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College 1: Introductie 

Geneesmiddelenbewaking 
Definities: 

 Geneesmiddelenbewaking/farmacovigilantie 
o De wetenschap en activiteit gerelateerd aan het opsporen, analyseren en voorkomen 

van geneesmiddel bijwerkingen en andere druggerelateerde problemen. 
 Drug gerelateerde problemen: Onjuist gebruik van geneesmiddelen 

(overdosis)  waardoor problemen ontstaan.  
 Kennis en praktijk 

 Adverse drug reaction: 
o Een schadelijke en onbedoelde reactie op een geneesmiddel  bij doseringen die 

normaal worden gebruikt voor  profylaxe, diagnose, therapie of het aanpassen van 
fysiologische functie.   

 Onbedoelde werking: soms wordt de bijwerking van een middel gebruikt als 
off-label (viagra) of cosmetisch (bimatoprost) 

 Fysiologische functie: propranolol bij plankenkoorts 

 Adverse drug event: 
o Medische gebeurtenis die tijdelijk geassocieerd wordt met het gebruik van een 

geneesmiddel, maar niet per se causaal verband heeft. 
 Geneesmiddelen die op de markt komen, hebben bekende ADE die in de 

post-marketing fase verder worden bestudeerd. In fase I t/m III hoeft er niet 
per se een causaal verband dan aangetoond te worden (te weinig info) 

 Ernstige bijwerking 
o Een medische gebeurtenis die aanleiding geeft tot: 

 Overlijden 
 Levensbedreigende situaties 
 Aanleiding geeft tot ziekenhuisopname of verlenging ervan 

 2,4% van ziekenhuisopname veroorzaakt door een bijwerking 
o Groot deel (mogelijk) vermijdbaar 
o Bij ouderen is het risico twee keer zo groot 

 5,6% van de ziekenhuisopnames is acuut, waarvan 6,6% dodelijk is 
 Blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit 

   
Beroepsbeoefenaren zijn bij wet (geneesmiddelenwet (2007)) verplicht vermoedelijke ernstige 
bijwerkingen onmiddellijk te melden aan een orgaan van beroepsbeoefenaren en 
patiëntenorganisaties. 
 
Thalidomide - Softenon 
In 1957 op de markt gekomen als sedativum, slaapmiddel en pijnstiller. Toentertijd bij zwangeren 
gebruikt als slaapmiddel en anti-emeticum, maar bleek schadelijk te zijn voor het ongeboren vrucht 
wanneer het werd ingenomen in het eerste trimester van de zwangerschap (teratogeen). De 
aangedane baby’s hadden focomelie (onderontwikkelde (verkorte) ledenmaten of afwezigheid). 
Causaal verband pas in 1961 vastgesteld. 
 
Softenon schandaal leidde tot (naast het van de markt halen) de oprichting van College ter 
beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en meldcentra om bijwerkingen in een vroeg stadium te 
signaleren.  
 
Oorzaak teratogene werking: Thalidomide is een racemisch mengsel. Bij muizen is het de S-
enantiomeer dat voor de teratogene werking zorgt, terwijl het bij de konijnen beide enantiomeren dat 
doen. In het menselijk lichaam blijkt het ene enantiomeer snel te worden omgezet in het andere, 
waardoor een mengsel ontstaat.  
Het blijkt echter (hoogstwaarschijnlijk) dat de teratogeniteit afkomstig is van een actief metaboliet van 
Thalidon.  
   
Weer op de markt: Thalidomide wordt nu succesvol en onder strenge voorwaarden gebruikt voor de 
behandeling van Lepra, Hiv/aids complicaties en Multiple myeloom (Ziekte van Kahler). 
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Di-ethylstilbestrol (DES) 

Een synthetisch oestrogeen, op de NL-se markt tussen 1947-1976, ter voorkoming van miskramen. 

De dochters (DES-dochters) van de moeders die DES gebruikten (DES-moeders) hebben een 

verhoogde kans op baarmoederhalskanker (Clear Cell Adenocarcinoma). Bovendien hebben ze 

afwijkingen in de vorm van de uterus (baarmoeder). Onvruchtbaarheid of moeilijk zwanger worden, 

komt veel voor bij DES-dochters. 

Bij de zonen van de moeders was er iets mis met de urinebuis (niet leren). DES-zonen zijn niet 
onvruchtbaar (evenveel kans op kinderen als andere mannen). 
Mogelijk ook gevolgen bij DES-moeders (borstkanker) en kleinkinderen.  
  
Kloof tussen studie en praktijk 
Pre-registratie onderzoek (fase 1 t/m 3) heeft de volgende 
beperkingen: 

 Geen kinderen, ouderen, zwangere. 

 Mensen met weinig of geen co-morbiditeit of 
comedicatie 

 Daarnaast beperkte aantallen 

 ADRs met een lange onset zijn moeilijk te 
detecteren 

 
In de praktijk zijn het met name ouderen die geneesmiddelen innemen. Bovendien is van veel 
geneesmiddelen (pre-registratie) niet veel bekend over gebruik bij kinderen (wordt in de praktijk dus 
off-label gebruikt). Door de beperkingen worden veel bijwerkingen pas in praktijk (post-markt 
surveillance) bekend, maar moeten goed worden geregistreerd en onderzocht op causaliteit.  De 
bedoeling van fase IV onderzoeken is de effectiviteit-veiligheid balans van geneesmiddelen (weer) in 
orde maken. Met fase IV onderzoek wordt meer kennis verkregen door middel van een open aanpak 
waarbij uitgegaan wordt van spontane rapportage. Wanneer nodig wordt er extra onderzoek gedaan. 
 
Verschillende partijen zijn betrokken bij geneesmiddelveiligheid: 

 Geneesmiddel evaluatie bestuur  in NL het CBG 

 Inspectie van de gezondheidszorg 

 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee van EMA 

 Lareb in NL 

 Marketing Authorisation Holders 

 Zorgverleners en patiënten 
 
Onderling hebben al deze partijen contact met elkaar over de geneesmiddelveiligheid in Nederland en 
Europa. 
 
Het Lareb is een farmacovigilantie centrum waar bijwerkingen door zorgverleners en patiënten gemeld 
kunnen worden. Het gaat hierbij dus om spontane rapportage. Het is een onafhankelijke organisatie, 
maar wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Gezondheidszorg. Ze rapporteren hun bevindingen 
aan het CBG en ze zijn aangesloten bij het Collaborating Centre van de WHO.  
 
Het CBG verwerkt de ADEs door ze te identificeren (deels met het Lareb) en te analyseren. Ze voeren 
een laatste risk/benefit assessment uit en besluiten welke acties er genomen moeten worden. Hierbij 
kan gedacht worden aan het schrijven van een brief aan de zorgverlener die de bijwerking heeft 
gemeld, het verplichten van de fabrikant om de bijsluiter aan te passen en eventueel het tijdelijk of 
helemaal van de markt verwijderen van het geneesmiddel. Wanneer het geneesmiddel tijdelijk van de 
markt wordt gehaald, zal er extra onderzoek naar de veiligheid van het middel gedaan moeten 
worden. 
 
De Marketing Authorisation Holder is de marketingafdeling van de fabrikant die de veiligheid van hun 
product monitort. Dit kan op basis van spontane reportage, evaluatie van studies en literatuurstudies. 
Ze zijn verplicht een periodiek veiligheidsupdate te rapporteren en wanneer nodig moeten zij de 
bijsluiter aanpassen. In het periodiek veiligheidsupdate rapportage wordt een overzicht gegeven van 
ernstige en minder-ernstige ADRs wereldwijd. De eerste twee jaar moet zo’n rapportage elke zes 
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maanden en de twee jaar daarna elke jaar. Daarna wordt elke drie jaar een rapportage gegeven, 
tenzij anders nodig is. 
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Bijwerkingen 

Meest prevalent bij: ouderen, kinderen en zwangere 

 Indeling 
o Primair 

 Mechanisme is bekend 
 Vaak op hetzelfde orgaan 

 VB: hypotensie bij antihypertensiva 
o Secundair 

 Vaak andere orgaansystemen 
 Vanuit klinische farmacologie verklaarbaar 

 Farmaceutisch  verandering in formulering, bijvoorbeeld door 
vochtopname 

 Farmacokinetisch 
o Veranderde farmacokinetiek  

 Afwijkende distributie volume  

 M.n. bij ouderen: vet gehalte stijgt naarmate 
men ouder wordt en neemt de totale 
lichaamsvocht af.  

 Lipofiele farmaca hebben nu een verhoogd 
verdelingsvolume 

o Blijven in vet(fase)zitten 
o Eliminatie half-waarde tijd neemt toe 

 Hydrofiele farmaca verlaagde 
verdelingsvolume 

o [] in bloed relatief hoog 
o Kies lagere oplaaddosis! 

 Eliminatie door lever 

 Levervolume neemt met de leeftijd af, 
daarmee ook de totale capaciteit lever. 

 Fase I reacties (oxidatie en hydroxylering) 
door de CYP enzymen nemen af 
(enzymgehalte daalt ook).   enzym gehalte 
schijnt te dalen met de leeftijd  

o Hogere drug concentraties 

 Voorkeur bij ouderen: Farmaca die 
uitsluitend fase II reacties moeten ondergaan 
(voor afscheiding via de nier, hydrofiel 
gemaakt in de lever)  Biotransformatie 
neemt nauwlijks af bij ouderen. 

 Eliminatie door de nier 

 1/3 nauwelijks veranderingen, 2/3 wel.  

 GEVOLGEN: maximale tubulaire transport 
neemt af, urine concentrerend vermogen 
daalt, vermindering van herstellend 
vermogen van het zuur-base evenwicht naar 
aanbod van zuur of base.  

 Verhoogde half waarde tijd voor farmaca die 
met de nier worden uitgescheiden 

o Hogere drug concentraties 
 Eiwitbinding kan bij ouderen zijn gehaald  meer 

vrije drug 

 Farmacodynamisch 

 Genetisch 
o Door polymorfisme/deficiëntie van leverenzymen vertraagd 

eliminatie van bepaalde farmaca 

 Drug-Drug interacties 

 Type bijwerkingen 
o Type A 
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 Geneesmiddel gebonden en voorspelbaar uit farmacologisch effect 

 Farmacologisch effect 

 Dosisafhankelijk  verdwijnt na afname dosis 

 Reversibel  dechallenge 

 Frequent 

 Zichtbaar in (grotere ) klinische studies 

 Rechallenge is meestal positief 
o Type B 

 Patiënt gebonden en onvoorspelbaar 

 Idiosyncratisch  (patiëntgebonden) 

 Zeldzaam 

 Ernstig 

 Niet zichtbaar in klinische trials 

 Verdwijnt alleen na staken (dechallenge), niet na dosisverlaging 
(geen dosis-respons relatie, denk aan allergie/immunologisch 
reactie). 

o Keert terug na herstarten 

 Sensibilisatie 

 Allergische/immunologische reacties 
o Anafylaxie, diverse huidbeelden 
o Bloedbeeldafwijkingen 
o Immuuncomplexziekten 
o Contactallergie 

 Andere patiënt gebonden factoren: 
o Coeliakie  
o Genetische factoren. 
o Afwijkende voedingsvolume 
o Afwijkende metabolisme lever 

 Verlaagde uitscheiding (hier vindt metabolisme 
plaats) 

 Drug of actief metaboliet in hogere concentratie 
aanwezig door falen enzymen 

o Afwijkende nierfunctie 
 Verlaagde uitscheiding 

o Co-mobiditeit 
 Met name bij ouderen, daarom ook bijwerkingen veel 

bij deze groep patiënten, omdat ze het moeilijk 
verdragen/niet tolereren. 

o Comedicatie 

 Behandeling van de bijwerking is vaak nodig 
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Type A bijwerkingen Type B bijwerkingen 

Geneesmiddel gerelateerd Patiëntgebonden 

Bijwerking is herleidbaar tot het 

farmacologisch effect van het 

geneesmiddel 

Bijwerking is niet herleidbaar tot het 

farmacologisch effect van het 

geneesmiddel 

Bijwerking is dosisafhankelijk Bijwerking is niet dosisafhankelijk 

Tijdsrelatie is suggestief Tijdsrelatie en mechanisme zijn onzeker 

Bijwerking is reproduceerbaar Bijwerking is meestal niet 

reproduceerbaar bij andere patiënten 

Incidentie is relatief hoog (> 1%) Incidentie (en achtergrondfrequentie) is 

relatief laag 

Bijwerking wordt meestal gezien in 

pre-registratie studies 

Bijwerking wordt meestal pas ontdekt na 

registratie 

  Bijwerking is ernstig 

Voorbeeld: een bloeding bij gebruik 

van acetylsalicylzuur 

Voorbeeld: het Stevens-Johnson 

syndroom 

 
Er is geen scherp onderscheid, bovendien zijn er type reacties die niet ingedeeld kunnen worden in de 
Types A/, zoals: Astma door beta-blokkers, komt niet bij iedereen voor en osteoporose door 
corticosteroïden is niet alleen dosis-afhankelijk, maar ook afhankelijk van therapie duur.  De types zijn 
verder uitgebreid naar type C t/m F.  
 

Type Features Action 

A Augemented Farmacologisch, dosis-gerelateerd, 
frequent, voorspelbaar, lage mortaliteit 

Stoppen met therapie of dosis 
vermindering 

B Bizarre Zeldzaam, onvoorspelbaar, 
idiosyncratisch, hoge mortaliteit 

Stoppen met therapie en in de 
toekomst vermijden 

C Chronic Cumulatieve dosis, long term effect Voor lange tijd stoppen of dosis 
vermindering 

D Delayed Zeldzaam, kan dosis-gerelateerd zijn, 
soms nog zichtbaar na stoppen 

 

E End of use Rebound reactie na stoppen van therapie Therapie starten en langzaam 
afbouwen 

F Failure Frequent, dosis-gerelateerd, beïnvloedt 
kinetiek, interacties 

Dosis verlagen, effect comedicatie 
bepalen 

G Genetic Farmacokinetisch of dynamisch Dosis aanpassen, stoppen of 
vermijden 

 

 Do: Relatie met dosis (Dose relatedness) 
o Effecten van geneesmiddelen (therapeutische of bijwerkingen) zijn gebaseerd op 

interacties tussen chemische stoffen (!), waarop de wet van massawerking van 
toepassing is! Dit geldt dus ook voor immunologische verschijnselen (ook effecten op 
chemische stoffen) 

 Immunologische (Allergische) reactie (en andere bijwerkingen) zijn volgens 
Type B indeling niet dosis-afhankelijk, terwijl (bijv.) mensen met hooikoorts 
wel het meest last hebben rondom mei waarin concentratie pollen het hoogst 
is in de lucht of desensitisatie dat optreedt bij gebruik van verhoogde dosis 
antigen  en type IV hypersensitiviteit bij huid. Dit zijn enkele  voorbeelden  van 
immunologische reacties die wel degelijk dosis afhankelijk zijn.  

o Bijwerkingen worden ingedeeld in effecten die bij verschillende concentraties kunnen 
optreden, namelijk: 
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 Supra therapeutische doseringen (toxische effecten) 
 Standaard therapeutische doseringen  

 Effecten die optreden bij een standaard dosering  collaterale 
effecten 

o Bijwerkingen/effecten op een ander orgaan 
 Subtherapeutische doseringen 

 Overgevoeligheidsreacties die bij bepaalde patiënten optreden 
waarbij een lagere dosering is gegeven dan therapeutische. Dit zijn 
dus gevoelige mensen, maar omdat het een lagere dosering is dan 
therapie, wil het nog niet zeggen dat het niet dosis-afhankelijke 
reactie kan zijn (zoals uitgelegd); het zijn namelijk wel effecten die 
optreden bij chemische stoffen waarop de wet van massawerking van 
toepassing is. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 T: Relatie met tijd (Time relatedness) 
o Veel farmacologische effecten hangen 

niet alleen af van de concentratie 
geneesmiddel, maar ook plaats van 
toediening en tijdsduur van 
aanwezigheid daar.  

o Deze tijdsafhankelijke reactie kunnen ieder moment optreden; onafhankelijk van de 
duur van de behandeling. Ze kunnen optreden bij: 

 Veranderingen van de doseringen 
 Bij veranderingen van de farmacologische respons door andere oorzaken 

o Indeling 
 Rapid reactions 

 Bijwerkingen die optreden bij te snel toedienen van een 
geneesmiddel 

o Red man syndroom  bij vancomycine:  Vancomycine moet 
langzaam worden toegediend over een periode van 60 
minuten (max. 10 mg/min), omdat er bij te snelle toediening 
een diffuse roodheid van de gehele huid optreedt (door 
massale vaat dilatatie)  

o Snelle injectie adrenaline: Kan hartstilstand en anafylactische 
shock veroorzaken. 

 First dose reaction 

 Met name bij eerste dosering (lees: bijwerkingen) op, hierna 
noodzakelijkerwijs niet. 

o Hypotensie bij ACE remmers 
o Type I allergische reacties:  eerst contact met de allergie-

veroorzaker. Daarna vermijden! 
 Early reaction 

 Treedt vroeg in de behandeling op, maar verdwijnt daarna door 
gewenning 

o Nitraat afhankelijke hoofdpijn: hoofdpijn treedt op door 
vaatverwijding in het hoofd 

 Voorspelbaar, monitoring 
 Intermediate reaction 

 Er is een risico op een reactie in het begin van de therapie 
(dagen/weken) en verdwijnt daarna weer. Als het niet ontstaat zal het 
ook niet meer komen 

o Hypersensitiviteit II-IV 
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o Veneus trombose bij OAC 
o Na de risicoperiode is monitoring niet nodig 

 Wanneer de bijwerking optreedt, moet de therapie 
stoppen 

 Late reaction 

 Risico op het ontstaan van bijwerking neemt met de tijd toe 
o Osteoporose bij gebruik van corticosteroïden  
o Tardieve dyskinesie bij dopamine-agonisten: trage 

bewegingen etc. 
o Myocard infarct bij staken van bètablokkers 

 Langzaam afbouwen van de therapie 
 Delayed reaction 

 Treedt met name op na langdurig gebruik of herhaalde blootstelling 
o Toegenomen risico op mammacarcinoom bij gebruik van 

oestrogenen in de menopauze langer dan 5 jaar 
 

 Individuele gevoeligheid 
o Risico op een bijwerking is afhankelijk van verschillende factoren, zoals: 

 Leeftijd (ouderen en kinderen) 

 Kinderen hebben een verminderde/toegenomen absorptie, 
ander water/vet verhouding, andere toegankelijkheid 
bloedhersenbarrière, andere metabolisme en andere 
nierfunctie dan volwassenen 

 Ouderen hebben vaak co-morbiditeit, polyfarmacie, langdurig 
gebruik van geneesmiddelen, praktische problemen, etc. 
Daarnaast wordt elk individu anders oud. 

o Lichaamsverhouding verandert  meer vetweefsel 
o Homeostase verandert  temperatuur, orthostase, 

dorst gevoel 
o Veranderingen in weefsel en organen  worden 

gevoeliger 
o Afwijkende absorptie  afname motiliteit van de 

oesophagus, toename pH maag, afname 
maaglediging, langere transitietijd in de darmen 

o Afwijkende distributie  afname spiermassa, 
toename vetweefsel, albumine verandert niet 

o Afwijkende metabolisme/eliminatie  afname van 
fase I reacties door afname enzymspiegels, afname 
van bloedflow door de lever (afname klaring), afname 
nierfunctie 

o Farmacodynamisch: afname receptordichtheid, -
structuur en signaaltransductie. De gevoeligheid voor 
bepaald geneesmiddelen verandert daardoor. 

 Geslacht 

 Vrouwen en osteoporose (oestrogeen daling) 
 Nier-/leverfunctie 
 Genetisch 

 CYP polymorfisme 
 Exogene factoren 

 Leefstijl 
o Voedsel interactie (grapefruit vs. CYP3A4) 
o Drug interacties (co-medicatie) 
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Kinderen 
Farmacokinetiek  
 
Distributie 

 Is afhankelijk van de mate van vetoplosbaarheid, ionisatie en eiwit binding 
o Neonaten: 

 %vet: 15, in puberteit vergelijkbaar met vowlassenen 
 Extracellulaire volume: 45%  volwssenen 15% 
 Eiwitbinding: lager dan bij volwassenen 

Metabolisme 

 Activiteit van CYP450 enzymen is laag bij neonaten.  
o (nog) trage glucuronidering 

 Bij chlooramfenicol treedt daarom grey-baby syndrome op 

 Grijze kleur omdat geneesmiddel wordt opgeslagen in de huid en niet 
afgebroken. Het is daarom bij zwangere (kan placenta passeren) en 
pasgeboren baby’s gecontra-indiceerd (wel in het oog).  

o (nog) trage acetylering 
 Isoniazide om die reden toxisch bij kinderen 

 Intra-uteriene enzym inductie 
o Via placenta naar moeder en verwerkt 
o Anticonvulsiva 

 Toediening van geneesmiddelen aan moeder rond geboorte van kind 
o Diazepam i.v. aan moeder  ‘Floppy infant syndrome’ = slappe baby door te lage 

spiermassa  
 

Causaliteitsbepaling 

Met de causaliteitsbepaling wordt gekeken in hoeverre een ADR veroorzaakt wordt door het 
geneesmiddel. Met de counterfactual  theorie wordt er gezegd dat er een causaal verband bestaat 
wanneer B gebeurt na X en B niet gebeurd zonder X. Dit kan echter niet bekeken worden bij 
bijwerkingen, omdat het geneesmiddel altijd ingenomen is en men niet weet of het anders (bij 
placebo) niet gebeurd zou zijn. Het is vooral een theoretische benadering, omdat er geen praktische 
oplossing voor de causaliteitsbepaling is. De theorie wordt toegepast door een controle groep te 
gebruiken bij epidemiologische onderzoeken. Hierbij is er een testgroep die X gebruikt en een controle 
groep zonder X. Wanneer beide groepen (test/controle) verwisselbaar is en de uitkomst (B) bij beide 
groepen verschilt, kan er gezegd worden dat er een causaal verband is. 
 
Het is vaak niet mogelijk om bewijs te vinden voor de epidemiologische onderzoeken. De 
kansberekening moet hierin meegenomen worden en de likelihood van de causaliteit moet bepaald 
worden. Bij de bepaling van de causaliteit worden verschillende criteria gehanteerd. 
 
Bradford Hill Criteria 
1) Kracht van het bewijs 
2) Tijdsvolgorde 

a) Bepaalde bijwerkingen hebben een specifieke onset 
b) Sommige bijwerkingen nemen af in de tijd of juist toe 

3) Consistentie 
a) Wanneer er meer patiënten zijn met dezelfde bijwerking, wordt de kans groter dat het door het 

geneesmiddel komt. 
b) Wanneer uit verschillende onderzoeken dezelfde resultaten komen 

4) Waarschijnlijkheid 
a) Met kennis van de farmacologie van het geneesmiddel kan bedacht worden wat de effecten 

zijn 
b) Fabrikanten moeten een ‘risk management plan’ hebben 

5) Specificiteit 
a) Sommige bijwerkingen zijn heel typisch voor een bepaald geneesmiddel, terwijl andere 

bijwerkingen vaker voorkomen bij meerdere geneesmiddelen. 
i) VB: maculopathie bij chloroquine 
ii) VB: amiodaron kan kleurveranderingen in het gezicht teweegbrengen 
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iii) VB: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid komt vaak voor 
6) Biologische gradiënt 

a) Dosis-respons curves 
i) Toxisch 
ii) Therapeutisch 
iii) Allergisch 

7) Samenhang 
8) Experiment 

a) Patchtest om allergische reacties uit te lokken 
b) Rechallenge  geneesmiddel opnieuw gebruiken om te controleren of dezelfde bijwerking 

opnieuw optreedt 
9) Analogie 

a) Bekende bijwerking tussen verschillende geneesmiddelen met dezelfde metaboliet of dezelfde 
farmacologische eigenschappen 

 
Er zijn verschillende causaliteitsmodellen waarmee het verband tussen geneesmiddel en bijwerking 
bepaald kan worden. Als extrinsieke factoren wordt er gekeken naar hoe bekend de bijwerking bij het 
geneesmiddel is. Via verschillende informatiebronnen kan gekeken worden of de bijwerking eerder 
gemeld is: 

 Literatuur en productinformatie 
o MEB /EMA 
o Medline 

 Achtergrond incidentie 
o Literatuur 

 Voorschrijfdata 
o GIPdatabank.nl 

 Databases 
o Lareb 
o EMA 

 
De intrinsieke factoren zijn de patiënt of geneesmiddel gerelateerde factoren die een rol spelen. 

 Farmacologische waarschijnlijkheid 
o Kinetisch, dynamisch, chemisch 
o Latentietijd, dechallenge, rechallenge 
o Comedicatie 

 Patiënt gerelateerd 
o Indicatie, co-morbiditeit 
o Geneesmiddelmetabolisme 

 
De EMA stelt dat er voor elke rapportage een causality assessment gedaan moet worden. Dit is 
verplicht, maar er wordt niet een specifiek model aangeraden. Bij het Lareb worden twee modellen 
gebruikt, namelijk het Naranjo algoritme en het WHO model. Er zijn echter heel veel verschillende 
modellen die gebruikt zouden kunnen worden. Met een causaliteitsbepaling kan gekeken worden of 
de bijwerking zeker, waarschijnlijk, mogelijk of onwaarschijnlijk is. 
 
Met het Naranjo-algoritme wordt een vragenlijst gebruikt om de causaliteit te bepalen. De vragenlijst is 
gemaakt aan de hand van 63 cases uit de literatuur en geschreven door drie auteurs. De lijst bestaat 
uit 10 vragen waarop ja/nee/onbekend geantwoord kan worden. Met het antwoord worden punten 
gegeven of afgetrokken, waarna er een score berekend kan worden. Hoe hoger de score, hoe groter 
het causaal verband. Het WHO model gaat uit van de “pro/con” bepaling, waarbij de voor- en 
tegenargumenten bekeken worden. 
 
Signaleren 
 
Met klinische studies wordt er gekeken naar mogelijke bijwerkingen in het geneesmiddelonderzoek. 
Wanneer er een bijwerking wordt gesignaleerd (kwantitatief), wordt de bijwerking gevalideerd en 
vervolgens getest (kwalitatief). Op deze manier wordt geprobeerd met statistische bewijzen een 
causaal verband te vinden voor de bijwerkingen. Uit alle studies wordt een “ladder of evidence” 
gevormd, waarbij de onderste laag de informatie uit de praktijk is, maar het minst betrouwbaar en de 
bovenste laag bestaat uit META analyse.  
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Bij het Lareb kunnen bijwerkingen gemeld worden door zowel de patiënt als de zorgverlener. Voor 
beide is een formulier, waarbij gevraagd wordt naar de bijwerking, wanneer de bijwerking optrad, 
comedicatie, voorgeschiedenis en eventuele labresultaten. Het aantal meldingen van patiënten stijgt 
sterk, terwijl het aantal meldingen van zorgverleners gelijk blijft.  
 

 Case reports/case series 
o Spontane rapportage 

 Voordelen  

 Goedkoop 

 Informatie uit de dagelijkse praktijk 

 Het volgt de hele levenscyclus van het geneesmiddel 

 De bijwerkingen worden geïnterpreteerd door zorgverleners 
 Nadelen 

 Onderrapportage 
o Niet alles wordt gemeld, vooral minder ernstige bijwerkingen 

niet 

 Selectie bias 
o Met name bekende bijwerkingen worden minder snel gemeld 

 Gevoelig voor media aandacht 
o Notoriety bias  er zijn meer meldingen door de aandacht 

 Het aantal foutieve meldingen is waarschijnlijk hoog 
 
Wanneer iemand op een bijwerking voorbereid is, zal het sneller gemeld worden. Vooral ernstige 
bijwerkingen, onderzoeken naar teratogeniteit en risicomanagement programma’s worden daarom 
expliciet vermeld door het black triangel programma.  
 
Met een disproportionality analysis wordt de relatie tussen een ADR en een geneesmiddel in een 
database berekend. Het is een goede manier om de relatie te bepalen. Met de berekening wordt een 
kruistabel gemaakt, waarbij het aantal meldingen worden genoemd. Hieruit kunnen de Odds Ratio 
(OR) en de Risk Ratio (RR) berekend worden. 
 
Met de OR wordt de verhouding bepaald 
tussen de waarschijnlijkheid dat de bijwerking 
in relatie staat tot het geneesmiddel en de 
waarschijnlijkheid dat dit niet zo is. Het 
relatieve risico (RR) is de verhouding tussen 
de kans dat de bijwerking van het 
geneesmiddel komt in verhouding met de kans 
dat de bijwerking van een ander geneesmiddel 
komt. Met deze analyse kan gekeken worden 
of er een verborgen relatie is door bijvoorbeeld 
drug-drug interacties, syndromen en 
risicofactoren. Met deze analyse wordt gebruik 
gemaakt van databases, wat betekent dat niet 
alle bijwerkingen meegenomen worden in de 
analyse. Er is namelijk altijd een grotere groep 
patiënten die een bijwerking heeft dan het aantal meldingen van de bijwerkingen.  
 
De verschillen tussen case by case en disproportionality analysis zijn: 

Case by case Disproportionality analysis 

Individuele rapportage Alle meldingen worden gelijk getrokken 

Referentie: ervaring van de melder Referentie: database 

Het signaal refereert alleen naar de 
geselecteerde casus 

Het signaal refereert ook naar andere meldingen 
in de database 

Causale relatie Statistische afhankelijkheid 

 
Bij spontane rapportage is er altijd sprake van factoren die het melden beïnvloeden: 

 Bias 
o Onderrapportage 

 Grote variatie tussen geneesmiddelen, tussen ADRs en tussen landen 
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 Ernstige bijwerkingen worden meer gerapporteerd 
 Nieuwe geneesmiddelen worden beter gerapporteerd 

o Notoriety bias: bekendheid 
 Aandacht in de media zorgt voor meer meldingen 
 Zowel prospectief als retrospectief 

o Weber effect 
 Toename aan meldingen in het eerste jaar dat het geneesmiddel op de markt 

is 
 Er is een piek aan het einde van het tweede jaar 
 Geldt voor zowel geneesmiddelen als voor bijwerkingen 

o Protopathic bias 
 De symptomen zijn er al voordat er met het geneesmiddel wordt begonnen, 

maar wordt er toch aan toegeschreven.  
o Channeling 

 Wanneer het geneesmiddel wordt voorgeschreven aan populaties die 
eventueel ook onderliggende co-morbiditeiten hebben 

 De ADR wordt ook gemeld voor geneesmiddelen met een kleinere kans op de 
bijwerking 

 Confounding (verstoring) 
o De associatie kan gemaakt worden door andere variabelen, zoals de indicatie en de 

comedicatie, maar ook leeftijd, seizoensgebonden ziekten, etc. 
 Indicatie: de indicatie kan de bijwerking verklaren 
 VB: metabool syndroom als ADR bij statines als CVRM bij diabetes. Metabool 

syndroom kan veroorzaakt worden door diabetes of de antidiabetica 

 Misclassificatie 
o Random misclassificatie (niet differentiaal) 

 VB: symptomen van hooikoorts worden verward als bijwerking van een 
geneesmiddel 

o Niet-random misclassificatie (differentiaal) 
 Recall bias: tijdens rapportage van patiënten zal de enige groep beter 

rapporteren dan de andere groep 
 Observer bias: de observator zal vooral letten op de bijwerking die verwacht 

worden. Dit gebeurt voornamelijk wanneer er verkeerde (gesloten) vragen 
gesteld worden 

Misclassificatie kan voorkomen worden door meer te vragen naar comedicatie of medicatie uit 
het verleden, registratienummer van het geneesmiddel en verificatie bij de melder. Ook moet 
er voor de bijwerking gezocht worden naar medisch bevestigde rapporten. 

 
Bij de analyse van ADRs kan er gekeken worden naar ‘case by case’ rapporten, maar ook naar 
‘disproportionality analysis’. Beide methoden kunnen echter ook gecombineerd worden. 
 
Intensieve monitoring 
Bij intensieve monitoring worden één of meerdere geneesmiddelen voor een bepaalde tijd intensief 
gevolgd. De patiënten worden geïdentificeerd aan de hand van de voorschrijfdata. Het gaat hier om 
grote cohort studies, waaruit informatie over een adverse drug event (ADE) wordt verzameld.  

 Niet-interventionele observationele cohort 

 Bepaalde geneesmiddelen voor een bepaalde tijd 

 ADE monitoring 

 Event rates vs. incidentie rates 

 Onderrapportage 
Met de intensieve monitoring wordt dus het voorschrijfgedrag gevolgd en aan iedereen die het 
geneesmiddel voorgeschreven krijgt wordt een vragenlijst meegegeven. 
 
Prospectieve studie: er wordt een steekproef van onderzoeksobjecten genomen en daarop worden 
metingen of waarnemingen gedaan. 
Retrospectieve studie: er wordt gebruik gemaakt van de informatie die beschikbaar is, bijvoorbeeld uit 
patiëntenbestanden uit de apotheek. 
 
Hypersensitiviteitsreacties 
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Er zijn verschillende soorten termen voor bijwerkingen: 

 Bijwerking: type A  farmacologisch 

 Hypersensitiviteit: type B 
o Allergie  immunologisch 
o Niet allergie 

 Pseudo-allergie  verschillende mechanismen, symptomen zijn gelijk aan 
allergie 

 Idiosyncrasy  per persoon verschillende reactie door genetische factoren of 
hypersensitiviteit 

 Tolerantie: sensitiviteit  ongewoon lage ‘drempel’ voor een type A reactie, atypisch en 
onbekende reactie 

 
Allergie 
Dit is een specifieke, ongewilde immuun-gestuurde allergische reactie, waarbij weefselschade 
optreedt. In de regel is er een eerdere blootstelling aan het (genees)middel nodig om de allergie te 
ontwikkelen, waarbij sensitisatie plaatsvindt. Hoe vaker het geneesmiddel opnieuw wordt 
voorgeschreven, hoe groter de kans op een ernstige allergische reactie. Een kruisreactie door de 
structuur van het geneesmiddel kan ook voorkomen. 
 
Een allergische reactie wordt veroorzaakt doordat het geneesmiddel in het lichaam een 
immunologische reactie teweegbrengt, doordat IgE antilichamen, auto-antilichamen en T-cellen 
geactiveerd worden. Een geneesmiddel kan ook het immuunsysteem activeren zonder activatie van 
deze antilichamen, waarbij direct de eosinofielen geactiveerd worden. Er zijn vier verschillende typen 
allergieën: 

1. IgE gemedieerd  er is direct sprake van hypersensitiviteit, zoals anafylactische reacties.  
2. IgG en IgM gemedieerd  antilichaam-afhankelijke cytotoxische hypersensitiviteit, zoals een 

verstoring in de productie van bloedcellen 
3. Immuuncomplexen  serumziekte 
4. T cel gemedieerd  vertraagde hypersensitiviteit, wat vooral huidreacties zijn. 

 
Bij een anafylactische reactie activeren de IgE antilichamen de mestcellen, die zorgen voor een 
ontstekingsreactie. Hierbij vindt er vasodilatatie en chemotaxis plaats en zullen de gladde spiercellen 
samentrekken. Dit leidt tot urticaria, bronchoconstrictie, hypotensie en kan uiteindelijk leiden tot shock. 
Bij een anafylactische reactie zijn tenminste twee orgaansystemen betrokken en de symptomen 
kunnen erg verschillen. Bij een shock is de bloeddruk zover gedaald dat de organen te weinig zuurstof 
krijgen en uitvallen. Het risico op overlijden is hier dan ook erg hoog.  
 
Bij een cytotoxische reactie zorgen NK cellen, fagocyten en complementfactoren voor de afgifte van 
IgG, wat de T-cellen activeert tot cel afbraak (lysis) en fagocytose. Hierdoor zullen lichaamseigen 
cellen worden vernietigd. Er ontstaat een disbalans tussen de bloedcellen, waardoor hemolytische 
anemie, trombocytopenie en neutropenie kan optreden. Het duurt gemiddeld 1 tot 3 weken voordat de 
reactie optreedt. VB: antibiotica, NSAIDs, carbamazepine, heparine 
 
Een serumziekte-achtige reactie is een type III allergische reactie. Er worden immuuncomplexen in het 
lichaam gevormd tegen de antilichamen en het geneesmiddel. Hierdoor ontstaat er een opstapeling 
van antilichamen in de organen. De ontstekingsreactie begint meestal 2 tot 3 weken na de eerste 
dosis. Wanneer de patiënt opnieuw wordt blootgesteld zal de reactie sneller plaatsvinden. Het is een 
zeldzame reactie, maar zeer ernstig. VB: antibiotica, bupropion. 
 
Een type IV reactie wordt gekenmerkt door de sensitisatieperiode, waarbij eerst een immunologisch 
geheugen gevormd moet worden. Wanneer het geneesmiddel dan weer wordt genomen, zal de 
antigen presenterende cel zich presenteren aan een T-cel, waarna er cytokinen worden afgegeven en 
de targetcel in apoptose gaat. Verder zorgen macrofagen voor een ontstekingsreactie. De reactie 
vindt plaats binnen 24-48 uur. 
Klinisch beeld: 

 Contact dermatitis 

 Uitslag  

 Koorts 

 Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse  

 Interstitiële longontsteking 
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 Granulomateuse hepatitis 
 
Niet-allergische reacties 

 Pseudo-allergie: dit is een reactie waarbij de signalen en symptomen lijken op een 
immunologische allergische reactie, maar er geen immunologische mechanisme is. 

o Directie mestcel stimulatie, zoals bij opiaten, vancomycine en ciprofloxacine 
o Veranderingen in immunologische mediatoren, zoals aspirine/NSAIDs en ACE 

remmers 
o Activatie van het complementsysteem, zoals radio contrastvloeistoffen 

 Idiosyncratisch: een reactie dat specifiek is voor de persoon, waarbij het mechanisme 
onbekend is en de genetische factoren waarschijnlijk een belangrijke rol spelen. 

o VB: hemolytische anemie door nitrofurantoïne, sulfasalazine, hydroxychloroquine, 
glibenclamide, etc. in patiënten met een G6PD deficiëntie.  

 
Bij de herkenning van de hypersensitiviteitsreacties is de diagnose erg belangrijk. Er moet een goede 
anamnese gedaan worden, waarbij de symptomen, tijdsrelatie, veranderingen in geneesmiddelgebruik 
en eerdere blootstelling aan het geneesmiddel bekend moeten zijn. Verder is een fysiek onderzoek 
nodig om de correcte diagnose te stellen.  
 
Huid 
Uitslag 
Huiduitslag (drug eruptions, rashes) terminologie: 

 Toxicodermia  geneesmiddel geïnduceerde huidreactie 

 Exanthema  uitslag, niet specifiek 

 Erythema  roodheid (wegdrukbaar) 

 Erytrodermia   diffuse roodheid (niet wegdrukbaar) 

 Maculopapular  stippen en kleine pukkels 

 Urticaria  netelroos 

 Vesicobullous  blaren 

 Pustulous  puisten 
 
Een erythemateuse geneesmiddel uitbarsting is een type IV allergische reactie. De kans op deze 
reactie is groter in HIV of EBV patiënten. Geneesmiddelen die dit kunnen veroorzaken zijn β-lactam 
antibiotica, carbamazepine, allopurinol, etc. De reactie vindt meestal na 4-14 dagen plaats en soms 
nog nadat de behandeling gestopt is. De reactie treedt sneller op wanneer rechallenge plaatsvindt. 
Het is niet ernstig, maar kan wel leiden tot ernstige condities. 
 
Urticaria is een uitbarsting van rode uitslag op de huid. Het is een rode uitslag die duidelijk omlijnd is. 
De reactie vindt binnen een dag plaats. Het wordt gerelateerd aan angio-oedeem en het is een type I 
reactie. 
 
Angio-oedeem 
Angio-oedeem is een diepe roze zwelling in de diepere huidstructuren. Het is eenzijdig en 
asymmetrisch. Het kan voorkomen in het gezicht, de mond, de tong, de keel en het strottenhoofd. Het 
kan leiden tot dyspneu. Het vindt vaak plaats binnen 36 uur na geneesmiddel gebruik. Het is 
reversibel, maar het kan uren tot dagen duren voordat het verdwijnt. Angio-oedeem kan optreden als 
een type I reactie en het kan dan worden behandeld met antihistaminica.  
Uitlokkende factoren zijn: 

 Hete/koude temperaturen 

 Kleine infecties 

 Angst of stress 

 Inspanning 

 Allergieën, zoals eten, geneesmiddelen en dieren (beten of prikken) 
NSAIDs kunnen angio-oedeem uitlokken via de remming van prostaglandines. Hierdoor worden 
bepaalde mediatoren geremd, waardoor de microvasculaire permeabiliteit toeneemt en de kans op 
angio-oedeem groter is. Bij ACE-remmers ligt er een ander mechanisme ten grondslag. ACE-remmers 
zorgen voor een toename van de bradykinine-spiegels, dat bindt aan de bradykinine 2 receptor, wat 
leidt tot oedeemvorming.  
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Fotosensitiviteit 
Fotosensitiviteit is een huidreactie door licht. Het wordt veroorzaakt door zonlicht, waarbij ROS zorgt 
voor vrije radicalen. Fotosensitiviteit door geneesmiddelen wordt veroorzaakt door genetische 
predispositie. De reactie op de huid is een dermatitis: maculair, papulair, vesicobulleus, oedeem, 
urticaria of eczeem. Fototoxiciteit is een type A bijwerking. Een foto-allergie is een type B bijwerking.  

 Fototoxiciteit: dosisafhankelijk, frequent, eerste dosis/vroeg. Het lijkt op een ernstige 
zonnebrand met hyperpigmentatie op de blootgestelde gebieden. Minder bekend is 
onycholyse (loslaten van de nagels) en blaren. Het herstel duurt enkele dagen. 

o Oorzaken: tetracyclines, quinolones, amiodaron, methotrexaat, furosemide, naproxen, 
etc. 

o Behandeling: withdrawal 

 Foto-allergie: type IV allergische reactie dat zelden voorkomt, maar chronisch is. Het lijkt op 
eczeem en ontstaat op blootgestelde lichaamsdelen, maar kan zich uitbreiden. Het duurt twee 
weken voor sensibilisatie plaatsvindt. Het herstel varieert per geneesmiddel.  

o Oorzaken: sulfonamides, fluoroquinolonen, NSAIDs, thiaziden, statines, ACE-
remmers, calcium-antagonisten, maar ook zonnebrandcrème en cosmetica. 

o Behandeling: withdrawal, antihistaminica en lokale corticosteroïden. 
 
Severe cutaneous adverse reactions (SCAR) 
Er bestaan verschillende vormen van SCAR: 

 Geneesmiddeluitslag met eosinofiele en systemische symptomen (DRESS) en geneesmiddel 
geïnduceerde hypersensitiviteitssyndroom (DIHS) 

o Treedt op na 3 weken tot 3 maanden 
o Symptomen zijn erythema op buik, ledematen en gezicht. Kan zich ontwikkelen tot 

effoliatieve dermatitis 
o Oedeemvorming in het gezicht  
o Koorts en lymfadenopathie 
o Systemische: hepatitis, nierfalen, long infiltraties, hartfalen, gewrichtspijn en 

eosinofilie 
o Paradoxaal: verergering van de symptomen na withdrawal 
o Risicofactoren: virale activatie, vitamine D deficiëntie, afrikanen, vrouwen 
o Oorzaak: carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital, lamotrigine, allopurinol, captopril, 

abacavir, nevirapine, β-lactam antiobiotica, sulfonamides en minocycline.  

 Acuut gegeneraliseerde exanthemateuse pustulose (AGEP) 
o Zeldzaam, >90% geneesmiddel geïnduceerd 
o Meerdere steriele puisten op de huid, erytheem en oedeem 
o Treedt op na 3 tot 5 dagen 
o Koorts en leukocytose 
o Oorzaak: penicillines, cefalosporines, quinolones, diltiazem, terbinafine, celecoxib 

 Stevens-Johnson syndroom (SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN) 
o Potentieel ernstige reactie, type IV allergische reactie 
o Zeldzaam 
o Treedt op na 2 tot 8 weken 
o Huid en systemische klachten 

 Begint met griepachtige verschijnselen 
 De huidreactie lijkt op tweedegraads brandwonden, zowel op de huid als op 

de slijmvliezen 
 Huidschilfering op grote gebieden 
 Organen  maagdarmklachten, ademhalingsproblemen, hepatitis, 

glomerulonefritis en oogklachten. 
o Risicofactoren: HIV, auto-immuun ziekten, genetisch, ras en leeftijd 
o Verschil SJS en TEN: 

 Huidreactie bij SJS <10% oppervlakte en bij TEN >30% 
 Bij SJS fataal in 5-10% en bij TEN >30% 

o Oorzaken: sulfonamides, antiepileptica, NSAIDs, allopurinol en nevirapine 

 Erytheem multiforme major (infectie gerelateerd) (EMM) 
 
Vroege herkenning van de reacties is belangrijk voor het herstel. Er moet gekeken worden naar 
dermatologische en allergische reacties. Het geneesmiddel dat de reactie veroorzaakt moet 
levenslang vermeden worden en er moet gekeken worden of er kruisreactiviteit is met andere 
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geneesmiddelen. De reacties moeten behandeld worden door een specialist in ICU of 
brandwondencentrum.  
 
 
 
Medicatiefouten 
HARM = hospital admissions related to medication 

 2,4% van alle ziekenhuisopnames door ADR, waarvan 5,6% acuut 

 46% is te voorkomen 
 
Waarom worden fouten gemaakt? 

 Gebrek aan kennis 

 Onoplettendheid 
o Sommige geneesmiddelen of doosjes hebben ongeveer dezelfde naam 
o Slecht controleren van dosering 

 Afwijking van richtlijnen 
 
Wat zijn de condities? 

 Onbekend met de taken 

 Onkunde 

 Gebrek aan tijd 

 Inadequate controle 

 Slechte procedures 

 Slechte menselijke kunde 
 
In Nederland worden medicatiefouten gerapporteerd bij het Centrale Medicatie-incidenten Registratie 
(CMR). Zowel zorgverleners als patiënten kunnen (eventueel anoniem) fouten melden, waarvan een 
regelmatig een nieuwsbrief gestuurd wordt. In ziekenhuizen is ook een registratie van fouten, in het 
Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP) en Fouten Ongevallen en Bijna-Ongelukken (FONA). Met 
de rapportage wordt ervoor gezorgd dat er van fouten geleerd wordt en het niet nogmaals voorkomt.  
 
Lever 
Combinatie amoxicilline/clavulaanzuur heeft als ernstige bijwerking leverschade met kans op 
leverfalen. De combinatie is een β-lactam antibioticum met een β-lactamaseremmer, waardoor 
resistentie voorkomen wordt. Het wordt voornamelijk voorgeschreven bij lucht-, urineweg- en 
huidinfecties.  
 
Meer dan 1000 geneesmiddelen worden geassocieerd met stoornissen en bijwerking van de lever en 
het is de meest voorkomende oorzaak dat geneesmiddelen van de markt worden gehaald. De helft 
van alle gevallen van leverfalen worden veroorzaakt door deze bijwerkingen.  
 
Functies van de lever: 

 Metabolisme van koolhydraten, vetten, eiwitten en hormonen 

 Opslag van glycogeen, vitamines en mineralen 

 Metabolisme en excretie van bilirubine via gal 

 Metabolisme van medicatie 

 Detoxificatie 
 
 Metabolisme: 

o Fase 1:  
o Oxidatie, reductie, hydroxylatie en demethylatie 
o Cytochroom P450 

o Fase 2: 
o Conjugatie met glucuronidezuur, sulfaat, aminozuren of glutathion 

 
Bij het lichamelijk onderzoek is weinig te zien, vooral in de labwaarden komen leveraandoeningen 
naar boven. Er is een vergroting van de lever te zien/voelen met soms pijn in de buik. Er kan 
accumulatie van bilirubine in het lichaam optreden, waardoor geelzucht en jeuk kan optreden. 
Daarnaast kan er een vitamine K deficiëntie optreden, waarbij de kans op bloedingen vergroot wordt. 
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Definities: 

 Hepatitis: histologische laesis in de lever, gekarakteriseerd door infiltratie dat eventueel 
geassocieerd kan worden met hepatocellulaire veranderingen 

 Leverschade: informatie over eventuele histologische schade is niet beschikbaar 
 Geneesmiddel geïnduceerde leverschade kan hepatocellulair zijn (toename in ALAT), 

cholestatisch (toename van ALP) of een gecombineerde leverschade. 
 Biopten worden alleen genomen wanneer dit de therapie kan beïnvloeden. 

 
Er zijn twee soorten levertoxiciteit: 

 Directe toxiciteit op de levercellen (type A) 
o Er worden zeer reactieve metabolieten gevormd tijdens fase I metabolisme 

 Door toxische concentraties van geneesmiddelen 
 Door inductie van CYP450 

o Karakteristieken zijn: 
 Het is dosisafhankelijk 
 Er is een korte tijd van onset 
 Het duurt 24-28 uur 

o VB van geneesmiddelen met dosisafhankelijke ADRs: 
 Paracetamol 
 Acetylsalicylzuur 
 Tetracycline 
 Azathioprine 
 Methotrexaat 

 Idiosyncratische reacties (type B) 
o Vaak zijn immunologische mechanismen betrokken 
o Andere orgaansystemen kunnen ook aangetast zijn 

 Huiduitslag 
 Gewrichtspijn 
 Koorts 
 Leukocytose 
 Eosinofilie 

o VB geneesmiddelen met idiosyncratische reacties: 
 Halothaan (inhalatie anestheticum) 
 Methyldopa 
 Rifampicine 

 
Bij hepatocellulaire reacties wordt het geneesmiddel gemetaboliseerd tot een reactief metaboliet. 
Hierdoor ontstaat er schade aan de cellen, waardoor apoptose en necrose optreedt. Daarnaast vindt 
er sensitisatie plaats, wat ook leidt tot celschade en celdood. Daarnaast zorgen de reactieve 
metabolieten voor een adaptieve immuunreactie geïnduceerd. Apoptose en necrose reacties zorgen 
voor zowel sensitisatie als voor een immuunreactie. Alle reacties zorgen uiteindelijk voor ernstige 
leverschade en leverfalen.  
 
Hepatocellulaire hepatitis wordt veroorzaakt door hepatocellulaire schade. Dit is te zien in 
verschillende klinische beelden, van geen symptomen tot leverfalen. Er vindt altijd een langzaam 
herstel plaats na de bijwerking. Een kleine verstoring kan echter helemaal herstellen, omdat overige 
levercellen zich goed kunnen aanpassen. Met de ALAT spiegels kan gekeken worden of er sprake is 
van leverschade, maar de spiegels zijn niet gelijk aan de ernst van de aandoening (behalve bij 
paracetamol). Er is een hoge mortaliteit bij hepatocellulaire hepatitis (10%).  
 
Bij cholestatische hepatitis vindt er cholestase plaats. Dit wordt veroorzaakt door de inhibitie van het 
Bile Salt Excretory Protein (BSEP). Geneesmiddelen die dit veroorzaken zijn rifampicine, cyclosporine 
en glibenclamide. De cholestase wordt vaak gecombineerd met ontsteking van de intra- of 
extrahepatische galwegen. Dit komt door de excretie van metabolieten die direct een toxisch effect op 
de galwegen hebben, zoals flucloxacilline en terbinafine.  
 
Cholestatische leverschade is te herkennen aan de schade van de galwegen. Dit zorgt voor 
abdominale pijn, koorts, geelzucht en jeuk. Het is vaak minder ernstig dan hepatocellulaire hepatitis: 
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de mortaliteit is <1%. Wanneer er wordt gestopt met het geneesmiddel, duurt het enkele maanden 
voordat de lever hersteld is.  
 
Vaak komt een combinatie van hepatocellulaire en cholestatische schade voor. De symptomen zijn 
gelijk aan die van beide aandoeningen. De mortaliteit is lager vergeleken met alleen hepatocellulaire 
hepatitis, maar de mortaliteit is nog steeds minstens 1%.  
Bedreigende acute leverfalen wordt gekenmerkt door een verlengde PT-INR (≥1,5), waardoor de 
bloedingskans vergroot wordt. Daarnaast zijn er encefalopathische en mentale veranderingen en de 
prognose is erg slecht wanneer de symptomen binnen 26 weken optreden.  
 
De labwaarden: 

 ALAT = alanine aminotransferase. Komt vooral voor in de lever en in mindere mate in de 
nieren en spieren. 

 ASAT = aspartaat aminotransferase. Komt voor in de lever en spieren. 

 AF = alkaline fosfaat. Komt voor in de galwegen. 

 Bilirubine 

 γGT = γ-gluthamyltransferase. Komt vooral voor in de celmembraan. Neemt toe bij een 
obstructie aan de galblaas of bij een inductie van hepatocyten.  

 
Er zijn verschillende leverstoornissen: 

o Virale hepatitis 
o Cholestase door sepsis 
o Alcoholmisbruik 
o Auto-immuunziekten 
o Hemodynamische veranderingen 
o Metabole stoornissen 
o Niet-hepatische oorzaken in toename van leverenzymen 

o Hartfalen 
o Ontstekingsreacties 
o Ondervoeding 
o Zwangerschap 
o Etc. 

o Tumoren en metastases 
 
Er zijn verschillende klinische karakteristieken waarnaar wordt gekeken bij de diagnose van de 
leveraandoeningen: 

 Labwaarden 
o De ratio van ALAT/AF wordt het meest gebruikt 
o De biochemische uitkomst kan verschillen van de klinische presentatie en 

histologische bevindingen 
o Afwijkingen in labwaarden komen ook voor in gezonde mensen 
o Abnormale waarden kunnen niet altijd de reactie voorspellen 

 Latentietijd 
o Type A: korte tijd van onset, farmacologisch effect 
o Type B: langere tijd van onset, idiosyncratisch, soms nadat de therapie gestopt is 

 VB: sulfonamides, erythromycine, amoxicilline/clavulaanzuur 
 Aanwezigheid of afwezigheid van immuno-gerelateerde hypersensitiviteit 

o Immuno-gerelateerde reacties: koorts, uitslag, eosinofilie, antilichamen. De reactie is 
sneller en heftiger wanneer het geneesmiddel opnieuw wordt toegediend. 

o Niet-immuno-gerelateerde reacties: geen van de hierboven genoemde reacties. 
 Dechallenge 

o De symptomen verdwijnen nadat de behandeling stopt.  
 Soms wordt de reactie eerst ernstiger voordat het verdwijnt. 
 Volledig herstel kan tot een jaar duren. 
 Een afname van transaminasespiegels kan ook betekenen dat er al sprake is 

van leverfalen. 
 
Risicofactoren voor het ontwikkelen van bijwerking op de lever zijn: 

 Leeftijd 
o Isoniazide heeft bij oudere leeftijd meer kans op bijwerkingen 
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o Valproaat en eythromycine heeft vaak bij jonge kinderen meer kans op bijwerkingen 

 Vrouwen 

 Andere hepatotoxische geneesmiddelen 

 Medische geschiedenis van leverziekten (HIV, hepatitis) 

 Alcoholmisbruik 

 Ondervoeding 

 Polymorfismen van CYP2E1 en IL 4 en 10 
 
Het Naranjo-algoritme is niet gevalideerd voor ADRs van de lever. Soms wordt er bij onderzoeken 
gevonden dat leverenzymen verhoogd zijn, ook bij de controle groep. Er is dan geen sprake van 
leverfalen.  
 
Vaccinaties 
Verschil tussen vaccinaties en geneesmiddel: 

Vaccin Geneesmiddel 

Gezonde mensen Patiënten 

Langere tijd effectief Korte tijd effectief 

Hoeveelheid actieve substanties verschilt Farmacon en dosis staat vast 

Biologisch product Chemisch gesynthetiseerd 

Productie in batches Niet altijd in batches geproduceerd 

 
Dode vaccins bevatten (delen van) pathogenen of substanties geproduceerd door pathogenen. De 
actieve deeltjes zijn onschadelijk gemaakt. Wanneer het vaccin wordt toegediend, wordt het 
immuunsysteem geactiveerd. Het pathogeen wordt geëlimineerd en er wordt een immunologisch 
geheugen gemaakt, waardoor het immuunsysteem bestand is tegen het pathogeen.  
 
De Adverse Events Following Immunization (AEFI) zijn in verschillende reacties te classificeren: 

 Vaccin product-gerelateerde reactie: lokaal en systemisch reactogeen 
o Reactie bij toedieningsplaats: zwelling, roodheid, warmte, pijn, etc. 
o Algemene reacties: malaise, hoofdpijn, misselijk, koorts 
o Vaccinitis: koorts en uitslag 

 Vaccin kwaliteitsdefect-gerelateerde reactie: kwaliteitsdefecten van het product, waaronder de 
toedieningsvorm 

 Immunisatiefout-gerelateerde reactie: onjuist handelen, voorschrijven of toedienen 
o Niet goed gekoeld bewaard 
o Niet goed gesteriliseerd 
o Injectietechniek of materiaal 
o Etc. 

 Immunisatieangst-gerelateerde reactie: flauwvallen 

 Co-incidentele events: infecties, encefalopathie, hersenschade, epilepsie, autisme 
o Ernstige klachten of symptomen vragen altijd om medisch onderzoek en behandeling 

 
De oorzaak van de bijwerking zijn de actieve deeltjes (antigenen), hulpstoffen, oplosmiddel, etc. Het 
mechanisme kan verschillen van ontsteking, microbiologische reactie, immunologische reactie, 
allergie, etc. 
 
Neurologie 
Centraal zenuwstelsel (CZS): hersenen en ruggenmerg  integratie en controle centra 
Perifeer zenuwstelsel (PZS): schedel- en ruggenmerg zenuwen  communicatielijnen tussen CZS en 
de rest van het lichaam. Disfunctie van de zenuwvezels. 
 Type neuropathie: 

 Mono neuropathie bij enkele vezels 

 Poly neuropathie bij meerdere vezels 
 ADR hangt af van zenuwtype: 

 Sensorvezels: paresthesie (‘ernaast-waarneming’) en hyperesthesie (‘over-waarneming’) 
o Paresthesie is een stoornis in de sensoren, waardoor onplezierige tintelingen, 

branden en prikkelingen gevoeld worden. Het is pijnlijk en het gevoel van 
temperatuur en tast is veranderd. Er kan ook gevoelloosheid optreden.  

VB: SSRI’s kunnen elektrische schok ervaring hebben 
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 Motorische vezels: spierzwakte, tremor/spasme 

 Autonome vezels: endocriene, GI- en blaasafwijkingen 
 

 Symptomen neuropathie: 

 Negatieve symptomen  afname van signaal 
o Gevoelloosheid 
o Zwakte 

 Positieve symptomen  toename van signaal 
o Paresthesia 
o Spierspasmen 
o Spiertrekkingen 
o Pijn 
o Motorische rusteloosheid 

 Verminderde reflexen 
 Gevoeligheid van PZS 

 Gevoeligheid van bloedtoevoer is groot 

 Zwakte in de bloed-zenuw barrière 

 Afwezigheid van lymfatisch systeem om toxische stoffen af te voeren 

 Er is geen contact of homeostase met cerebrale spinale vloeistof (CSF) 
 Types geneesmiddel geïnduceerde neuropathie 

 Axonale degeneratie 
o Meest voorkomende type 
o Lange vezels 
o Reversibel 
o VB: Statines, nitrofurantoïne 
o Symptomen: eerst de lagere lichaamsdelen, gevoel alsof men sokken en 

handschoenen aanheeft. Begint met een sensorstoornis en wordt gevolgd door 
motorische stoornissen. 

 Verstoring van myeline schede 
o Zeldzaam type 
o Reversibel 
o VB: Amiodaron, TNF-α remmers 
o Symptomen: begint met motorische disfunctie, zoals spierzwakte 

 Celdood 
o Irreversibel 
o VB: cisplatina, thalidomide 

 Mechanismen: 

 Cytotoxische inflammatoire veranderingen 
o VB: cytostatica, zoals cisplatina en thalidomide 

 Mitochondriale schade 
o VB: taxanen, zoals paclitaxel (cytostatica) 
o Effect op mitose en genregulatie 

 Axonale degeneratie met terminale prieel degeneratie, met betrekking van veranderde 
functies van ion kanalen en neurotransmitters 

o VB: cisplatina 

 Demyelinatie 
o VB: TNF-α remmers, zoals etanercept 

 Oxidatieve stress 
o Weefselschade en associaties met ontstekingen 
o Direct en indirect toxisch 

 Klinische presentatie neuropathie 

 Latentietijd: verschilt per geneesmiddel. Kan weken tot maanden duren, kan ook optreden 
als de therapie al gestopt is. 

 Dosis afhankelijk 

 Progressie 
o Axonaal: langzaam 
o Demyelinatie: verschilt per casus 

 Reversibel wanneer de therapie gestopt wordt. 
 Oorzaken: 
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 Infecties (HIV, Lyme, herpes) 

 Immunologische en inflammatoire stoornissen 

 Vasculaire stoornissen 

 Metabole stoornissen (diabetes mellitus, nierfalen, vitamine B6 en B12 deficiënties, 
hypothyreoïdie) 

 Kanker (lymfomen) 

 Mechanisch (trauma) 

 Toxines (alcohol, zware metalen, pesticiden) 

 Geneesmiddelen 
o Chemotherapeutica 
o Antibiotica: fluoroquinolonen, metronidazol, nitrofurantoïne 
o Immunosuppressiva: TNF-α remmers 
o Cardiovasculaire geneesmiddelen: amiodaron, statines 
o SSRI’s: paroxetine 
o PPI: omeprazol 

 Risicofactoren: 

 Lengte van geneesmiddelgebruik: statines, colchicine, metronidazol 

 Eerdere blootstelling aan neurotoxische geneesmiddelen of andere substanties 

 Combinatietherapie met neurotoxische middelen 

 Genetische variatie: DNA-reparatie mechanismen, apoptose, mitochondriale functie, 
gevoeligheid voor oxidatieve stress. 

 Comorbiditeiten die een verhoogde kans op neuropathie geven 
 
Extrapiramidale symptomen worden veroorzaakt door dopamine, acetylcholine, GABA en glutamaat. 
De symptomen zijn hyper- of hypokinesie. De symptomen komen overeen met Parkinsonisme. De 
pathogenese is echter anders dan de ziekte van Parkinson. Dopamine speelt hier voornamelijk een rol 
en geneesmiddelen met een antagoniserend effect op de D-receptor zorgt voor parkinsonisme. Ook 
GABA en glutamaat spelen een rol, maar in mindere mate. 
 
Risicofactoren zijn: 

 Leeftijd  voornamelijk bij ouderen 

 Vrouwen 

 Genetica 

 Polyfarmacie 
o Typische antipsychotica, zoals chlorpromazine, promethazine, haloperidol 
o Atypische antipsychotica, zoals risperidon, olanzapine 
o Dopamine depletors, zoals reserpine, tetrabenazine 
o Anti-emetica: metoclopramide 
o Calcium-antagonisten: flunarizine, cinnarizine 

 Tijdsrelatie 
 
Acute dystonie: langzame bewegingen van de spieren, waardoor deze in compulsieve positie blijven. 
Verschillende geneesmiddelen kunnen dit veroorzaken, zoals antipsychotica, metoclopramide en 
antidepressiva (TCA’s). De latentietijd is kort, vaak snel na de start van de behandeling of na 
dosisverhoging.  
 
Nieren 
Functies van de nieren: 

 Regulatie van zuur/base balans, extracellulaire vloeistof en elektrolytenbalans. 
 Excretie van afvalstoffen 
 Regulatie van de bloeddruk 
 Productie van hormonen, zoals EPO, renine, angiotensine II, aldosterong, etc. 

De processen die hiermee gemoeid zijn, zijn glomerulaire filtratie, tubulaire reabsorptie en secretie 
 
Bijwerkingen zorgen voor 20% van alle nierfalen. Oudere patiënten met meerdere comorbiditeiten 
hebben een verhoogde kans op bijwerkingen op de nieren. Kleine verstoringen van de nierfunctie zijn 
meestal reversibel, maar behandeling is soms wel nodig. 
 
Klinisch beeld: 
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o Meestal zijn er geen klachten 
o Lichte tot matige nierinsufficiëntie kan leiden tot nachtelijk urineren, omdat de nieren minder 

goed de urine kunnen concentreren. 
o Symptomen: 

o Vermoeidheid door acidose of anemie 
o Spierzwakte, krampen, encefalopathie 
o Toename bloeddruk 
o Proteïnurie 
o Oedeem 
o Osteomalacie 

o Acute en chronische nierfalen: 
o Acute nierfalen 

 Prenierfalen 

 Afname van de glomerulaire perfusie  
o Hemodynamische veranderingen 
o Veranderingen in prostaglandine of angiotensine II spiegels 
o VB: diuretica, NSAID’s, ACE-remmers 

 Tubulaire toxiciteit: 
o Vooral de proximale tubulus is gevoelig voor toxiciteit 
o VB: vancomycine, antivirale middelen, cisplatinum 
o Mechanismen: inhibitie van mitochondriale functie, inhibitie 

van tubulaire transport, formatie van vrije radicalen 
o In de initiële stadia is volledig herstel nog mogelijk 
o Aminoglycosiden zorgen voor nierschade en nierfalen door 

accumulatie in de proximale tubulaire cellen. Hierdoor 
verhoogt de halfwaardetijd tot 100 uur (normaal 3 uur). De 
toxiciteit is gerelateerd aan het aantal aminogroepen in het 
geneesmiddel: neomycine is het meest toxisch en 
streptomycine het minst. De tijd tot onset is 5-10 dagen. 

o Cisplatine zorgt voor acute tubulaire necrose door een 
afname van de GFR. Het is een dosisafhankelijke bijwerking. 
Het kan reversibel zijn, wanneer de behandeling binnen 21 
dagen gestopt wordt en de patiënt behandeld wordt. Daarna 
vindt er cumulatieve irreversibele schade plaats. 
Risicofactoren zijn dehydratie, radiotherapie, leeftijd, andere 
nefrotoxische geneesmiddelen. 

 Interstitiële nefritis:  
o inflammatoire reacties die de renale tubulus en het 

interstitium beïnvloeden 
o Het is acuut en reversibel 
o Meestal door hypersensitiviteit voor de geneesmiddelen 
o Kan binnen twee weken optreden, maar kan sneller 

voorkomen wanneer er eerder blootstelling is geweest.  
o VB: allopurinol, antibiotica, NSAIDs, PPI’s, lithium, 

mesalazine 
o Behandeling met corticosteroïden en immunosuppressiva 

 Trombotische microangiopathie: 
o Ophoping van trombocyten in de smalle niervaten 
o Meestal heeft het een immunologische oorzaak 
o VB: clopidogrel, ticlopidine, cyclosporine 

 Rhabdomyolyse 
o Afbraak van spierweefsel, waarbij intracellulaire inhoud vrij 

komt in het plasma (zoals myoglobine) 
o Spierzwakte en –pijn, hoge creatinine spiegels, verkleurde 

urine 
o Ophoping van myoglobine op het membraan van de 

glomerulus 
o Zeldzaam maar ernstig door VB statines, ketamine en 

methadon 
 Postnierfalen: 
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 Kristal nefropathie 
o Vorming van kristallen in de urine met neerslag in de distale 

tubulus 
o Soms gecombineerd met interstitiële nefritis 
o Afhankelijk van de dosis en de pH van de urine 
o VB: ampicilline, ciprofloxacine, antivirale middelen 

 Retroperitoneale fibrose 
o Obstructie van de ureter 
o VB: methysergide, hydralazine, methyldopa, atenolol, 

ergotalkaloïden 
o Chronisch nierfalen 

 Progressieve afname van de renale functie 
 Meestal schade aan de tubulo-interstitiële cellen 
 VB: chronisch gebruik van analgetica, lithium, cisplatine, cyclosporine, 

mesalazine 
 Kan zowel reversibel als irreversibel zijn 

 
Risicofactoren: 

 Leeftijd (>60 jaar) 

 Bestaande stoornissen van de nierfunctie 
o Alternatieve geneesmiddelen gebruiken waarvan nefrotoxiciteit niet bekend is 

 Volume tekort 
o Voldoende water drinken 

 Gebruik van andere nefrotoxische middelen 
o Proberen combinaties te vermijden 
o Zo laag mogelijk doseren 

 Diabetes mellitus 

 Hartfalen 

 Sepsis 
 
Geneesmiddelgebruik bij zwangere vrouwen en lactatie 
Zwangere vrouwen worden uitgesloten van klinische studies, wat betekent dat alles wat bekend is 
over teratogene middelen, gevonden is uit de praktijk. Dit is gebeurt via accidentele bevindingen en 
observationele studies. 
 
Observationele studies: 

 Prospectieve cohorten 

 Case controle studies 

 Zwangerschap registraties 

 Gelinkte databases 
 
Zwangerschap 
Veranderde lichaamsfuncties tijdens de zwangerschap: 

 Absorptie: 
o Verminderde motiliteit van het maagdarmkanaal 
o Verhoogde pulmonaire functie 
o Verhoogde circulatie in de huid 

 Distributie 
o Verhoogd plasmavolume 
o Verminderde eiwitbinding 
o Toename totaal lichaamsvocht 
o Toename lichaamsvet 

 Metabolisme 
o Veranderingen in leverfuncties  CYP450 activiteit 

 Excretie 
o Toename GFR 

Door de veranderingen in lichaamsfuncties kunnen de plasmaspiegels schommelen gedurende de 
zwangerschap.  
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Functies van de placenta: 

 Uitwisseling van nutriënten, gassen en afvalstoffen 

 Immuniteit (antilichamen) 

 Endocriene functies 

 Bescherming tegen afstoting 
De transport over de placenta gaat via diffusie, gefaciliteerde diffusie, actief transport en 
fagocytose/pinocytose.  
 
Tijdens de zwangerschap geen vaccinaties met levende, verzwakte vaccinaties in het eerste half jaar.  
 
Teratologie: de studie van exogene componenten die een abnormale ontwikkeling en defecten bij de 
geboorte veroorzaken. 
 
Teratogenen: 

 Geneesmiddelen 
o Lipofiliteit 
o Molecuulgrootte 
o Ionisatie 
o Eiwitbinding 
o Metabolisme placenta 

 (Infectieuze) ziekten van de moeder 
o Astma 
o Psychologische stoornissen 
o Epilepsie 
o Diabetes mellitus 
o Hypertensie 
o Auto-immuunziekten 
o Infecties 

 Alcohol, tabak en recreationele drugs 

 Chemische stoffen 

 Radiatie 

 Metalen 
 
De vatbaarheid voor de bijwerking is afhankelijk van de genetica. Dit verschilt tussen soorten en 
individuen. Dierproeven geven dus niet altijd een goed beeld van de bijwerking. De vatbaarheid voor 
teratogeen effect verschilt ook tussen de verschillende stadia van de zwangerschap.  

 Valproaatzuur vergroot de kans op neurale buissyndroom tussen dag 16 en 28 
 ACE-remmers zorgen voor nierfunctiestoornissen en dood in het 2

e
 en 3

e
 trimester 

 
De manifestaties zijn dosisafhankelijk, zowel in de dosis als in de mate van toediening (dagelijks/duur 
van de behandeling). Hierdoor kan effect verschillen van geen toxisch effect tot dood. 
 
Misoprostol  vasculaire verstoring, leidt tot defecten van de ledematen, verlamming van het gezicht, 
spierziekten, gastroschisis (defect buikwand). 
Isotretinoïne  spontane abortus, ledematen defecten, CZS stoornissen, etc. 
NSAID  niet gebruiken na week 20, vanwege effect op nieren, bloedingen, contracties, etc. 
 
Lactatie  
Er is een kleine kans op bijwerkingen tijden lactatie. Het risico is het grootst bij jongere baby’s. 
Geneesmiddelen voor het CZS gelden als de meest gerapporteerde bijwerking. Sommige 
geneesmiddelen komen in de moedermelk. Het gaat hierbij om passieve diffusie en de concentratie is 
hierbij gelijk aan de plasmaspiegels.  
 


