furosemide gebruiken te motiveren tot het 

volgen van een natriumbeperkt dieet. 

Bij een langer bestaande stabiele situatie kan overwogen worden de dosering 

te verlagen of de behandeling op proef te staken. Dit laatste is relevant omdat 

– op basis van het aantal gebruikers van furosemide (circa 315.000) en het 

aantal patiënten met hartfalen (142.000) – het vermoeden bestaat dat een 

aanzienlijk aantal gebruikers geen echte indicatie heeft voor furosemide, maar 

dit middel krijgt voor bijvoorbeeld ‘dikke enkels’, al dan niet op basis van 

geïsoleerde veneuze insufficiëntie. 

Hoge doseringen moeten alleen op strikte indicatie worden voorgeschreven 

met goede monitoring van het effect en de bijwerkingen. Bij deze patiënten is 

het mogelijk veiliger om te streven naar matige zoutbeperking (5-6 g 

zout/dag) in plaats van een strenge zoutbeperking. 

 

  



 

Conclusie 

Hoewel de korte werkingsduur van furosemide anders doet vermoeden, is een 

eenmaaldaagse dosering doorgaans wel degelijk effectief. Deze discrepantie 

kan niet helemaal worden verklaard. Wel is in de schaarse een-op-

eenvergelijkingen een tweemaaldaagse dosering effectiever. De dosering en 

frequentie die nodig zijn om het beoogde effect te bereiken kunnen per patiënt 

verschillen, omdat furosemide pas effectief is vanaf een intratubulaire 

drempelwaarde (zie figuur 2). De dosering die hiervoor nodig is hangt af van 

onderliggende aandoeningen en interindividuele verschillen. Situaties waarin 

furosemide 1 dd niet leidt tot natriurese, worden doorgaans a priori 

gekenmerkt door sterke natriumretentie, zoals ernstig hart- of leverfalen. 

De studies naar het doseringsinterval van furosemide die tot nu toe 

gepubliceerd zijn, werden uitgevoerd bij kleine populaties en meestal bij 

gezonde proefpersonen. Het grote aantal patiënten dat furosemide gebruikt 

rechtvaardigt echter gedegen onderzoek met als doel het bereiken van een 

maximaal effect met een minimum aan bijwerkingen. Dergelijk onderzoek 

moet uitgevoerd worden bij de eindgebruiker, dus binnen de verschillende 

patiëntencategorieën. Dit is van belang omdat het netto-effect op de 

zoutbalans mede wordt bepaald door de activatiegraad van de 

ziektegerelateerde zoutretinerende mechanismen. 

 
 

  



 

Referenties 

1. GIPdatabank. Zorginstituut Nederland. www.gipdatabank.nl, geraadpleegd 

op 8 april 2016. 

 

2. Furosemide. Farmacotherapeutisch Kompas. 

www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-

boek/preparaatteksten/f/furosemide, geraadpleegd op 8 april 2016. 

 

3. Feiten en cijfers hart- en vaatziekten. Nederlandse Hartstichting. 

www.hartstichting.nl/hart-vaten/cijfers, geraadpleegd op 10 november 2016. 

 

4. Urine formation by the kidneys. II. Tubular processing of the glomerular 

filtrate. In: Guyton AC, Hall JE, red. Textbook of Medical Physiology. Hfdst 27. 

Amsterdam: Elsevier; 2006. p. 327-47. 

 

5. Huang X, Dorhout Mees EJ, Vos PF, Hamza S, Braam B. Everything we always 

wanted to know about furosemide but were afraid to ask. Am J Physiol Renal 

Physiol. 2016;310:F958-71.  

 

6. Van Meyel JJ, Smits P, Russel FG, Gerlag PG, Tan Y, Gribnau FW. Diuretic 

efficiency of furosemide during continuous administration versus bolus 

injection in healthy volunteers. Clin Pharmacol Ther. 1992;51:440-4. 

 

7. Hammarlund-Udenaes M, Benet LZ. Furosemide pharmacokinetics and 

pharmacodynamics in health and diseasean update. J Pharmacokinet 

Biopharm. 1989;17:1-46. 

 

8. Pupita F, Belogi M, Ansuini R, Campolucci G. Long-acting and short-acting 

diuretics in the treatment of hypertension. Pharmatherapeutica. 1983;3:475-

81 

 

9. Pickkers P, Dormans TP, Russel FG, et al. Direct vascular effects of 

furosemide in humans. Circulation. 1997;96:1847-52. 

  

10. LeGrand SB, Leskuski D, Zama I. Narrative review: furosemide for 

hypercalcemia: an unproven yet common practice. Ann Intern Med. 

2008;149:259-63. 



 

  

11. Kleinfelder H. Experimentelle Untersuchungen und klinische Erfahrungen 

mit einem neuen Diuretikum. Dtsch Med Wochenschr. 1963;88:1695-702. 

  

12. Hutcheon DE, Mehta D, Romano A. Diuretic action of furosemide. Arch 

Intern Med. 1965;115:542-6. 

  

13. Baird IM, Longhurst N. The diuretic effect of low dosage frusemidea 

preliminary investigation. Curr Med Res Opin. 1972;1:134-8. 

  

14. Wilson TW, Falk KJ, Labelle JL, Nguyen KB. Effect of dosage regimen on 

natriuretic response to furosemide. Clin Pharmacol Ther. 1975;18:165-9. 

  

15. Reyes AJ. Effects of diuretics on renal excretory function. Eur Heart J. 

1992;13(Suppl G):15-21.  

16. Musini VM, Rezapour P, Wright JM, Bassett K, Jauca CD. Blood pressure-

lowering efficacy of loop diuretics for primary hypertension. Cochrane 

Database Syst Rev. 2015;5(5):CD003825 

 

17. De Graeff A, Haalboom JR, Erkelens DW, Struyvenberg A. Frusemide and 

chlorthalidone once daily in normal subjects: differences in diuresis, 

natriuresis, kaliuresis, and the incidence of hypokalaemia. Neth J Med. 

1987;30:271-7 

 

18. Mahabir RN, Bacchus R. Diuretic and clinical effects of low-dose 

furosemide in congestive heart failure patients. J Clin Pharmacol. 1976;16(10 

Pt 1):510-7 

 

19. De Bruyne LKM. Mechanisms and management of diuretic resistance in 

congestive heart failure. Postgrad Med J. 2003;79:268-71. 

  

20. Stallings SB, Childress KJ, Maynard SM, Sawyer WT. Comparison of 

natriuretic and diuretic effects of single and divided doses of furosemide. Am J 

Hosp Pharm. 1979;36:68-71 

 

21. Dormans TP, van Meyel JJ, Gerlag PG, Tan Y, Russel FG, Smits P. Diuretic 

efficacy of high dose furosemide in severe heart failure: bolus injection versus 

continuous infusion. J Am Coll Cardiol. 1996;28:376-82. 



 

  

22. Philipson H, Ekman I, Forslund HB, Swedberg K, Schaufelberger M. Salt and 

fluid restriction is effective in patients with chronic heart failure. Eur J Heart 

Fail. 2013;15:1304-10. 

 

23. Wilcox CS, Mitch WE, Kelly RA, et al. Response of the kidney to furosemide. 

I. Effects of salt intake and renal compensation. J Lab Clin Med. 1983;102:450-

8 

  

24. Hasselblad V, Gattis Stough W, Shah MR, et al. Relation between dose of 

loop diuretics and outcomes in a heart failure population: results of the 

ESCAPE trial. Eur J Heart Fail. 2007;9:1064-9. 

  

25. Paterna S, Gaspare P, Fasullo S, Sarullo FM, Di Pasquale P. Normal-sodium 

diet compared with low-sodium diet in compensated congestive heart failure: 

is sodium an old enemy or a new friend? Clin Sci (Lond). 2008;114:221-30.  

 
  



 

  


	Chapter 4

