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Tractus respiratorius 
 

Verkoudheid/hoesten 
NHG M78, GF p.189-190/205, FK 
 
Hoesten: plotselinge, explosieve vorm van uitademen die dient om materiaal uit luchtwegen te verwijderen. Het is een 
gecompliceerde reflex en één van de manieren waarop longen en luchtwegen worden beschermd, bijv. tegen ingeademde 
deeltjes. Soms komt sputum (syn. flegma) naar boven, een mengsel van slijm, debris (afval) en door de longen afgestoten 
cellen. Het treedt op wanneer de longen geïrriteerd raken, bijv. door luchtweginfecties, allergieën en roken. Om de oorzaak 
vast te stellen is informatie over het hoesten belangrijk: hoe lang het duurt, op welk moment van de dag, welke factoren het 
beïnvloedt, sprake van pijn op de borst, kortademigheid, heesheid, duizeligheid of een fluitende ademhaling en of er sputum 
(kleur/consistentie) of bloed wordt opgehoest. Gelig, groenig of bruinig sputum kan op een bacteriële infectie wijzen, helder 
maar taai sputum is kenmerkend voor astma. Bloed ophoesten kan op bronchitis duiden, maar ook op een ernstigere 
aandoening en moet dus altijd nader onderzocht worden. 
 
Verkoudheid: is een acute virale infectie, meestal zonder koorts en gepaard gaande met ontstekingsverschijnselen van met 
name de bovenste luchtwegen, inclusief neus, paranasale sinussen, keel, larynx en vaak ook trachea en bronchi. Van de vele 
virussen die verkoudheid kunnen veroorzaken zijn de rhinovirussen de belangrijkste. Symptomen zoals niezen, rinorroe en 
keelpijn beginnen na een korte incubatietijd (1–3 dagen) en verdwijnen bij afwezigheid van complicaties spontaan. 
 
Behandeling 
Voorlichting/niet-medicamenteus 
- Hoesten t.g.v. ongecompliceerde luchtweginfectie gaat zonder speciale maatregelen meestal in 2 á 3 wk over. 
- Stomen boven een kom heet water met een doek over het hoofd kan de klachten bij een verstopte neus verlichten. Er is 

echter geen genezend effect van stomen aangetoond. Raad mentholpreparaten bij het stomen bij kinderen jonger dan 
twee jaar af vanwege mogelijke laryngospasmen. 

- Ontraad (passief) roken, dit kan hoesten veroorzaken en de klachten verlengen. 
- Ontraad het schrapen van de keel, dit kan het hoesten onderhouden. 
- Hoestprikkel dempende middelen, hoestdrankjes en antihistaminica bij acute hoest worden niet aangeraden. 
- Kinkhoest behandelen met antibiotica. 
- Een kind met bronchiolitis knapt meestal spontaan op na 3-7 dg.  
- Een pseudo-kroepaanval zonder ernstige benauwdheid herstelt spontaan binnen enkele uren. 
 
Medicamenteus 
Productieve hoest: Expectorantia (ammoniumchloride, ipecacuanha) verlagen viscositeit van slijm door productie van 
waterig slijm. Emollientia (tijmstroop) zorgen voor extra slijmproductie van slijmvlies, wat beschermende werking heeft. 
Mucolytica of sputumvervloeiers (acetylcysteïne, broomhexine) verlagen de viscositeit van het slijm en worden veel 
gebruikt, maar effectiviteit is niet bewezen. Acetylcysteïne ook bij chronische aandoeningen met taai slijm zoals COPD en 
CF. 
 
Prikkelhoest (GF p. 189-190): voorkeur voor noscapine (bij onvoldoende effect codeïnefosfaat). Niet oorzakelijk te 
behandelen hoest in palliatieve zorg behandelen met morfine. Eerder ook histamine-antagonist promethazine, maar werkt 
alleen sederend en veel bijwerkingen. 
 
Antimicrobieel: bij vermoeden van pneumonie, zuigelingen en ouderen (> 75) met koorts, patiënten met relevante co-
morbiditeit is antimicrobiële behandeling geïndiceerd. Meest frequente veroorzakers S. pneumoniae, H. influenzae en M. 
catarrhalis. Behandelen met amoxicilline 5 dg (bij overgevoeligheid doxycycline 7 dg), bij zwangerschap/lactatie 
amoxicilline 5 dg (alt. erythromycine 7 dg). Kinderen: amoxicilline 5 dg (overgevoeligheid azitromycine 3 dg).  
 
Bij pseudokroep: pseudokroep is een virale ontsteking van de slijmvliezen van de keel ter hoogte van het strottenhoofd. Bij 
kinderen is dit nog niet uitontwikkeld, de nog kleine opening van de luchtpijp kan door het optredende oedeem dichtgedrukt 
worden. Gevolg is benauwdheid, die in matig/ernstige gevallen te bestrijden is met toediening van corticosteroïden. Eenmalig 
dexamethason (0,15 mg/kg), beclomethason inhalaties met voorzetkamer (100µg/dosis) of prednisolon (1 mg/kg) met 
vervolgens 2 mg/kg/dag voor 5-6 dagen. Budesonide inhalaties zijn een alternatief. Inspectie van kind tot effect optreedt 
(na ca. 30 min), geen effect na 2 uur/verergering klachten – ziekenhuisopname. 
 
Dyspneu: het subjectieve gevoel van kortademigheid. De ademhaling blijft achter bij de zuurstofvraag. Komt veel voor bij 
astma, COPD, hartfalen, verzwakking van skeletspieren en kanker.  
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Anti-hoest medicatie 
- Noscapine: centraal aangrijpende hoestprikkeldrempende stof. Afgeleid van de opiaten. 

o Bijwerkingen: bij hoge doses – sufheid, misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid. 
o Veilig bij zwangerschap. 

 
- Codeïnefosfaat: opiumalkaloïd met analgetische en hoestprikkeldempende werking. 

o Bijwerkingen: GI-klachten, duizeligheid, sufheid, ademhalingsdepressie (let op bij kleine kinderen), obstipatie. 
Verslaving mogelijk. 

o Mogelijk onveilig bij zwangerschap. 
o Voorzichtig bij verminderde ademreserve, overmatige slijmvorming in de luchtwegen, hypothyreoïdie, 

prostaathyperplasie en shock. Kan reactievermogen beïnvoeden (Cat. II) 
 
- Promethazine: antihistaminicum, vooral gebruikt voor hun sedatieve werking. Eerder als sedativum bij hinderlijke hoest ’s 

nachts bij voornamelijk kinderen. 
o Bijwerkingen: wiegendood (depressie ademhaling of dempen wekreflex), glaucoom (ouderen) sedatie, sufheid, 

coördinatie- en visusstoornissen, GI-klachten, droge mond, urineretentie.  
o CI: kinderen < 1 jr 
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Astma en COPD 
NHG M24/M27/M26, GF p.213-230, FK 
 
Astma 
Astma wordt gekenmerkt door aanvallen (exacerbaties) van dyspneu ten gevolge van luchtwegobstructie. Er is sprake van 
bronchiale hyperreactiviteit voor diverse stimuli, zoals allergenen, irritantia (rook, stof, kou), inspanning en virale infecties. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen allergische (80%) en intrinsieke astma (20%). In reactie op deze stimuli ontstaat een 
diffuse, reversibele, chronische obstructie van de luchtwegen, waarbij diverse cellen zoals mestcellen, eosinofiele 
granulocytenen en TH2-lymfocyten betrokken zijn. Symptomen zijn kortademigheid, piepende ademhaling en/of vol zitten, 
hoesten, evt. met sputumproductie. Tussen de aanvallen door is er sprake van een veelal normale longfunctie. 
De ontstekingsreactie gaat gepaard met bronchospasmen, oedeem en een toename van mucusproductie, waardoor de 
obstructie groter wordt. In de vroege reactie worden deze factoren veroorzaakt door onstekingsmediatoren als histamine, 
leukotriëenen en prostaglandines die vrijkomen uit o.a. mestcellen, terwijl in de late reactie mediatoren (leukotriëenen) 
vrijkomen uit eosinofiele cellen waardoor deze factoren in ernstigere mate optreden. Ook veroorzaken de ontstekingscellen 
schade aan het epitheel, waardoor hyperreactiviteit ontstaat en de aanvallen steeds ernstiger worden. De hyperreactiviteit 
bepaalt de symptomen, hoe erger de overgevoeligheid voor ontstekingsmediatoren, hoe erger de astma.  
 
Astma wordt ingedeeld naar de ernst van de klachten: 
- Intermitterend: klachten < 2x per wk, ’s nachts < 2x per mnd, piekstroom > 80% voorspeld, variabiliteit < 20%. 
- Licht persisterend: klachten > 2x per wk, exacerbaties kunnen activiteiten en slaap beïnvloeden, nachtelijke symptomen    > 2x per 

mnd, piekstr. > 80% voorspeld, var. 20-30%. 
- Matig persisterend: dagelijks klachten, exacerbaties beïnvloeden activiteiten en slaap, nachtelijke symptomen > 1x per wk, piekstr. 

60-80% voorspeld, var. > 30%. 
- Ernstig persisterend: continu klachten, frequent exacerbaties, frequent ’s nachts, piekstr. < 60% voorspeld, var. > 30%. 

De behandelingsaanpak en keuze van geneesmiddelen wordt bepaald door de ernst van de astma, de frequentie en ernst van 
klachten, variabiliteit van de piekstroom en de ernst van de longfunctiestoornis.  
 

COPD 
COPD wordt gekenmerkt door beperking van de luchtstroom die niet volledig omkeerbaar is. Deze luchtstroom-beperking is 
gewoonlijk progressief van aard en gaat samen met een abnormale ontstekingsreactie van longen op schadelijke deeltjes of 
gassen vooral gemedieerd door TH1-lymfocyten, alveolaire macrofagen en neutrofielen. Patiënten vertonen tekenen van 
chronische bronchitis, bronchiolitis en/of emfyseem, zijn doorgaans ouder dan 40 jaar en roken. Progressie gaat zeer 
geleidelijk, waarbij blijven roken belangrijk is. Er is een toegenomen slijmproductie en zwelling van het slijmvlies, wat 
veroorzaakt wordt door een chronische ontsteking (bronchitis). Het longparenchym raakt irreversibel beschadigd en er treedt 
elasticiteitsverlies op, wat lijdt tot emfyseem. De belangrijkste oorzaak is roken (85%). Symptomen zijn hoesten en/of 
opgeven van sputum en kortademigheid, aanvankelijk bij inspanning, later ook in rust. Deze klachten hangen samen met de 
chronische bronchitis en/of de parenchymateuze longbeschadiging. Patiënten hebben last van recidiverende exacerbaties van 
bronchitis, o.a. door virale en bacteriële luchtweginfecties. Vaak vermagering en verlies van spierweefsel. Torso blijft echter 
opgezet, vanwege de slechte lediging van de longen. Vrije radicalen lijken een belangrijke rol te spelen bij COPD. Deze 
komen in de longen uit tabaksrook, luchtverontreiniging of worden gevormd bij het inflammatoire proces en stimuleren de 
ontsteking en het emfyseem. De ontsteking bij COPD wordt vooral veroorzaakt via de cholinerge reflex (acetylcholine) en is 
dus anders van karakter dan die van astma. Tevens kan er bij COPD een hoge cholinerge tonus zijn waardoor 
anticholinergica de werking van β-agonisten kunnen versterken. Onderhoudstherapie ICS zijn nauwelijks effectief (15%), wel 
altijd bij exacerbaties.  
 
De ernst van de ziekte wordt ingedeeld in vier stadia op basis van de FEV1 ten opzichte van de voorspelde waarde 
(gecorrigeerd voor leeftijd en lengte – GOLD-waarde). 
FEV1: max uit te ademen volume in 1 seconde, (F)VC: (geforceerde) vitale capaciteit – max in te ademen volume. 
Een voorwaarde voor COPD is dat de ratio FEV1/FVC kleiner is dan 0,7 (FEV1 is minder dan 70% van het FVC). 
I. Licht: FEV1 > 80% van voorspelde waarde. 
II. Matig: FEV1 50-80% van voorspelde waarde. 
III. Ernstig: FEV1 30-50% van voorspelde waarde.  
IV. Zeer ernstig: FEV1 < 30% van voorspelde waarde (patiënt is bijna dood, zul je niet in de apotheek treffen). 
Tevens wordt de ernst bepaald door de ernst van de dyspneu en andere klachten (hoesten, slijm opgeven), ernst en frequentie 
van exacerbaties, beperkingen van inspanningsvermogen, kwaliteit van leven en co-morbiditeit. 
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Contra-indicaties astma en COPD  
CI004 p.717, CI044 p.869, CI066 p.891 
Astma:  -  Antiflogistische analgetica (acetylsalicylzuur en NSAIDs): relatief, kunnen een aanval uitlokken  
  (absoluut bij acetylsalicylzuur/NSAID-overgevoeligheid bij astma!). 
COPD:  -  Morfinomimetica: belangrijk, negatief effect op de ademhaling, klachten kunnen toenemen. 

- Barbituraten: relatief, negatief effect op de ademhaling, klachten kunnen toenemen. 
Beide:  - Parasympathicomimetica/AChE-remmers: relatief, geven een constrictie van de bronchiën en meer 

mucussecretie. 

- Bètablokkers: belangrijk (niet-cardioselectief), veroorzaken bronchospasmen en verhogen de aspecifieke 
bronchiale prikkelbaarheid via β2-receptoren van de bronchiën en verhogen van de parasympathicotonus. 

 
Belangrijkste verschillen astma en COPD 
 Astma COPD 

Belangrijkste risicofactor Erfelijke aanleg (atopie) Roken 

Optreden symptomen Periodiek optreden Chronisch aanwezig 

Voorkomen Alle leeftijden Boven de 40 jaar 

Beloop Overwegend gunstig, evt. onderhoudsmedicatie Chronisch en geleidelijk verergerend 

Levensverwachting Overwegend normaal Verminderd 

Longfunctie Vrijwel normaal bij optimale behandeling Verminderd, ook bij optimale behandeling 

 
Behandeling astma 
Niet-medicamenteus 
- Niet (gaan) roken/niet roken in de omgeving: versnelt de afname longfunctie, verkort de levensduur, verergert het 

beloop van astma en vermindert de werkzaamheid van inhalatiecorticosteroïden. 
- Inhalatie van allergenen en prikkelende dampen en gassen voorkomen. 
- Dagelijks voldoende bewegen. 
- Influenzavaccinatie. 
- Saneringsmaatregelen treffen bij patiënten met aangetoond allergie. 
 
Medicamenteus 
GF p.220-227: De behandeling van astma bij kinderen is analoog aan de behandeling van astma bij volwassenen. Voor 
incidentele aanvallen en als escape-medicatie kan gebruik gemaakt worden van een kortwerkend β2-agonist (salbutamol, 
terbutaline, fenoterol). De onderhoudsbehandeling wordt stapsgewijs opgebouwd, afhankelijk van de ernst van de astma. 
Indien de patiënt goed is ingesteld kan men proberen na 3 maanden een stap terug te gaan. Bij inspannings-astma gaat de 
voorkeur uit naar een snelwerkend β2-agonist 10-15 min voor de inspanning. Dreigende exacerbaties behandelen met een 
dubbele dosis van het kortwerkend β2-agonist en een over de dag verdeelde dubbele dosis van de 
inhalatiecorticosteroïden. Bij onvoldoende effect kan dit worden aangevuld met een prednisolon kuur. Antimicrobiële 
therapie alleen wanneer de symptomen na 4 dg niet afnemen of bij hoge koorts en algemeen ziek zijn. 
 
Onderhoudsbehandeling – stappenplan 
Stap 1 – intermitterend astma: zonodig een kortwerkend β2-sympathicomimeticum (salbutamol (ventolin), terbutaline 
(bricanyl), fenoterol (+ ipratropium = berodual)). Bij bijwerkingen kan een kortwerkend anticholinergicum (ipratropium 
(atrovent)) worden geprobeerd. 
Stap 2 – mild persisterend astma (≥2x/week): overstappen op lage dosis inhalatiecorticosteroïden (beclomethason (qvar), 
budesonide (pulmicort), fluticason (flixotide)). Voor zonodig gebruik een kortwerkend β2-sympathicomimeticum 
(salbutamol, terbutaline). Bij kinderen montelukast (oraal) ipv. ICS, kunnen vaak nog niet goed inhaleren en ernstige 
bijwerkingen.  
Stap 3 – matig persisterend astma: bij overgang naar stap 3 diagnose en beleid heroverwegen (kinderen naar kinder-arts). 
Langwerkend β2-sympathicomimeticum (formoterol (foradil), salmeterol (serevent), indacaterol (onbrez)) bij lage 
dosering inhalatiecorticosteroïden uit stap 2 of matig/hoge dosering inhalatiecorticosteroïden of montelukast (singulair) of 
theophylline toevoegen aan lage dosering. Voor zonodig gebruik een kortwerkend β2-sympathicomimeticum. Als patiënt 
stabiel is kan combinatiepreparaat ingevoerd worden.  
Stap 4 – ernstig persisterend astma: combinatie matig/hoge dosering inhalatiecorticosteroïden met een langwerkend β2-
sympathicomimeticum. Bij onvoldoende controle ipratropium of montelukast of theophylline aan 
inhalatiecorticosteroïden en LWBM toevoegen. Voor zonodig gebruik een kortwerkend β2-sympathicomimeticum.  
Stap 5: Onderhoudsbehandeling met orale steroïden (prednisolon) toevoegen aan stap 4 in overleg met een longarts. 
Stootkuur met prednisolon oraal bij exacerbaties. Anti IgE-therapie (omalizumab) is ook een optie.  
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NHG standaard: geen stap 4 en stap 5  
GF: geen theophylline in therapie 
Meurs: cromonen als anti-allergie therapie (weinig gebruikt: ICS zijn eenvoudiger in gebruik en effectiever) 
Nooit langdurig monotherapie met β2-sympathicomimetica aangezien de longschade zal verergeren door de niet-behandelde 
ontsteking. 
Anticholinergica versterken de werking van β2-sympathicomimetica, door verlagen cholinerge tonus. Zijn minder effectief 
dan β2-agonisten door partieel effect (H, LTE en PG etc. veroorzaken ook constrictie)   
Combinatie therapie LWBM en ICS: 

- Symbicort: formoterol/budesonide (formoterol werkt na 1á3 minuten) 
- Seretide: salmeterol/fluticason (salmeterol werkt na 30 minuten) 
- Foster: formoterol/beclometason 
- Berodual: fenoterol/ipratropium 
- Versterken elkaar werking: β2-agonisten bevorderen via cAMP en activatie van PKA de translocatie van de 

glucocorticoid recepter naar de kern en vervolgens zorgt receptor via transciptie voor toename in aantal β2-
receptoren.  

 
Behandeling COPD 
Het doel van het behandelen van COPD is het op korte termijn verbeteren van het welzijn van de patiënt door vermindering 
van de klachten, verbetering van de longfunctie en het inspanningsvermogen, voorkomen van exacerbaties en het op lange 
termijn voorkomen of vertragen van een eventueel versnelde achteruitgang van de longfunctie, van complicaties en van 
invaliditeit en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het effect van de behandeling kan worden gemeten aan de hand van 
het inspanningsvermogen, de ernst van de klachten en de mate van bronchusobstructie. 
In de behandeling wordt onderscheid gemaakt tussen onderhoudsbehandeling en behandeling van exacerbaties.  
Symptomatische behandeling met kortwerkende anticholinergica (ipratropium (atrovent)) of kortwerkende β2-
sympathicomimeticum (salbutamol (ventolin), terbutaline (bricanyl)). Bij meer dan 2 exacerbaties per jaar behandeling 
met ICS (beclomethason (qvar), budesonide (pulmocort), fluticason (flixotide)) en na 12 maanden evalueren. 
Exacerbaties behandelen met dubbele dosering bronchusverwijders en orale prednisolon stootkuur. Antimicrobiële therapie 
(amoxicilline, doxycycline) kan worden ingezet wanneer symptomen na 4 dagen niet afnemen of bij hoge koorts en 
algemeen ziek zijn.  
Er is een overgangsgebied tussen COPD en astma. Indien vermoeden astma als zodanig behandelen. 
Er is een overlap in symptomatologie tussen COPD en hartfalen – overweeg mogelijkheid hartfalen bij diagnose. 
 
Niet-medicamenteus 
- Stoppen met roken!  
- Vermijden van andere irritantia van de luchtwegen. 
- Streef naar een gezond gewicht door goede voeding. 
- Voldoende bewegen. 
- Ademhalingsoefeningen 
 
Medicamenteuze onderhoudsbehandeling – stappenplan  
Stap 1 – Kortwerkende bronchusverwijder: β2-agonist (salbutamol (ventolin), terbutaline (bricanyl)) of anticholinergicum 
(ipratropiumbromide (atrovent)) per inhalatie. 

o Ipratropium heeft minder bijwerkingen en CI dan β2-agonisten, maar is aanmerkelijk duurder. 
o β2-agonisten werken sneller. 
o Bij geen effect – wisselen van bronchusverwijder, bij onvoldoende effect – combineren. 

Stap 2 – Langwerkende bronchusverwijder: tiotropium (spiriva) of salmeterol (serevent), formoterol (foradil). 
o Indien kortwerkende wel effect heeft maar > 1/dag wordt gebruikt of bij nachtelijke klachten van dyspnoe.  
o Evt. kortwerkende voor zo nodig gebruik. 
o Bij onvoldoende effect combinatie van beide. 
o Als onderhoudsdosering laagst effectieve dosis van één of combinatie. 
o Bij toename van de klachten de dosis tijdelijk verhogen tot de maximumdosering. 
o Evalueer het effect van een bronchusverwijder met een longfunctiemeting. 

Stap 3 – Inhalatiecorticosteroïden (beclomethason (qvar), budesonide (pulmicort), fluticasone (flixotide)).  
o Bij meer dan 2 exacerbaties per jaar. 
o Hebben geen effect op de achteruitgang van de longfunctie. 
o Hebben bij 10% van patiënten effect op de frequentie van exacerbaties: proefbehandeling. 
o Effect na 6-12 mnd beoordelen: afname aantal exacerbaties/sympt. verbetering doorzetten, anders staken. 
Mucolytica (acetylcysteïne). 
o Effect na 6-12 mnd beoordelen: afname aantal exacerbaties doorzetten, geen effect behandeling staken. 
Xanthinederivaten (theofylline) en PDE4 remmers (roflumilast) 
o Toevoegen aan de medicatie van stap 3. 
o Theofylline: voorgeschreven door longarts, geringe therapeutische breedte (5-20 mg/L). 
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Zuurstof: tweede lijn. 
Morfine: in het eindstadium als aanvulling een lage onderhoudsdosering ter verlichting van dyspnoe klachten. 
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Luchtwegverwijdende medicatie 

- Kortwerkende β2-agonisten – salbutamol (ventolin), terbutaline (bricanyl), fenoterol 
o Indicatie: bronchospasmen bij astma en COPD, profylaxe van inspannings- en allergeen-geïnduceerd astma, 

cimetidineacute exacerbaties van astma en COPD, status asthmaticus. 
o Hebben een signaalfunctie, wanneer het vaak wordt gebruikt is de astma niet onder controle.  
o Werking duurt 5-6 uur. 
o Salbutamol injectievloeistof in levensbedrijgende situaties wanneer inhaleren niet meer mogelijk is of als de longen 

zo dicht zitten dat het farmacon de longen niet meer kan bereiken. 
o Bijwerkingen: tachycardie, hartkloppingen, stijging van de systolische bloeddruk, pijn op de borst, ritmestoornissen, 

ECG-veranderingen, tremor, hoofdpijn, hoesten, hypokalemie. 
o CI:  Lang QT-intervalsyndroom: absoluut. 

- Tachy-aritmie: belangrijk (bij hoge doseringen). 
o Interacties:  

- Niet-selectieve β-blokkers: verminderd effect 

- Corticosteroïden: hyperglycemie, hypokaliëmie 

- Diuretica: hypokaliëmie 

- Theofylline: hypokaliëmie 
 

- Langwerkende β2-agonisten – salmeterol (serevent), formoterol (foradil), (indacatarol) 
o Indicatie: in combinatie met ICS symptomatische onderhoudsbehandeling van astma die onvoldoende reageert op 

behandeling met ICS, onderhoudsbehandeling van COPD. 
o Bij astma altijd in combinatie met ICS, alleen LWBA dan hogere kans op fatale astma aanval.  
o Werking duurt 12 uur.  
o Formoterol werkt na 1 á 3 minuten, kan bij aanval gebruikt worden.  
o Salmeterol werkt na ~30 minuten: onderhoud. 
o Werking van indacatarol houdt 24 uur aan. 
o Bijwerkingen: zie kortwerkend. 
o CI:  Lang QT-intervalsyndroom: absoluut.  

- Lactatie: geen ervaring mee. 
o Interacties: zie kortwerkend. 

 

- Inhalatiecorticosteroïden – beclomethason (qvar), budesonide (pulmicort), fluticasone (flixotide) 
o Indicatie: onderhoudsbehandeling van astma, in enkele gevallen onderhoudsbehandeling van COPD. 
o Bijwerkingen: schimmelinfectie in mond of keel, heesheid, hoest, droge mond, verandering smaak. 
o NB.: Afweer kan bij luchtweginfecties onderdrukt worden. 
o Vooral bij COPD kans op glucocorticosteroid resistance: peroxynitriet remt histondeacetylatie door corticosteroid 

receptor. Hierdoor minder remming van effect NF-кB en versterking van de toename in onstekingsmediatoren. 
o Proefbehandeling aan COPD: halve dosering gebruiken. 

 

- Orale corticosteroïden – prednisolon 
o Indicatie: stootkuur van 1dd 30 mg voor 7-10 dg bij exacerbaties bij astma of COPD of onderhoudsdosering bij 

astma. Duurt 6 u voor klinisch effect! 
o Bijwerkingen: groeivertraging bij kinderen, bijnierschorssuppressie, natrium- en vochtretentie, hypertensie, 

spieratrofie, spierzwakte, osteoporose, ulcus pepticum, vertraagde wondgenezing, dermatitis, Cushingsyndroom, 
misselijkheid, braken, diarree of obstipatie, hyperglycemie, glaucoom, centrale bijwerkingen, etc.  
Bij langdurig gebruik afbouwen vanwege bijnierschorssuppressie.  

o CI:  Acute infectieuze aandoeningen: absoluut. 

- Diabetes mellitus: relatief, kan leiden tot een verhoging van glucose bloedspiegel. 

- Ulcus pepticum: belangrijk. 

- Hypertensie: belangrijk (met name bij nierinsufficiëntie, hartfalen, ouderen). 

- Glaucoom: relatief, kans op aanval acuut glaucoom verhoogd. 

- Depressie: relatief, kans op verergering depressie 

- Osteoporose (protectiva toevoegen? Zie ziekte van Crohn en CU) 
o Interacties:  

- NSAIDs: ulcerogene werking wordt versterkt. 

- Enzyminducerende stoffen (carbamazepine, barbituraten, fenytoïne, rifampicine, griseofulvine, sint-janskruid): 
verminderen werking. 

- Ritonavir en lopinavir: remt het metabolisme van prednisolon. 

- Acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium: remming van hun werking op trombocytenaggregatie. 
o Voorzichtig bij leverfunctiestoornissen (grotere kans op bijwerkingen). 
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- Anticholinergica – ipratropium (atrovent, kortwerkend), tiotropium (spiriva, langwerkend) 
o Indicatie: astma of bronchopulmonale aandoeningen met een spastische component, als β2-agonisten niet werken of 

gecontra-indiceerd zijn. 
o Bijwerkingen: droge mond, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid (tiotropium ook obstipatie, sinusitis, faryngitis, 

moniliasis). CI:  Overgevoeligheid voor sojalecithine: absoluut (bij ipratropium). 
 

- Xanthinederivaten – theofylline (theolair) 
o Indicatie: onderhoudsbehandeling tegen nachtelijke bronchospasmen bij astma en COPD 
o Bijwerkingen: afhankelijk van plasmaspiegel, > 20 mg/L misselijkheid, braken, anorexie, hoofdpijn, excitatie, tremor, 

duizeligheid, nervositeit, slapeloosheid, tachycardie, aritmieën, hypotensie; > 30 mg/L convulsies, coma. 
o CI:  Porfyrie in de anamnese: belangrijk. 

- Acuut myocardinfarct: absoluut. 

- Colitis ulcerosa: belangrijk bij rectale toediening (irritatie). 

- Hypothyroïdie: relatief, klaring theofylline is verminderd waardoor risico op intoxicatie toeneemt. 

- Refluxziekte: relatief, verlaagt tonus onderste slokdarmsfincter, verhoogt secretie zuur en pepsine. 

- Leverfunctiestoornissen: relatief, verminderd metabolisme leidt tot hogere spiegels. 
o Interacties:  

- Enzyminducerende stoffen (carbamazepine, barbituraten, fenytoïne, rifampicine, griseofulvine, sint-janskruid): 
verminderen werking. 

- Calciumantagonisten (diltiazem, verapamil), macroliden (claritromycine, erytromycine), chinolonen: verhogen 
bloedspiegel theofylline. 

 

- Leukotriëenantagonist – montelukast (singulair) 
o Indicatie: als combinatietherapie bij de behandeling van licht tot matig persisterend astma die met ICS onvoldoende 

onder controle te krijgen is. 
o Bijwerkingen: faryngitis, hoofdpijn, buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, koorts, huiduitslag, dyspepsie, droge 

mond, duizeligheid. 
o CI:  Lactatie en zwangerschap (geen gegevens over bekend).  

 

- Mucolytica – acetylcysteïne  
o Indicatie: aandoeningen van de luchtwegen waarbij viscositeit van het bronchussecreet te hoog is. 
o Bijwerkingen: misselijkheid, braken, bronchospasmen, stomatitis, hoesten. 
o CI: Maagklachten (ulcus pepticum, kan slijmvlieslaag van maag aantasten): belangrijk. 

- Opletten bij astma/COPD zonder bronchodilatoren: bronchospasmen (verneveling of i.v.) 
o Interacties: vermijden van mengen met (β-lactam)antibiotica, i.v.m. inactivering hiervan in vitro. 
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Keuze inhalator en hulpmiddel 
Bij astma en COPD is inhalatietherapie onontbeerlijk. De toediening is rechtstreeks in het doelorgaan, waardoor het effect 
snel intreedt en het zo min mogelijk systemische bijwerkingen geeft. Een goede inhalatietechniek is dus van groot belang voor 
een optimale therapie. 
 
Poederinhalatoren: poeder wordt toegediend met een DPI. Voordelen: goedkoop, eenvoud van toediening en eenvoudige 
coördinatie (in reactie op het inhaleren komt poeder vrij). Patiënt moet voldoende krachtig kunnen inhaleren om optimale 
dosisafgifte en depositie te krijgen. Niet geschikt voor kleine kinderen en ernstige COPD-patiënten. Vb.: cyclohaler, 
breezhaler, eclipse (met capsules: 1 dosis), diskus, diskhaler, discushaler, clickhaler, turbohaler, easyhaler, novolizer (meerdere 
doses). 
 
Dosisaërosolen: een vloeistof verneveld met behulp van een drijfgas. Door op het knopje te drukken wordt de vloeistof 
verneveld die vervolgens wordt ingeademd. Een goede hand-longcoördinatie is essentieel, anders slaat de nevel neer in mond- 
en keelholte. Kans op voortijdige depositie is te verkleinen met een voorzetkamer. De dosis wordt hierin gespoten, waarna 
het ingeademd kan worden. Ook voorkomt het dat kleine partikels neerslaan op de achterste pharynxwand als ze met hoge 
snelheid uit de vernevelaar of spacer komen. Nadeel is dat niet alle voorzetkamers op alle dosisaërosolen passen, indien een 
patiënt farmaca van verschillende fabrikanten heeft, moet deze dus een aantal van deze hulpstukken meesjouwen. Ook is er 
een breath-actuated dosisaërosol op de markt (autohaler), waaruit het medicament pas vrijkomt als er wordt geïnhaleerd. 
Deze wordt niet veel gebruikt. Ook zijn dosisaërosolen duurder dan poederinhalatoren. 
 
Vernevelaar: als beide bovengenoemde methoden falen, door leeftijd van de patiënt of ernst van de aandoening, moet een 
vernevelaar gebruikt worden. Een opgeloste hoeveelheid medicament, die relatief hoog moet zijn omdat een groot deel niet 
wordt geïnhaleerd, wordt m.b.v. vernevelaar en masker door de patiënt geïnhaleerd. 
 
De keuze hangt dus af van: 

1. Kan de patiënt bewust inhaleren?  
2. Is de inspiratoire flow voldoende?  
3. Is de oog-hand-mond-coördinatie voldoende? 

 
Richtlijnen kinderlongartsen: 0-1 jr: dosisaërosol met voorzetkamer met kleine dode ruimte en masker; 1-7 jr: dosisaërosol 
met voorzetkamer en eventueel mondstuk of neuskapje; > 7 jr: DPI of Autohaler. 
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Allergische en niet-allergische rhinitis 
NHG M48, GF p.237-239, FK  
 
Rhinitis is een ontsteking en zwelling van het neusslijmvlies. De aandoening wordt meestal veroorzaakt door een verkoudheid 
of een allergie en wordt gekenmerkt door een loopneus, verstopte neus en niezen. Chronische rhinitis gaat meestal gepaard 
met chronische sinusitis (ontsteking van de neusbijholten). 

 Acute rhinitis (verkoudheid): frequent optredende acute infectie van het neusslijmvlies die zowel door virussen als 
secundair door strepto-, pneumo- of stafylokokken kan worden veroorzaakt. Indien nodig voldoet symptomatische 
behandeling met fysiologisch zout of decongestiva. 

 Allergische rhinitis: een meer dan vier weken bestaande of frequent recidiverende aandoening, met klachten als niezen, 
loopneus/verstopte neus en jeuk. Hooikoorts is een intermitterende allergische rhinitis geïnduceerd door pollen. 
Allergenen die het hele jaar door aanwezig zijn (huisstofmijt) veroorzaken een persistente allergische rhinitis. 

 Atrofische rhinitis: niet-functionerend en uitgedroogd neusslijmvlies. Het is ontstoken en er treedt hinderlijke 
korstvorming op, wat gepaard gaat met herhaalde neusbloedingen.  

 Vasomotore rhinitis: symptomen doen denken aan allergische rhinitis, alleen is er geen sprake van een allergische 
component. Provocerende factoren zijn kou, rook en luchtvervuiling. 

 
Behandeling 
Niet-medicamenteus 
Vermijd prikkels die klachten veroorzaken (huissofmijt, huisdieren, pollen) en streef naar een rookvrije woonomgeving (vaak 
is dit niet mogelijk). 
 
Medicamenteus (NHG) 
Allergische rhinitis: bij incidentele klachten lokaal of oraal antihistaminicum (evt. zo nodig), bij intermitterende en milde 
klachten kan naast antihistaminicum (oraal of neusspray) ook corticosteroïd-neusspray (werkt beter bij verstopte neus) 
gebruikt worden. Indien rhinitis persisterend en matig tot ernstig is corticosteroïd-neusspray. 

- Zwangerschap/lactatie: neusspray met beclomethason, budesonide of cromoglicinezuur. 

- Kinderen: corticosteroïd-neusspray (max. 400 μg/dag). 

- Cromoglycinezuur: beperkte indicatie – bij bijwerkingen corticosteroïdneusspray/antihistaminicum, goede ervaring. 
Niet-allergische rhinitis: corticosteroïd-neusspray, is effectief bij poliepen, conchahypertrofie en frequent/ langdurig 
gebruik decongestiva. Stoppen met decongestiva i.v.m. rebound. 
 
Medicamenteus (GF) 

- Voor directe verlichting van klachten xylometazoline (verstopping) of levocabastine (loopneus of jeuk). 

- Bij de profylaxe kan seizoengebonden gebruik gemaakt worden van cromoglycinezuur. 

- Onderhoudstherapie hyperreactieve rhinitis lokale corticosteroïden (beclometason, budesonide, fluticason). 

- Orale therapie met cetirizine of loratadine (antihistaminica) bij tevens allergische conjunctivitis. 

- Patiënten met astma preventief behandelen of klachten symptomatisch bestrijden. 
 
Middelen bij rhinitis 

- Xylometazoline: α-sympathicomimeticum voor lokale toediening. Niet langer dan 1 wk i.v.m. rebound-effect. 
o Bijwerkingen: branderig gevoel, prikkeling/droogte neusslijmvlies, niezen, hartkloppingen. Langdurig en/of 

veelvuldig gebruik geeft gewenning en rebound-congestie (werking neemt af, slijmvlies zwelt erger op). 
o Voorzichtig bij hypertensie, aritmieën, nauwe-kamerhoekglaucoom 

- Lokale antihistaminica – azelastine (otrivin), levocabastine (livocab): snelle werking gedurende enkele uren. 
o Bijwerkingen: voorbijgaande irritatie van het neusslijmvlies, zelden allergische reacties. 
o CI: zwangerschap (teratogeniteit aangetoond in zwangerschap). 

- Orale antihistaminica – cetirizine, (des)loratadine 
o Bijwerkingen: hoofdpijn, slaperigheid, agitatie, duizeligheid (cetirizine); vermoeidheid, hoofdpijn, GI-stoornissen, 

toename van eetlust, huidreacties (loratadine) 
o Voorzichtig bij ernstige leverfunctiestoornissen (loratadine) en zwangerschap (cetirizine) 

- Lokale corticosteroïden – beclometason, budesonide, fluticason (avamys, flixonase) 
o Bijwerkingen: irritatie neus, bloederige afscheiding. Candidiasis en atrofie neusslijmvlies (niet bij fluticason). 
o Beclometason en budesonide zijn veilig gebleken bij zwangerschap. 
o CI: infecties van de luchtwegen. 

- Cromoglicinezuur: voorkomt vrijkomen ontstekingsmediatoren (o.a. histamine) uit gesensibiliseerde mestcellen van het 
neusslijmvlies. Werkt als profylaxe en moet continu gebruikt worden in periode van blootstelling aan allergeen (effect na 
1 wk). Na 6 wk geen resultaat, dan heeft verdere toediening geen zin. 
o Cromoglicinezuur is veilig bij zwangerschap. 
o Bijwerking: voorbijgaande irritatie van het neusslijmvlies. 
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Tractus Digestivus 
Maagklachten 
 
Fysiologie maag 
De maag bestaat uit drie delen: corpus, antrum en pylorus (hier zit vaak de H.pylori). In de corpus zitten de hoofdcellen en 
parietale cellen. De hoofdcellen produceren pepsinogeen (inactief), dat wordt omgezet tot pepsine (breekt eiwitten af). De 
parietale cellen produceren zuur: H+ wordt voor K+ uitgewisseld.  
In het antrum zitten endocriene cellen die gastrine produceren dat de zuurproductie direct (parietale cellen) of indirect (via 
histamine) stimuleert. Ook zitten in het antrum nog slijmproducerende cellen, die zorgen voor een beschermend laagje.  
 
Overzicht maagklachten: 
Reflux:   - opboeren, oprispingen, brandend maagzuur, pijn achter borstbeen, na het eten, bij bukken/liggen 
Dyspepsie:  - zonder pijn: misselijkheid, opgeblazen gevoel, snelle verzadiging 
  - met pijn: pijn in maagstreek, misselijkheid, opgeblazen gevoel, snelle verzadiging.  
 
Dyspepsie 
Dyspepsie is een verzamelnaam voor maagklachten of symptomen die optreden in het bovenste gedeelte van het maag-
darmkanaal. Er is sprake van een zeurende of brandende pijn of onaangenaam gevoel in het midden van de bovenbuik. Het 
heeft verschillende oorzaken, o.a. maagzweren, zweren in het duodenum, maagkanker en gastritis. De hevigheid en de aard 
van de pijn of het onaangename gevoel varieert. Bij sommigen zal eten de pijn verergeren, bij anderen juist verminderen. 
Mogelijke andere symptomen zijn gebrekkige eetlust, misselijkheid, obstipatie, flatulentie, boeren en een hoorbaar geborrel in 
de darmen (borborygmi).  
Bij dyspepsie wordt onderscheid gemaakt in de eerste episode van maagklachten en persisterende of recidiverende 
maagklachten. 
Eerste episode: klachten <2-3 maanden, eerdere episode >1 jaar geleden en nog geen geobjectiveerde diagnose. Kortdurend, 
alarmsysmptomen als vermagering, bloedverlies en anemie zijn afwezig.  
Persisterende/recidiverend maagklachten: klachten > 2-3 mnd ondanks behandeling, of frequent terugkerende klachten.  
Functionele dyspepsie: dyspepsie waarbij geen duidelijke refluxklachten zijn en met endoscopisch onderzoek geen klinisch 
relevante afwijkingen zijn gevonden. De symptomen houden verband met een verhoogde gevoeligheid van de maag of met 
maagspasmen. 
Zuurbranden is niet hetzelfde als dyspepsie, zuurbranden valt onder de refluxklachten.  
 
Refluxklachten 
Mensen met refluxklachten hebben last van opboeren, brandend maagzuur of pijn achter het borstbeen. De klachten treden 
vooral op na het eten en bij bukken of als u ligt. Ze worden veroorzaakt doordat de middenrifspieren de doorgang van de 
slokdarm naar de maag niet goed afsluiten, hierdoor kan de inhoud van de maag in de slokdarm terugstromen. Het maagzuur 
kan het slijmvlies van de slokdarm irriteren en voor ontstekingen zorgen.  
Neem maatregelen om drukverhoging in de buik te voorkomen. Probeer gezond te eten en veel te bewegen om overgewicht 
tegen te gaan. Zorg dat u veel drinkt, vezelrijke voeding eet en veel beweegt om de ontlasting zacht te houden en niet te 
hoeven persen. Het maagzuur stroomt waarschijnlijk minder gemakkelijk terug naar de slokdarm als u het hoofdeinde van uw 
bed met ongeveer tien centimeter verhoogt, bijvoorbeeld met kussens of door het hoofdeinde op klossen te zetten. 
 
Gastro-oesophageale refluxziekte 
Bij gastro-oesophageale refluxziekte vloeien maagzuur en enzymen vanuit de maag terug in de slokdarm, wat ontstekingen en 
pijn in de slokdarm veroorzaakt. Dit gebeurt wanneer de onderste slokdarmsfincter niet goed meer werkt. De reflux kan 
verergeren als een persoon ligt (zwaartekracht) en door roken, bepaalde voedingsmiddelen als alcohol en koffie. Ook bij een 
vertraagde maaglediging (bij DM of opiaatgebruik) neemt het risico op reflux toe. 
Brandend maagzuur is het duidelijkste symptoom. Deze pijn kan zich zelfs uitbreiden tot hals, keel en gezicht. Het kan 
gepaard gaan met regurgitatie, waarbij de maaginhoud tot in de mond wordt opgerispt. 
 
Barrett-slokdarm: als gevolg van langdurige irritatie van het onderste deel van de slokdarm door herhaalde reflux kunnen de 
cellen van de slokdarmbekleding veranderen. In zeldzame gevallen kunnen deze uitgroeien tot kanker. 
Refluxoesophagitis: ontsteking van de slokdarm t.g.v. refluxziekte. De ontsteking gaat gepaard met erosies, ulcera en 
granulaatvorming in het slokdarmslijmvlies. 
Zollinger-Ellison-syndroom: zeldzame aandoening gekenmerkt door een enorme zuurproductie, t.g.v. een kwaad-aardige 
tumor (meestal in pancreas) die gastrine produceert. De beschermende mechanismen van de mucosa zijn onvoldoende met 
als gevolg ulcera in duodenum, oesophagus en soms in het jejunum en diarree/malabsorptie. 
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Gastritis 
Gastritis is een ontsteking van het maagslijmvlies. Normaliter is het maagslijmvlies bestand tegen irritatie en zeer sterk zuur. 
Bij gastritis kan het maagoppervlak echter geïrriteerd en ontstoken raken. Dit kan worden veroorzaakt door vele factoren, 
waaronder infectie, beschadiging en aandoeningen van het immuunsysteem.  
De meest voorkomende oorzaak van gastritis is ontsteking met de Helicobacter pylori bacterie. Gastritis door een schimmel- 
of virusinfectie kan voorkomen bij mensen met een verlaagde afweer (AIDS, kanker, immunosuppresiva). 
Bij erosieve gastritis is sprake van zowel ontsteking als uitholling van het maagslijmvlies. Dit wordt veroorzaakt door 
irriterende stoffen, zoals geneesmiddelen (acetylsalicylzuur en andere NSAIDs), door de ziekte van Crohn, door bacteriële en 
virale infecties en door het inslikken van corrosieve stoffen. 
Acute stress gastritis is een vorm van erosieve gastritis die door plotseling letsel of ziekte wordt veroorzaakt, vb door 
brandwonden en verwondingen met hevige bloedingen.  
Gastritis veroorzaakt meestal geen symptomen. Wanneer deze optreden hangt af van de oorzaak en kan het gaan om pijn en 
ongemak of misselijkheid en overgeven. Gastritis kan leiden tot zweren, dan worden de symptomen erger. 
 
Ulcus pepticum 
Een peptische zweer (ulcus pepticum) is erosie van het slijmvlies van de maag of twaalfvingerige darm als gevolg van een 
teveel aan maagzuur of afbraak van het slijmvlies van de maag, of beide. Een ulcus pepticum is een ronde of ovale zweer op 
de plaats waar het slijmvlies van de maag of het duodenum door maagzuur en spijsverteringssappen is weggevreten. 
Benaming op basis van locatie: ulcus duodeni (in de twaalfvingerige darm) en ulcus ventriculi (in de maag). De ulcus duodeni 
is de meest voorkomende (eerste paar cm onder de maag). Ulcera ontstaan wanneer de bekleding van de maag of duodenum 
chronisch is ontstoken of blootgesteld aan irriterende stoffen, zoals een overmaat aan maagzuur en verteringsenzymen. 
 
Twee hoofdoorzaken: infectie door H. pylori en geneesmiddelgebruik (acetylsalicylzuur, NSAIDs, corticosteroïden).  
Rokers hebben meer kans op een peptische zweer en bestaande zweren genezen langzamer. Psychische stress doet de 
maagzuurproductie toenemen, maar een verband met het ontstaan van peptische zweren is niet aangetoond. In zeldzame 
gevallen worden de zweren door kanker veroorzaakt 
 
De meeste zweren genezen spontaan, maar recidiveren ook. De symptomen kunnen variëren en hangen af van de locatie en 
de leeftijd. Typische symptomen van een ulcus duodeni: zeurende, brandende en pijnlijke gevoeligheid, leeg gevoel en honger. 
De pijn is continu aanwezig, licht tot matig van ernst en meestal gelokaliseerd vlak onder het borstbeen. De symptomen van 
een maagzweer, stomp ulcus en stress ulcus volgen geen vast patroon. 
 
De meeste zweren genezen zonder complicaties. Indien deze wel optreden kunnen ze levensbedreigend zijn. 
o Penetratie: het ulcus kan zich door de spierwand van maag/duodenum uitbreiden naar een naastgelegen orgaan (vb. 

lever, pancreas). Er treedt een stekende, continue pijn op, niet altijd beperkt tot het betrokken gebied. 
o Perforatie: het ulcus kan door de wand breken en een opening naar de buikholte creëren. Het gevolg is een acute, hevige 

en aanhoudende pijn verspreid door de gehele buikholte. Direct behandelen, risico op shock. 
o Bloeding: veelvoorkomend, symptomen zijn o.m. braken van bloed/roodbruine klonten (gedeeltelijk verteerd bloed) en 

zwarte/bloederige ontlasting. Kleine bloeding behandelen met PPIs of H2-antagonisten, evt. operatief. 
o Vernauwing: gezwollen of ontstoken weefsel rond het ulcus of littekenweefsel ontstaan door opnieuw ontstoken ulcera 

kan de uitgang van maag/duodenum vernauwen. De vernauwing kan leiden tot herhaaldelijk braken, van voedsel dat 
uren eerder is genuttigd. Andere symptomen zijn een opgeblazen gevoel en gebrekkige eetlust. Behandeling van de ulcera 
heft de vernauwing meestal op, soms operatief verwijderen.  

 
Geneesmiddelen die refluxklachten verergeren:  
- Calciumantagonisten: verlagen tonus onderste slokdarmsfincter, waardoor refluxklachten kunnen verergeren   
- Nitraten 
- NSAID’s: vooral systemisch effect, maar ook direct etsende werking op slokdarmslijmvlies.  
- Parasympatolyticum 
- Theofylline, coffeine 
- Alcohol en pepermunt  
 
Indien deze CI voorkomt: vermijdt de combinatie indien mogelijk, bij verergeren van de klachten contact opnemen met 
huisarts of apotheker.   
  



Samenvatting farmacotherapie februari-april 2014  17 
 
 

Contra-indicaties maagklachten 
Refluxziekte 
o Calciumantagonisten: belangrijk, verslappen glad spierweefsel en verlagen de tonus van de onderste slokdarmsfincter 

waardoor gastro-oesophageale reflux kan verergeren. 
o Nitraten: Nitraten verslappen de gladde spieren, waardoor de druk van de onderste slokdarmsfincter wordt verminderd. 

Reflux van maaginhoud is hierdoor mogelijk. 
o NSAID’s: Remming van COX-1 geeft gastro-intestinale bijwerkingen. NSAID’s hebben een direct etsende werking op 

het slokdarmslijmvlies. 
o Parasympathicolytica: verslappen de gladde spieren, waardoor de druk van de onderste slokdarmsfincter wordt 

verminderd. Reflux van maaginhoud is hierdoor mogelijk. 
o Theofylline-preparaten: relatief, remmen fosfodiësterase waardoor intracellulair cAMP wordt verhoogd en de tonus van 

de onderste slokdarmspier wordt verlaagd, daarnaast verhogen ze de zuur- en pepsinesecretie. 
 
Ulcus pepticum 
o Acetylsalicylzuur: belangrijk, kans op maagslijmvlies beschadiging en ulcusvorming neemt toe, kans op recidive ulcus 

wordt vergroot. 
o Corticosteroïden (systemisch): relatief, bij hoge therapeutische doseringen of langdurig gebruik zouden ze ulcus pepticum 

kunnen verergeren of genezing kunnen vertragen.  
o NSAIDs: belangrijk, vergroten kans op maagdarmbloedingen.  
o Kaliumchloride tabletten: belangrijk, kunnen beschadiging van maagdarmkanaal veroorzaken, werkt etsend.  
o Coumarines/trombocytenaggregatieremmers/thrombolytica: absoluut, verhogen kans op bloeding. 
o Spironolacton: verhoogt het risico op maagzweren en maagdarmbloedingen. 
o SSRI: kunnen een verstoring van de bloedstolling geven waardoor gastro-intestinale bloedingen langer kunnen 

aanhouden. Het bloedingsrisico is extra verhoogd bij de aanwezigheid van meerdere risicofactoren. 
o Chloralhydraat: Werkt irriterend op maagdarmslijmvlies.  
o Mucolytica: kunnen slijmvlieslaag maag aantasten door mucolytische werking.  
 
Refluxklachten  
Voorlichting/niet-medicamenteus 
- Stoppen met roken. 
- Minder of geen alcohol gebruiken. 
- Gebruik van een NSAID zo mogelijk staken. 
- Voorzichtig zijn met koolzuurhoudende of zure dranken, grote maaltijden, vetrijke maaltijden, chocolade, koffie en 

pepermunt. 
- Bij overgewicht: afvallen. 
- Bij nachtelijke klachten: hoofdeinde van het bed op klossen zetten. 
 
Behandeling incidentele refluxklachten 
Medicamenteus 
- Indien er geen alarmsymptomen (passagestoornis (dysfagie), ulcus, bloed opbraken, zwarte ontlasting, vermagering en 

anemie) aanwezig zijn kan de medicamenteuze behandeling worden gestart zonder scopie. 
- Bij alarmsymptomen, voor of tijdens de behandeling, altijd een scopie doen. 
- Lichte intermitterende klachten: antacidum (Antagel: algeldraat/magnesium(hydr)oxide) 
 
Behandeling chronische refluxklachten (meer dan 14 dagen dagelijkse klachten) 
Medicamenteus 
1.  Start met 2dd ranitidine (H2 antagonist) 
2.  Beoordeel na 2 weken of klachten sterk zijn verbeterd, zo ja dan max 8 wk ranitidine, daarna stoppen.  
  zo niet: start omeprazol, pantoprazol (protonpompremmer) 
3.  Beoordeel na 2 weken of klachten sterk zijn verbeterd, zo ja dan max 8 wk omeprazol, daarna stoppen. 
  zo niet: dubbele dosering omeprazol (2dd 1 dosering is effectiever dan 1dd dubbele dosis) 
4.  Beoordeel na 2 weken of klachten sterk zijn verbeterd, zo ja dan max 8 wk omeprazol, daarna stoppen. 
  zo niet: scopie of verwijzing specialist  
5.  Na minimaal 3 maanden PPI gebruik een scopie overwegen, informeer over mogelijk rebound effect van PPI 
-  Indien binnen 3 maanden na stoppen met therapie de klachten recidiveren, zelfde middel en dosis max 8  
  weken geven, daarna stoppen  
-  Indien binnen 3 maanden na stoppen met therapie de klachten recidiveren en er is eerder een recidive geweest, dan 

zelfde middel en dosis voor onbepaalde tijd.  
- Indien de recidive meer dan 3 maanden geleden is weer bij stap 1 starten. 
-  Overweeg elk half jaar verlaging van de dosering, of on-demand-therapie (wanneer nodig), tenzij er sprake  
  is van een aangetoonde ernstige oesofagitis.  
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Los Angeles- classificatie endoscopie  
- Graad A: H2-RA (ranitidine) of PPI (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol) gedurende 8 weken. Verder onderhoud op 
geleide van symptomen. 
- Graad B: PPI (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol) gedurende 8 weken. Verder onderhoud op geleide van symptomen. 
- Graad C en D: PPI (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol) gedurende 8 weken. Onderhoudsdosering is geïndiceerd. 
Verder onderhoud op geleide van symptomen. 
 
-  Barrett-oesofagus: Behandeling en controle door specialist, verhoogde kans op slokdarmkanker.  
 
Dyspepsie zonder pijn  
Niet-medicamenteuze adviezen 
-  Stoppen met roken, andere leefregels individualiseren. 
 
Medicamenteus 
- Indien er geen alarmsymptomen (passagestoornis passagestoornis (dysfagie), vermagering, bloed- en retentiebraken, 
  melaena, anemie, leeftijd bij eerste presentatie boven de 55 jaar, positieve familie-anamnese voor maagcarcinoom)  
  aanwezig zijn kan de medicamenteuze behandeling worden gestart zonder scopie. 
- Bij alarmsymptomen, voor of tijdens de behandeling, altijd een scopie doen. 
1.  Start met PPI of domperidon (bij misselijkheid heeft domperidon de voorkeur) 
 Beoordeel na 2 weken of de klachten sterk zijn verminderd, zo ja max 4 wk behandelen, daarna stoppen. 
 zo niet: Zet therapie om: domperidon ipv PPI of PPI ipv domperidon. 
2.  Beoordeel na 2 weken of de klachten sterk zijn verminderd, zo ja max 4 wk behandelen, daarna stoppen.  
  zo niet: behandel volgens dyspepsie met pijn; Helicobacter pylori – diagnostiek  
Indien recidief binnen 1 jaar: zie Dyspepsie met pijn  
 
Dyspepsie met pijn  
Niet-medicamenteuze adviezen 
- Stoppen met roken, andere leefregels individualiseren. 
 
Medicamenteus 
- Indien er geen alarmsymptomen (passagestoornis (dysfagie), vermagering, bloed- en retentiebraken, melaena, anemie, leeftijd 

bij eerste presentatie boven de 55 jaar, positieve familie-anamnese voor maagcarcinoom) aanwezig zijn kan de 
medicamenteuze behandeling worden gestart zonder scopie. 

- Bij alarmsymptomen, voor of tijdens de behandeling, altijd een scopie doen. 
1.  Start met PPI (omeprazol) 
  Beoordeel na 2 weken of de klachten sterk zijn verminderd, zo ja max 4 wk behandelen, daarna stoppen. 
 zo niet: start Helicobacter pylori – diagnostiek 
2.  Diagnostiek: serologie of 13C-ureum ademtest 
  indien negatief: heroverweeg klachten/diagnose, overweeg reflux 
  indien positief: H.pylori - eridicatie 
3.  Start met eerste eradicatiekuur (2 dd amoxicilline 1000 mg, 2 dd claritromycine 2dd 500 mg en 
  PPI (omeprazol (40 mg), pantoprazol(80 mg)) gedurende 7 dagen.  
  Bij overgevoeligheid voor amoxicilline overstappen op tetracycline (4d 500 mg). 
  Indien de eerste eradicatiekuur niet verdragen wordt, overgaan op de tweede eradicatiekuur 
  (2 dd amoxicilline, 3 dd metronidazol en 2 dd PPI (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol). 
-  Indien recidief binnen 1 jaar na eerste eradicatiekuur optreedt 13C -ureum ademtest.  
  Indien positief: start met tweede eradicatiekuur.  
  Indien negatief: heroverweeg klachten/diagnose, overweeg reflux. 
- Overweeg 13C -ureum ademtest bij aanhoudende klachten als controle op effectiviteit van de 
  eradicatie. 
Indien na 4 weken nog klachten of recidief binnen 1 jaar verwijs dan naar een specialist voor een scopie en eventuele 
eridicatie op geleide van een kweek.  
 
Risicogroepen H. pylori eridicatie: Eerder ulcus, mannelijk geslacht, hogere leeftijd, roken en hongerpijn. 
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Zelfzorg maagklachten 
› Bij incidentele maagklachten: antacidum (Antagel of Maalox 1e keus) 
› Bij maagklachten die langere tijd gedurende de dag of de nacht aanhouden: H2-antagonist of PPI 
› Bij misselijkheid en een opgeblazen gevoel: domperidon 
› Klachten moeten binnen 2 week verbeteren, anders naar de huisarts   
› Zelfzorg medicatie mag max. 2 weken achtereen gebruiken 
Zelfzorg maagklachten bij zwangere vrouwen  
› Antagel en Rennie kunnen zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap 
› H2-antagonisten en PPI worden niet geadviseerd als zelfzorg tijdens zwangerschap 
› Indien antacida niet voldoende werkt kan bij duidelijke indicatie H2-antagonist of PPI worden voorgeschreven door de 
huisarts. 
› Ranitidine of omeprazol hebben dan de voorkeur omdat daar de meeste ervaring mee is opgedaan.  
 
NSAID gastro-protectie  
Maagbescherming is noodzakelijk bij: 
- Leeftijd ≥ 70 jaar 
- Ulcus in de voorgeschiedenis 
- Bij leeftijd 60-70 jaar en 1 risicofactor:   - Gebruik van anticoagulantia of ASA 
      - Hartfalen, diabetes, enstige reuma 

- Hoge dosering NSAID (hoe hoger de dosering, hoe groter het risico) 
- Gebruik van spironolacton, cortico’s of SSRI’s 

 
Bij afwezigheid van een verhoogd cardiovasculair risico kan in plaats van een niet selectief NSAID (met PPI) een COX-2-
selectief NSAID (zonder PPI) overwogen worden (soms nog steeds wel maagbijwerkingen!). 
 
ASA (acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium) gastro-protectie 
Maagbescherming is noodzakelijk bij: 
- ≥60 jaar en ulcus in de voorgeschiedenis 
- ≥70 jaar en gelijktijdig gebruik van: oraal anticoagulans, NSAID, oraal cortico, SSRI of spironolacton. 
- ≥80 jaar 
 
Middelen bij maagklachten 
Antacida: neutraliseren het maagzuur sterk en snel. Door de stijging van de pH neemt de proteolytische werking van pepsine 
af. Antacida verdienen de voorkeur bij lichte, intermitterende klachten. Drank of poedervorm werkt beter dan tablet.  
1e keus: 4dd (1 uur na de maaltijd en voor de nacht) Antagel of Maalox (beide OTC): algeldraat/Mg hydroxide 
- Algeldraat (Al2O3.H2O) 

o Aluminium werkt obstiperend, daarom gecombineerd met magnesium(hydr)oxide (werkt laxerend): Antagel.  
o Bijwerkingen: (obstipatie), maag-darmklachten: misselijkheid en braken, bij chronisch gebruik kan vorming 

onoplosbaar AlPO4 in de darmen hypofosfatemie en hypercalciurie veroorzaken (kan leiden tot osteomalacie en 
nierstenen). 

o Veilig bij zwangerschap, product gaat over in moedermelk. Vermijdt hoge doses en langdurig gebruik.  
o CI: Nierfunctiestoornissen: relatief. 

- Porfyrie in de anamnese. 
o Interacties: 

- Complexvormer: Gelijktijdige inname van o.a. bisfosfonaten, tetracyclinen, levothyroxine, digoxine, 
ijzerproducten, fluorchinolonen kan de resorptie van deze middelen aanzienlijk verminderen (deze tenminste 2 
u voor het antacidum innemen). 

- Kan de absorptie van bijvoorbeeld azoolmycotica remmen door verhoging van de pH van de maag.  
- Calciumcarbonaat/magnesiumcarbonaat (Rennie) 2e keus vanwege carbonaat, zorgt voor CO2 ontwikkeling 

o Bijwerkingen: obstipatie (door CaCO3) of diarree (door MgCO3), melkalkalisyndroom. Bij langdurig gebruik van 
hoge doses hypermagnesiëmie, hypercalciëmie en alkalose (symptomen: GI-klachten, vermoeidheid, verwardheid, 
polyurie, sedatie, spierzwakte, bradycardie, coma). Langdurig gebruik vermijden! 

o CI:  Nierfunctiestoornissen: relatief. 

- Nierstenen. 

- Porfyrie 

- Hypofosfatemie  
o Interacties: 

-  Complexvormer: Gelijktijdige inname van o.a. bisfosfonaten, tetracyclinen, levothyroxine,  digoxine, 
ijzerproducten, fluorchinolonen kan de resorptie van deze middelen aanzienlijk verminderen (deze tenminste 2 
u voor het antacidum innemen). 

- Calcium en magnesiumzouten kunnen de opname van fosfaten bemoeilijken. 



Samenvatting farmacotherapie februari-april 2014  20 
 
 

- Gaviscon (Aginezuur + antacida (Ca/Mg carbonaat)): antacidum, beschermende gel met hogere pH drijft op maag 
(fysische barriere maagzuur en slokdarm) geen eerste keus 

 
H2-receptorantagonisten – ranitidine (zantac), famotidine: blokkeren de H2-receptoren in de maag als competitieve 
antagonisten van histamine. Hierdoor neemt de zoutzuurproductie af en wordt de pepsinevorming geremd. Minder effectief 
dan PPI, omdat ook nog via andere receptoren de zuurproductie kan worden gestimuleerd.  
OTC: ranitidine (Zantac 75 mg) 

o Bijwerkingen: GI-stoornissen, centrale bijwerkingen (vermoeidheid, duizeligheid), spierpijn, rash. 
o CI:  Lactatie: borstvoeding bij ranitidine afwegen, ranitidine veilig bij zwangerschap 

- Porfyrie: belangrijk bij ranitidine. 

- Nierfunctiestoornissen (< 30 ml/min) klaring met name via de nier. 
o Interacties: 

- H2-antagonisten verhogen de pH in de maag: resorptie van geneesmiddelen kan hierdoor toe- of afnemen 
(azoolantimycotica (keto-, itraconazol), cefalosporinen (cefuroxim en cefpodoxim)).  
 

Protonpompremmers – omeprazol, pantoprazol: verminderen in sterke mate de zuursecretie door de pariëtale cellen van 
het maagslijmvlies. De essentiële werking vindt plaats door beïnvloeding van het enzym H+/K+-ATPase (protonpomp). 
Effect bij eridicatie H. pylori door verhoging pH waardoor effectiviteit antibiotica toeneemt en werkt beschermend. Werkt 
gedurende 24 uur. Kan bij langdurig gebruik een vitamine B12 tekort geven.  
OTC: Omeprazol (Losecosan 20 mg) en pantoprazol (Pantozol control 20 mg) 

o Indicatie: ulcus duodeni, benigne ulcus ventriculi, refluxoesophagitis, ernstige refluxoesophagitis kinderen  > 1 jr, 
Zollinger-Ellison-syndroom, symptoombehandeling bij gastro-oesophageale reflux, zuurgerelateerde dyspepsie, 
behandeling en preventie bij patiënten met peptische ulcera, erosies of dyspeptische symptomen die behandeling 
met een NSAID behoeven, eradicatie van H. pylori i.c.m. antibacteriële middelen. 

o Bijwerkingen: GI-stoornissen, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid/slaapstoornissen. Langdurig: vitamine B12 
tekort, osteoporotische fracturen en respiratoire en GI-infecties. 

o CI:  Lactatie: veilig bij zwangerschap, lactatie afwegen.  
o Interacties: 

- (Es)omeprazol + clopidogrel: effect clopidogrel (prodrug CYP2C19) wordt verminderd doordat omeprazol 
CYP2C19 remt. Pantoprazol doet dit vele malen minder.  

- (Es)omeprazol + coumarines (acenocoumarol): versterkt werking coumarines, stollingstijd neemt toe. Meld 
bij trombosedienst en vertel patient bij dosiswijziging of staken contact op te nemen met de trombosedienst.  

- PPIs verhogen de pH in de maag: resorptie (dus werking) van geneesmiddelen kan hierdoor toenemen of 
afnemen (azoolantimycotica (keto-, itraconazol), cefalosporinen (cefuroxim en cefpodoxim)). 

 
Mucosaprotectiva (niet veel meer gebruikt): doen een beschermende laag ontstaan over de ontstoken ulcererende 
gebieden van maag, duodenum en/of slokdarm. Hierdoor wordt de invloed van maagzuur en pepsine op het betreffende 
epitheel verminderd. Bismutsubcitraat is onderdeel van de quadrupeltherapie bij persisterende H. pylori infectie. Sucralfaat 
(Ulcogant) heeft geen voordelen ten opzichte van andere middelen.  
 
Misoprostol (niet veel meer gebruikt): synthetisch analogon van PgE1 met zowel mucosabeschermende als 
maagzuurremmende werking. 

o Bijwerkingen: frequent diarree (voorbijgaand), buikpijn, misselijkheid, flatulentie, dyspepsie, braken, obstipatie, 
hoofdpijn, duizeligheid, gynaecologische klachten (spotting, hyper- en dysmenorroe). 

o CI:  Overgevoeligheid voor prostaglandinen, let op bij ernstige nier- en  leverfunctiestoornissen.  
- Let op bij inflammatoire darmaandoeningen, vanwege risico op diarree.  
-      Zwangerschap: kan uteruscontracties veroorzaken die de zwangerschap in gevaar kunnen brengen. 

In combinatiepreparaat met diclofenac (Arthrotec) zit misoprostol in een te lage dosering, waardoor de 
maagbescherming niet voldoende is.  
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Misselijkheid en braken 
FK  
 
Misselijkheid en braken kunnen onafhankelijk van elkaar optreden, maar zullen meestal tegelijkertijd voorkomen. Er wordt 
aangenomen dat de twee symptomen via hetzelfde neuronale netwerk ontstaan. Braken wordt gestuurd door het 
braakcentrum, gelegen in de medulla oblongata. Het braakcentrum ontvangt informatie vanuit de chemoreceptor triggerzone 
(gelegen buiten de bloed-hersenbarrière), de cortex, het cerebellum (informatie uit het vestibulaire apparaat (= 
evenwichtsorgaan)) en de tractus solitarius (informatie uit GI-kanaal). 
 
Belangrijkste neurostransmitters (receptoren): dopamine (D2), histamine (H1), ACh (M) en serotonine (5-HT3). 
In het evenwichtsorgaan (H, ACh), in chemotriggerzone (D, 5-HT3, cannabis) en in darm, hart via nervus vagus (D, 5-HT3, 
ACh).  
De chemoreceptor triggerzone kan worden gestimuleerd door geneesmiddelen (vb. opioïden), bacteriële toxinen, producten 
van metabole reacties en bestraling. Het braakcentrum stuurt vervolgens informatie naar het diafragma, het dwarsgestreept 
spierweefsel van de buik en thorax en het spierweefsel van maag, slokdarm, larynx en farynx, waarna het braken in werking 
wordt gezet. De functie van braken is lang niet altijd duidelijk. 
 
De anti-emetische werking van geneesmiddelen maakt veelal deel uit van een breder werkingspatroon, doordat de receptoren 
ook op andere systemen en organen voorkomen. Anti-emetica: antihistaminica, dopaminereceptor antagonisten (domperidon, 
haloperidol, metoclopramide), 5-HT3-receptor-antagonisten. Indicaties voor anti-emetica zijn bewegingsziekte, post-operatief 
braken en braken door cytostatische therapie, radiotherapie, geneesmiddelen en tijdens zwangerschap. 
 
Bewegingsziekte (reisziekte): lichaam wordt blootgesteld aan bewegingen waar het niet aan gewend is, waardoor een 
sensorisch conflict ontstaat doordat sensorische input uit evenwichtsorgaan, ogen en spieren (proprioceptie) niet 
overeenkomt met de standaard sensorische input, opgeslagen in het geheugen. Deze vergelijking vindt plaats in het 
vestibulaire apparaat dat impulsen afgeeft aan het braakcentrum. Betrokken zijn M- en H1-receptoren. 
 
Postoperatief braken: ontstaat o.a. bij manipulaties in de buikholte. Prikkeling van buikvlies of GI-kanaal activeert het 
braakcentrum, met name via de parasympathicus. Ook oog-, oor-, neus- en keeloperaties geven aanleiding tot braken door 
activering van hersenzenuwen. Het komt vaker (en ernstiger) voor bij vrouwen, mogelijk omdat zij hogere 
gonadotrofinespiegels hebben (gonadotrofinen maken D- en histaminebevattende neuronen gevoeliger).  
Huidige anaesthesiemiddelen veroorzaken in het algemeen minder misselijkheid/braken dan vroeger. 
 
Geneesmiddel geïnduceerd braken: komt het meeste voor bij cytostatica. Daarnaast bij opioïden, anti-Parkinson therapie 
(D-agonisten), hoge doses oestrogenen en bij middelen die aangrijpen op het GI-kanaal. Braken door radiotherapie is in het 
algemeen minder ernstig dan door chemotherapie. Meer problemen bij hoge doses straling en bij bestraling van hoofd en 
buik. 
Bij braken door cytostatica worden drie vormen onderscheiden: 

- Acute emesis: begint 1-2 u na begin van de behandeling en kan 8-24 u aanhouden. Mechanisme is onduidelijk, 
aanwijzingen dat serotonine vrijkomt uit enterochroomaffiene cellen van de dunne darm en dat via stimulatie van vagale 
afferente neuronen de CRT wordt geactiveerd. 

- Vertraagde emesis: meestal na > 24 u, nadat een acute emesis al heeft plaatsgevonden. Minder ernstig dan acuut. 
Mogelijk oorzaken zijn hogere doorlaatbaarheid van BHB door cytostaticum waardoor cerebraal oedeem ontstaat en de 
intercraniële druk toeneemt, veranderde GI-motiliteit door cytostaticum, stimulatie van het neuronale netwerk door 
afbraakproducten van beschadigde cellen. 

- Anticipatoire emesis: bij patiënten die eerder met cytostatica behandeld zijn (20-40%). Geconditioneerde reactie op het 
idee dat weer met cytostatica behandeld gaat worden. Komt met name voor bij onvoldoende anti-emetische therapie bij 
eerdere kuur. 

 
Zwangerschapsbraken: in het algemeen in eerste trimester. Oorzaak nog onbekend, maar relatie aangetoond tussen 
verhoogde spiegels humaan horiongonadotrofine (HCG) in begin van de zwangerschap en zwangerschapsbraken. De HCG-
spiegel daalt in wk 15-20. Alleen zwaardere vormen behoeven therapie (klinisch), mede ter voorkoming van verstoring van de 
water- en elektrolytenbalans en uitputting: toediening van vocht en evt. antihistaminicum. 
 
Kinderen: vaak gevolg van voedselintolerantie of -allergie, infecties, metabole stoornissen, afwijkingen maag-darmkanaal of 
hoofdletsel. Meestal is causale therapie mogelijk, symptomatisch behandelen met orale rehydratie (glucose/zoutoplossing). 
Gebruik van een zetpil met domperidon om het vochtverlies te beperken wordt bij kinderen niet aanbevolen vanwege het 
mogelijke risico van extrapiramidale stoornissen. 
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Behandeling misselijkheid 
Voordat anti-emetica worden toegepast moet de oorzaak van het braken worden onderzocht. Zo mogelijk moet een causale 
therapie worden ingesteld, bijvoorbeeld bij hypercalciëmie, intracraniële drukverhoging, organische maag- en 
hersenaandoeningen en diabetische keto-acidose. Bij geneesmiddelgebruik of intoxicaties moet het beleid gericht zijn op het 
elimineren van geneesmiddel/toxische stof en het handhaven van een adequate vochtbalans. 

- Zonder ernstige onderliggende oorzaak: domperidon of metoclopramide (primperan). Omdat metoclopramide 
bij mensen < 20 jr, vrouwen en bij ouderen vaker extra-pyramidale stoornissen zou veroorzaken, gaat bij deze groepen 
de voorkeur uit naar domperidon. Ook bij opiaatbraken. 

- Bewegingsziekte: met name antihistaminica (cinnarizine (primatour), cyclizine). Indien de reis relatief lang duurt en 
gebruik op bezwaren stuit, kan lokale behandeling (pleister achter het oor) met scopolamine (parasympatholyticum) 
overwogen worden. 

- Postoperatief: liefst preventief dan post-operatief. Metoclopramide of droperidol, soms 5HT3 antagonist.  

- Door cytostatische therapie: 5-HT3 antagonist (bv. ondansetron, granisetron) 
Extra: afhankelijk van ingestelde cytostatische therapie, 5-HT3-antagonisten of DA-antagonisten (metoclopramide) evt. 
samen met corticosteroïden (dexamethason of methylprednisolon). 5-HT3-antagonisten met name bij zwaar 
emetogene therapie. Aprepitant (NK1-antagonist) samen met 5-HT3-antagonisten en corticosteroïden (versterkt de 
werking van beide) voor preventie van misselijkheid/braken in acute en latere fase na hoog emetogene therapie met 
cisplatine. Bij minder zwaar emetogene therapie metoclopramide evt. met corticosteroïd.  
Bij onvoldoende effect lorazepam toevoegen (tripletherapie – pas op voor bijwerkingen). Toevoegen van lorazepam 
(benzodiazepine) aan anti-emetische therapie ook bij anticipatoire emesis (niet hiervoor geregistreerd in NL). 

- Door radiotherapie: metoclopramide volstaat, minder heftig dan cytostatica. Indien nodig 5-HT3 antagonist.  

- Zwangerschap: toedienen van anti-emetica zoveel mogelijk vermijden. Bij ernstiger vormen (klinisch) eventueel een 
antihistaminicum (emesafene supp).  

- Bijwerking van opiaten bij pijnbestrijding: DA-antagonist (metoclopramide of domperidon (laxans erbij)) 

- Ziekte van ménière (draaiduizelingen, slechthorend, oorsuizen): antihistaminica (betahistine)   
 
Anti-emetica 
› Anticholinergica 
› H1 antagonisten 
› Dopamine-antagonisten (domperidom, metoclopramide) 
› 5-HT3-receptorantagonisten 

- Benzodiazepines: onderdrukt de corticale emesis, heeft ook toegevoegde waarde bij anticipatoire emesis 
- Corticosteroïden: dexamethason: remt oedeemvorming in de hersenen 

  - Droperidol of haloperidol (dopamine-antagonist) 
  - Cannabis 
 
Antihistaminica – (chloor)cyclizine, cinnarizine (primatour), emesafene zetpil, betahistine: remmen de 
parasympathische stimulering van het braakcentrum vanuit o.a. de vestibulaire kernen en mogelijke blokkade van H1-
receptoren in de CRT. De antihistaminica die als anti-emeticum worden toegepast zijn zwak sederend en zwak anticholinerg. 

o Indicatie: misselijkheid/braken t.g.v. bewegingsziekte, ziekte van ménière en zwangerschapsbraken. Onvoldoende 
werkzaam bij andere vormen van braken. 

o Bijwerkingen: sedatie, slaperigheid, depressie zenuwstelsel (duizeligheid, slecht coördinatievermogen), droge mond, 
accommodatie- en mictiestoornissen. 

o CI: Ziekte van Parkinson/extrapiramidale stoornissen in anamnese: relatief, door geringe centrale werking. 
- Prostaathyperplasie 
- Porfyrie  

o Interacties: Kan de rijvaardigheid beinvloeden chloorcyclizine (Cat. II), Cinnarizine (Cat. II) 
o Primatour (chloorcyclizine en cinnarizine) is een combinatie van een kortwerkend en een langwerkend 

antihistaminicum. Geen voordelen t.o.v. cinnarizine- of cyclizinetabletten. 
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Dopamineantagonisten: in te delen in fenothiazinen (chloorpromazine), butyroferonen (droperidol, haloperidol) en 
perifere dopamine-antagonisten (alizapride, domperidon, metoclopramide (ook centrale effecten)) 
Fenothiazinen (anti-psychotica) – chloorpromazine: remmen beinvloeding van de CRT op het braakcentrum. 

o Worden vanwege bijwerkingen (sedatie, extrapiramidale stoornissen, leverfunctiestoornissen) pas bij ernstiger 
vormen van braken toegepast.  

o Minder goed werkzaam bij zwaar emetogene cytostatica. 

- Butyrofenonen (anti-psychotica) – droperidol, haloperidol:  
o Haloperidol is een antipsychoticum, wordt als anti-emeticum toegepast bij misselijkheid/braken t.g.v. 

neurologische aandoeningen en extrapiramidale stoornissen.  
o Droperidol is specifiek als anti-emeticum geherintroduceerd, werkt antipsychotisch, matig α1-blokkerend en gering 

sederend. Wordt toegepast als profylaxe bij postoperatieve misselijkheid/braken bij volwassenen en kinderen en bij 
preventie van misselijkheid/braken bij volwassenen door opiaten tijdens postoperatieve pijnstilling. 

- Domperidon: perifere D-antagonist, doet de peristaltiek van de maag en duodenum en de druk van de gastro-
oesophageale sfincter toenemen en de sfincter van de pylorus relaxeren. Hierdoor ontstaat een versnelde maaglediging, 
waardoor braken kan worden voorkomen. Het passeert de BHB niet (geen centrale bijwerkingen). Mogelijk speelt 
antagonisme van de D2-receptoren in de CRT ook een rol. 
o Indicatie: symptoomverlichting van misselijkheid en braken. Opgeblazen en vol gevoel in bovenbuik.  
o Bijwerkingen: zelden verhoogde prolactinespiegels, GI-stoornissen, bij jonge kinderen extrapiramidale bijwerkingen.  
o CI: Situaties waarbij stimulatie van de maagmotiliteit gevaarlijk is (GI-bloeding, mechanische obstructie, perforatie) 

- Lang QT-intervalsyndroom: absoluut, vanwege risico op torsade de pointes. 
- Nierfunctiestoornis 

o Interacties:  

- Parasympathicolytica en D-agonisten: remmen werking. 

- Andere QT-interval verlengende stoffen (anti-aritmica): additie, hoger risico op hartritmestoornissen.  
 
Liever domperidon dan metoclopramide bij parkinsonpatienten, kinderen, epilepsie, nier- en leverfunctiestoornis 
 

- Metoclopramide (primperan): werkt zowel centraal als perifeer als D-antagonist, versterkt de peristaltiek van het 
proximale deel van het GI-kanaal, verhoogt de tonus van de onderste sluitspier van de slokdarm en ontspant de pylorus. 
Anti-emetisch door antagoneren van de D2-receptoren in de CRT en het braakcentrum en antagonisme van 5-HT3-
receptoren. Passeert de BHB en kan in hoge dosis centrale bijwerkingen als extrapiramidale verschijnselen geven. Dus 
liever niet bij kinderen.  

       Indicatie: volwassenen – misselijkheid/braken; kinderen – alleen intraveneus bij behandeling postoperatieve  
  misselijkheid en braken, als andere middelen niet kunnen of onvoldoende werken. 

o Bijwerkingen: slaperigheid, diarree, extrapiramidale verschijnselen (m.n. bij kinderen), tardieve dyskinesie (m.n. bij 
ouderen). 

o CI:  GI-bloeding, darmobstructie en -perforatie. 

- Tardieve dyskinesie: absoluut indien aanwezig, relatief bij risicopatiënten (korte duur therapie). 

- Epilepsie: relatief. 

- Porfyrie: absoluut. 

- Leverfunctiestoornissen: dosering halveren bij cirrose. 

- Nierfunctiestoornissen: belangrijk, dosering moet worden aangepast. 

- Ziekte van Parkinson: relatief, passeert de BHB en kan centraal effect hebben. 
o Interacties:  

- Kan de spiegel van atovaquon (anti-malaria) tot subtherapeutische waarden doen verlagen. 

- Kan de rijvaardigheid beinvloeden: Cat. II  
 
Liever metoclopramide dan domperidon bij geneesmiddelen die QT-verlenging geven.  
 
5-HT3-receptorantagonisten – granisetron, ondansetron, tropisetron: blokkeren de 5-HT3-receptor, in CZS en GI-
kanaal, die een belangrijke rol speelt bij braken door cytostatica (acute emesis). Weinig effect bij vertraagd emesis. Geen 
bescherming tegen misselijkheid/braken door bewegingsziekte of opiaatgebruik, wel bij ernstig postoperatief braken. 
Toevoegen van een corticosteroïd (dexamethason of methylprednisolon) verbetert de effectiviteit. 

o Indicatie: misselijkheid/braken t.g.v. zwaar emetogene cytostatische therapie en radiotherapie en in sommige 
gevallen van postoperatief braken (gynaecologisch, in hoofd/halsgebied). 

o Bijwerkingen: hoofdpijn, obstipatie, warmtegevoel/opvliegers  
o CI: Lang QT-intervalsyndroom: absoluut (granisetron en ondansetron). 
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Overig 

- Aprepitant: NK1-antagonist. Versterkt anti-emetische werking van 5-HT3-antagonisten en corticosteroïden. 
o Indicatie: altijd in combinatie met 5-HT3-antagonist en corticosteroïd – preventie van acute en vertraagde emesis na 

zwaar emetogene chemotherapie met cisplatine, preventie van misselijkheid/braken na matig emetogene 
chemotherapie en preventie van postoperatieve misselijkheid/braken. 

o Bijwerkingen: hik, vermoeidheid, verhoogd ALAT, GI-stoornissen, hoofdpijn, duizeligheid. 
o Interacties: Remt CYP3A4 gedurende behandeling, zorgt na behandeling voor inductie CYP3A4. Induceert 

CYP2C9. Veel relevante interacties! 
 

- Scopolamine: parasympathicolyticum dat competitief het effect van ACh op M-receptoren antagoneert. 
o Indicatie: ter voorkoming van symptomen van reisziekte (misselijkheid, braken, vertigo). 
o Bijwerkingen: transdermaal weinig bijwerkingen; droge mond, slaperigheid, lichte bloeddrukdaling, onscherp zien 

door irritatie oogleden. 
o CI:  Kinderen < 18 jr. 

- Porfyrie: belangrijk. 
o Interacties: 

- Rijvaardigheid Cat. II.  

- Cannabis: stimuleert de cannabinoïde (CB) receptoren, CB1 met name in het CZS (ook in CRT) en CB2 met name in 
GI- en immuunsysteem. Stimulatie van de CB2-receptoren zou symptomatisch misselijkheid/braken bestrijden (bij 
chemotherapie, radiotherapie en HIV-combinatietherapie). De werkzaamheid is vooralsnog onvoldoende onderzocht om 
de therapeutische waarde te kunnen beoordelen (zie Pijnbehandeling). 
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Diarree, obstipatie, IBS 
 
Diarree 
Diarree is een toename in volume, waterigheid en frequentie van de stoelgang. Zwarte ontlasting kan duiden op bloedingen in 
het GI-kanaal (dan teerachtig en stinkend). Voor en tijdens de stoelgang kunnen krampen optreden en soms worden grote 
hoeveelheden gas met de ontlasting uitgescheiden. Soms gaat het gepaard met misselijkheid, met name wanneer een infectieus 
organisme of een toxische stof de oorzaak is. 
 
Vier mechanismen: 
1. Osmotische diarree: darminhoud is hypertoon waardoor water naar het lumen wordt verplaatst. Vb. bij laxantia. 
2. Secretoire diarree: netto secretie van water en elektrolyten in de darm. Vb. door bacteriële toxinen. 
3. Diarree door gestoorde intestinale motiliteit met verhoogde propulsieve spiercontracties. Vb. door geneesmiddelen. 
4. Diarree ten gevolge van ontstoken darmslijmvlies met vergroting van de permeabiliteit. Vb. bij colitis ulcerosa. 
 
Oorzaken van diarree: 

- Te geringe resorptie van water en elektrolyten: 
o Verminderd resorberend oppervlak (darmresectie, uitgebreide beschadiging van de darmmucosa). 
o Aanwezigheid van grote hoeveelheden wateroplosbare stoffen die niet door de darmwand geabsorbeerd kunnen 

worden ~ osmotische diarree (sorbitol, natriumsulfaat, lactose bij lactasedeficiëntie). 
o Onvoldoende absorptie van natriumchloride (antimicrobiële middelen, congenitale transportdefecten). 

- Actieve secretie van water en elektrolyten door de darmmucosa: 
o Stimulatie chloridesecretie door cryptcellen – bacteriële toxinen (Shigella, Salmonella, E. coli), enteropathogene 

virussen (rotavirus), stoffen die vrijkomen bij ontstekingsreacties, galzuren en koolhydraten of vetzuren en VIP. 

- Veranderde motiliteit van de darmen: 
o Stimulering peristaltiek (door toename darminhoud bij actieve secretie of door directe prikkeling), waardoor de 

passagetijd beduidend korter wordt. Minder water kan worden opgenomen. 
o Bij verminderde motiliteit/pseudo-obstructies kan diarree optreden door bacteriële overgroei van de dunne darm en 

door verminderde mixcontracties die de brij mengen (medicatie, stenose/tumor, sclerodermie). 
 
Acute diarree: natuurlijk eliminatiemechanisme voor schadelijke stoffen in het GI-kanaal. Van voorbijgaande aard (max 1 à 2 
weken), toegenomen frequentie, hoeveelheid en watergehalte van de ontlasting. Oorzaak is vrijwel altijd infectie,  intoxicatie 
of geneesmiddelgebruik (antibiotica, antacida, misoprostol, metformine, chemotherapie). Bij diarree door antibiotica rekening 
houden met infectie met Clostridium difficile. 
Waterdunne diarree: door actieve secretie van water en elektrolyten. Hierbij groot risico op dehydratie en verstoringen van 
de elektrolytbalans, met name bij kleine kinderen, ouderen, zwangeren en bij verblijf in warme omgeving. Gevolgen kunnen 
zijn collaps, metabole acidose, hypokaliëmie en hypomagnesiëmie. Extra aandacht geboden bij patiënten die bijvoorbeeld 
diuretica, lithium of anti-aritmica gebruiken. 
Acute gastro-enteritis: is een ziektebeeld dat ontstaat door een ontsteking van het maag-darmkanaal waarbij vrijwel altijd 
diarree optreedt. De ontsteking wordt veroorzaakt door een micro-organisme of door aanwezigheid van toxinen. 
Chronische diarree: (langer dan 2 à 3 weken, constant of intermitterend) verscheidene oorzaken mogelijk – lokaal 
inflammatoire ziekten, laxantia misbruik, malabsorptie (coeliakie, lactose-intolerantie), maligniteiten en IBS. 
Lactose zit in veel tabletten, vaak doordat het een kleine hoeveelheid is zorgt dit niet altijd voor diarree. Mocht dit wel zo zijn, 
dan dient er een alternatief te worden gezocht.  
Reizigersdiarree: acute gastro-enteritis veroorzaakt door een infectie (vaak via voedsel of water), maar kan ook door 
verandering van eetpatroon of angst/stress optreden. Indien door een micro-organisme (meestal enterotoxische E. coli) 
veroorzaakt kan het zich manifesteren als acute waterdunne diarree, als diarree met bloed en mucus (dysenterie) of als 
chronische diarree. De eerste twee zijn van voorbijgaande aard, dysenterie is ernstiger en kan langer duren. 
Als advies bij een reis naar een 3e wereldland: geef ORS mee en indien er een verhoogd risico is kan er bij hoge uitzondering 
ciprofloxacine mee worden gegeven. Loperamide en Norit wordt niet aangeraden vanwege hun remmende werking, lichaam 
wil de bacterie en toxinen juist kwijt.  
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Obstipatie 
Er is sprake van obstipatie wanneer er de defecatiefrequentie ≤ 2x per week is en nog één ander symptoom aanwezig is. Deze 
symptomen kunnen zijn hard persen, harde/ keutelige defecatie, gevoel van incomplete defecatie, handelingen noodzakelijk 
om ontlasting te verwijderen, blokkade of obstructie. Dagelijkse defecatie is dus niet nodig.  
Obstipatie komt bij 10% van de bevolking voor, bij oude vrouwen 20%. Bij opioidgebruik krijgt 40-70% van de patiënten 
obstipatie, hier dus preventief een laxans bij geven. Bij zwangeren is obstipatie een hormonale reactie (progestativa remmen 
contractie gladde musculatuur). Op nuchtere maag ingenomen werken de laxantia sneller.  
Na toediening van bijvoorbeeld Klean-prep voor totale ontlediging van de darm kan het wel tot 1 week duren voordat er 
weer een normale prikkel tot defecatie door volume optreedt.  
Bij kinderen moet de dosering van laxantia hoog zijn en dan na enkele dagen afbouwen. De stoelgang gaat dan makkelijk en 
het kind kan niet uitstellen/ophouden (om gedrag aan te leren). Behandel minstens 3 maanden.  
 
Gevolgen van onbehandelde chronische obstipatie zijn: fecale impactie, hemorroïden, anale fissuren, fecale en urine-
incontinentie. Immobiliteit, een onvoldoende uitgebalanceerde voeding (chronisch te weinig drinken of te weinig vezels) en 
onderdrukking van de defecatieprikkel bevorderen obstipatie.  
Ook het gebruik en misbruik van bepaalde geneesmiddelen kan de oorzaak zijn: opioïden, calcium- en aluminiumzouten, 
lisdiuretica (indikking feces door dehydratie), calciumantagonisten, ijzerpreparaten, anticholinergica en laxantia (door schade 
aan EZS door langdurig gebruik). 
 
Prikkelbaredarmsyndroom 
Het prikkelbaredarmsyndroom (IBS) geeft vaak hinderlijke, pijnlijke spasmen van de darmen. Het is onduidelijk hoe het 
ontstaat en is moeilijk te diagnostiseren. Het is de meest voorkomende aandoening van het maagdarmkanaal (man 10%, 
vrouw 20%). Komt vooral voor bij mensen tussen de 15 en 65 jaar.  
Het is een stoornis in de spontane beweeglijkheid van het gehele GI-kanaal en veroorzaakt buikpijn, obstipatie of diarree. Het 
GI-kanaal is overgevoelig voor veel prikkels. Stress, dieet, hormonen, geneesmiddelen en licht irriterende stoffen kunnen 
ertoe leiden dat het GI-kanaal zich abnormaal samentrekt, waardoor meestal diarree ontstaat. Tussen aanvallen van diarree 
kunnen perioden van obstipatie voorkomen. Behalve van diarree is er bij een aanval meestal sprake van een aanhoudende, 
zeurende pijn of kramp in de onderbuik. Daarnaast kan de patiënt last hebben van een opgeblazen gevoel, een wisselend 
ontlastingspatroon, gasvorming, misselijkheid en vermoeidheid. 
 
Behandeling diarree 
NHG 34 
Voorlichting en adviezen 

- Beloop is meestal ongecompliceerd, na 10 dg is 90% klachtenvrij, dehydratie komt zelden voor. 

- Drink meer dan normaal, in kleine beetjes, juist ook bij braken.  

- Dieet of niet eten is niet zinvol; eten wat goed valt in kleine beetjes. Bij krampen in kleine porties.  

- Diarree langer dan 7 dg of opnieuw diarree: beperk zoete dranken (melk, appelsap). 

- Extra aandacht voor hygiëne. 

- Staak diuretica tijdelijk, let op resorptie anti-epileptica, evt. aanvullende maatregelen bij OAC. 
 
Medicamenteus 

- Slechts bij (verhoogd risico op) dehydratie is medicamenteuze behandeling met ORS (245 mmol/l) nodig. 

- Bij dehydratie: herstel de vochtbalans binnen 3-4 u: om de paar minuten een slokje ORS. Adviseer over klaarmaken ORS 
en adviseer ORS apart van ander voedsel of drank te geven.  

- Geef zonodig symptomatisch loperamide max. 2 dg: eerste dosis 4 mg, daarna elke 2u 2 mg (max. 16 mg/dag) tot 
eerste gevormde ontlasting. Bij kinderen < 8 jr wordt loperamide ontraden.  
NIET (absoluut) bij < 2 jr, koorts en bloederige diarree, aanhoudende diarree na gebruik van breedspectrum 
antibioticum, zwangerschap of borstvoeding. 

- Bij volwassenen met algemene ziekteverschijnselen (aanhoudende/hoge koorts, veel bloed/slijm bij ontlasting) of een 
gecompromitteerd immuunsysteem, onbekende verwekker: azitromycine 500 mg 1 dd gedurende 3 dg. 

- Meegeven als profylaxe reizigersdiarree: ORS, bij hoge uitzondering ciprofloxazine. 

- GF: bij palliatieve zorg kan diarree, die niet oorzakelijk te behandelen is, symptomatisch weorden behandeld met 
loperamide of eventueel codeine of morfine.  

 
Behandeling obstipatie 
NHG M94  
Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen 
-       Defecatiepatroon passend bij leeftijd. 
-       Voldoende vochtinname; voldoende vezelinname; voldoende beweging. 
-       Bij kinderen: poepdagboek en toilettraining 
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Medicamenteus 
GF 48 
Bij fecale impactie (spontaan lozen onmogelijk) 
-  stap 1. Bisacodyl of Microlax (natriumlaurylsulfoacetaat en sorbitol) rectaal 
-  stap 2. Bisacodyl oraal  
- Bij aanwezigheid grote hoeveelheid ingedikte feaces kan fosfaatklysma (Colex) uitkomst bieden.  
 
Bij obstipatie zonder fecale impactie 
-  stap 1. macrogol/elektrolyten, lactulose of psylliumvezels  
- stap 2. Bij onvoldoende reactie op stap 1 dan bisacodyl oraal of sennosiden, eventueel in combinatie met  
  macrogol/elektrolyten of lactulose.  
 
Obstipatie door morfinomimetica (opioid) 
Geef prefentief laxans tenzij niet wenselijk.   
-  Eerste keus: macrogol/elektrolyten 
-  Tweede keus: lactulose/sennosiden (AA) 
 
Behandeling IBS (PDS) 
Niet-medicamenteus 

- Geruststelling en voldoende uitleg: geen hogere kans op darmkanker, geef dieetadvies (veel vezels). 

- Ook verminderen van vermijdingsgedrag, nagaan van stresserende factoren en wijs op belang van regelmaat, gezonde 
voeding, voldoende vochtinname, lichaamsbeweging. 

 
Medicamenteus 

- Geen medicamenteuze behandeling, medicamenten zijn niet effectief! Bijwerkingen zijn erger dan effectiviteit. 
- Bij spasmen:  musculatroop werkend spasmolyticum: mebeverine (groot placebo-effect).  
- Bij diarree:     loperamide 
- Bij obstipatie:   bulkvormer  

- Eventueel psychotherapie  
 
Antidiarrhoïca 
Loperamide: bindt aan de opiaatreceptor in de darmwand en vertraagt de darmmotiliteit. De verblijftijd van de darminhoud 
wordt verlengd, waardoor het fecale volume afneemt en de consistentie toeneemt. Het vermindert het verlies aan 
lichaamswater en elektrolyten door een verhoogde resorptie, vooral in het ileum. Vooral een lokaal effect, wordt bijna niet 
opgenomen.  

o Indicatie: symptomatische behandeling van chronische diarree, wanneer causale therapie niet mogelijk is. 
o Bijwerkingen: duizeligheid, obstipatie, (abdominale) krampen, ileus (onvermogen van darm om de inhoud in de 

richting van de anus voort te bewegen), misselijkheid, centrale bijwerkingen. 
o CI:  < 1 jr, geeft centrale bijwerkingen (BHB nog niet volledig ontwikkeld). 

-  Zwangerschap en borstvoeding 

- Bloederige diarree met hoge koorts: absoluut. 

- Acute colitis ulcerosa: belangrijk. 

- Pseudomembraneuze colitis (door breedspectrum antibioticum): absoluut. 

- Leverfunctiestoornissen: relatief, dosis moet sterk gereduceerd worden (uitgesproken first pass effect). 
 
ORS: corrigeert het vocht- en elektrolytenverlies dat optreedt bij acute dehydratie zoals bij ernstige waterige diarree. Ook bij 
ernstige diarree blijft de gekoppelde opname van natrium en glucose bestaan, water volgt via osmotische gradient. Neem in na 
elke ontlasting.  
Risicogroepen: ouderen, jonge kinderen, zwangeren en warme omgeving (tropen) 
Neem volgens NHG bij risico op dehydratie (< 6 jaar: 10 ml/kg/keer, > 6 jaar: tot 300 ml/keer) of bij dehydratie 10-25 
ml/kg/uur.  
Samenstelling ORS: glucose, natriumcitraat, natriumchloride en kaliumchloride. 
WHO-richlijn: 75 mmol/L natrium, 75 mmol/L glucose en heeft een osmolaliteit van 245 mmol/L. 
 
Effectiviteit van Norrit (actieve kool) bij diarree is niet aangetoond, nog wel bij vergiftigingen (adsorptie). Er zijn veel 
effectievere middelen.  
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Laxantia 
Contactlaxantia: bevorderen de peristaltiek door chemische prikkeling van de darmwand. Ze verhogen het watergehalte van 
de feces door de water- en zoutresorptie door de mucosacellen te verminderen en de secretie ervan te bevorderen.  

- Bisacodyl: voor kortdurend gebruik (max 3dgn),  wordt door darmbacteriën omgezet in actieve vorm, difenol. Werkt 
rectaal na 0,5-1uur, oraal na 5-10 uur. 
o Bijwerkingen: buikkramp en –pijn, koliekachtige krampen, irritatie bij rectale toediening. 
o CI:  Plotseling optredende buikpijn (darmobstructie, appendicitis, ileus). 

- Bij anale toediening: proctitis, anale fissuren. 

- Interacties: Niet tegelijk met zuurremmers/antacida/melk om de maagsapresistente coating te beschermen, houd 
2u ertussen. 

- Sennosiden (X-praep): complex van glycosiden in senna wordt omgezet door darmbacteriën in antrachinonglucosiden, 
die laxerend werken door directe prikkeling van het colonslijmvlies. 
o Bijwerkingen: (in samenhang met te hoge dosis) maag-/buikkramp, overgevoeligheidsreacties van huid. 
o CI:  Acute buikpijn. Niet bij zwangerschap 
 

Osmotisch werkende laxantia: anorganische zouten of meerwaardige alcoholen. Ze zijn slecht resorbeerbaar, waardoor via 
osmose relatief veel water in de darm wordt vastgehouden (inname met veel water). De feces worden zachter en door 
vergroting van de darminhoud wordt de peristaltiek bevorderd. Bij enkele verbindingen chemische prikkeling via verlaging 
van de pH (MgO). 

- Lactulose: synthetisch derivaat van lactose, wordt nauwelijks geabsorbeerd, maar wel afgebroken door darmflora. Effect 
na 1-2 dagen. Is extreem zoet, meld dit bij aflevering.  
o Bijwerkingen: flatulentie (voorbijgaand), bij hoge doseringen buikpijn en diarree. 
o CI:  Plotseling optredende buikpijn. 

- Intestinale obstructie. 

- Galactosemie (erfelijke stofwisselingsziekte galactose). 
o Interacties:  

- Werking van geneesmiddelen met pH-afhankelijke afgifte kan worden beïnvloed. 

- Kan enige invloed hebben op INR (trombosedienst). 

- Veilig bij zwangerschap, handhaven bij borstvoeding.  

- Macrogol (Polyethyleenglycol: PEG): Forlax, effect na 1-2 dagen.  
Het zijn lange lineaire polymeren waarop watermoleculen vast worden gehouden door waterstofbindingen. Ze verhogen 
dus het watervolume in de darmen. Werkt na 24-48u.  
o Bijwerkingen: diarree, misselijkheid  
o CI: M. Crohn, colitus ulcerosa, ileus, darmperforatie  
o Interacties: er wordt aangeraden ten minste 2u te wachten met inname andere orale geneesmiddelen. 

- Macrogol/elektrolyten (movicolon, molaxole, moviprep, transipeg). Door de extra electrolyten worden die niet uit 
het lichaam onttrokken.  
o Bijwerkingen: Abdominale klachten, dosisafhankelijke diarree en misselijkheid/braken.  
o CI: Ileus, darmobstructie, darmperforatie, maagledigingsstoornissen, M. Crohn, Colitus ulcerosa.  

Mogelijk onveilig bij zwangerschap, handhaven bij borstvoeding.  
o Interacties: er wordt aangeraden ten minste 2u te wachten met inname andere orale geneesmiddelen.    

- Natriumfosfaat rectaal = fosfaatklysma: Colex klysma. 
o Bijwerkingen: verstoring elektrolytenevenwicht (kan fataal zijn bij jonge kinderen), lokale irritatie, chronische diarree. 
o CI:  Braken of buikklachten van onbekende oorsprong. 

- Acute buikaandoeningen. 

- Maag-darmbloedingen 

- Dreigende miskraam of vroeggeboorte. 

- Hyperfosfatemie. 
Let op bij hartinsufficiëntie, hypertensie, oedemen, zwangerschapstoxicose, levercirrose en nierfunctiestoornissen.  
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Emolliëntia/detergentia: verhogen het watergehalte van de feces door hun oppervlaktespanningverlagende eigenschappen. 
Vaak gegeven in combinatie met osmotisch werkende sorbitol.  

- Natriumlaurylsulfoacetaat: in Microlax (in combinatie met natriumcitraat en sorbitol), klysma. Werkt binnen 20 
minuten.  
o Bijwerkingen: soms lichte hyperemie (overmatig bloedgehalte) van het darmslijmvlies en zelden lokale irritatie. 
o CI:  Plotseling optredende buikpijn (darmobstructie, appendicitis, ileus). 

- Proctitis (ontsteking slijmvlies endeldarm). 

- Bloedende hemorroïden. 

- Colitis ulcerosa. 
-      Natriumdocusaat/sorbitol: Klyx  
       (1e keus bij pre-operatieve darmvoorbereiding, hier zit geen fosfaat in (itt colex). Fosfaat kan de  
       electroliethuishouding verstoren en daardoor bij hartfalen gevaarlijk zijn.) 
 
Volumevergrotende middelen (bulkvormers): de oplosbare vezels vormen een gel: sponswerking. Darmbacterien in de 
colon vergisten de polysachariden (m.u.v. zemelen en cellulose), hierdoor ontstaan darmgassen die prikkelend werken. Dit 
bevordert de darmperistaltiek. Zorg voor voldoende vochtinname (1,5-2L). Werkt na 2-3 dagen.  
-      Psyllium: metamucil, volcolon  

o Bijwerkingen: flatulentie, zelden allergische reacties (huiduitslag, rinitis). 
o CI:  Plotseling optredende buikpijn (appendicitis, ileus). 

- Obstructie van de darm. 
o Interacties:  

- Veilig bij zwangerschap, handhaven bij borstvoeding  
 

Glijmiddelen: paraffine, obsoleet (vies etc.) 
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Colitis ulcerosa, ziekte van Crohn 
FK, GF p.61-63 
 
Colitis ulcerosa 
Bij colitis ulcerosa blijft de ontstekingsreactie beperkt tot de mucosa van het colon. In 30% van de gevallen is alleen het 
rectum aangetast, in 50% het rectum en een deel van het colon en in 20% de hele colon. Het ontstekingsgebied is vaak 
uniform en aaneengesloten en beperkt zich tot de mucosa. Door beschadiging en verlies van epitheel ontstaan multiple 
ulceraties en kleine cryptabcessen. Soms ontstaat submucosaal oedeem. Herhalingen van deze ontstekingsreacties resulteren 
in submucosale fibrose. Chirurgisch ingrijpen is mogelijk.  
In het algemeen zijn de symptomen: toegenomen defecatiefrequentie met brijige, bloed- en slijmbevattende ontlasting met 
tekenen van dehydratie, anemie en gewichtsverlies, buikpijn, soms koorts, afhankelijk van de ernst van de aandoening.  
Het beloop van de ziekte is wisselend. De meerderheid van de patiënten krijgt binnen één jaar een opvlamming van de ziekte. 
Ook is het mogelijk dat de darm jarenlang rustig blijft. Bij 15% verloopt de ziekte opspelend, waarbij het risico van toxisch 
megacolon of een darmperforatie reëel aanwezig is. Bij langdurig bestaande colitis ulcerosa neemt het risico van 
coloncarcinoom toe. 
 
Ziekte van Crohn 
Bij de ziekte van Crohn zijn alle lagen van de wand van het maag-darmkanaal bij de ontstekingsreactie betrokken en ook kan 
de ontsteking door het hele maagdarmkanaal optreden, maar meestal zijn het ileum en/of colon aangetast. Het beginstadium 
van de ziekte verloopt zeer aspecifiek. Pas na verloop van tijd ontstaat het karakteristieke beeld: verdikte darmwand met een 
vernauwd lumen, waarbij vooral de discontinue verdeling van de ontstekingen opvalt; zieke en gezonde darmsegmenten 
wisselen elkaar af. Doordat de ulceraties zich uitbreiden naar dieper gelegen weefsel ontstaan bij morbus Crohn – in 
tegenstelling tot colitis ulcerosa – fistels. De fistels kunnen zich uitbreiden naar de blaas, vagina en delen van de dunne darm. 
Er is – in tegenstelling tot colitis ulcerosa – een relatief klein risico van perforatie of maligne ontaarding. Chirurgisch ingrijpen 
is vaak niet mogelijk. 
Symptomen die in het algemeen voorkomen, zijn: buikpijn, diarree (minder dan bij cu en vaak zonder bloed), moeheid, 
gewichtsverlies en soms koorts; bij kinderen groeiachterstand. Afhankelijk van het betreffende deel van het maag-darmkanaal 
komen daar nog specifiekere symptomen bij. 
Bij een deel van de patiënten is ondanks de genoemde verschillen niet te achterhalen aan welke aandoening zij lijden. 
 
FK: Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn behoren tot de chronische inflammatoire darmaandoeningen zonder aanwijsbaar 
pathogeen als oorzaak (inflammatory bowel diseases, IBD). Ze worden gekenmerkt door aspecifieke symptomen en een 
onvoorspelbaar verloop. De prevalentie van colitis ulcerosa is 70-150 per 100.000, van de ziekte van Crohn 20-40 per 100.000 
(stijgt). De oorzaak van chronische darmontstekingen is onbekend. Gedacht wordt aan een combinatie van een genetische 
basis plus omgevingsfactoren. 
 
Contra-indicatie colitis ulcerosa/ziekte van Crohn 
CI030 p.812 

- Niet selectieve NSAID’s: relatief, kunnen bij patiënten met chronisch inflammatoir darmlijden een exacerbatie uitlokken. 

- Antidiarrhoica (loperamide): belangrijk, kunnen bij een exacerbatie toxische colondilatatie veroorzaken. 

- Antithrombotica (coumarines, trombocytenaggregatieremmers, heparines, trombolytica): relatief, kunnen aanleiding 
geven tot versterkt bloedverlies uit de darm bij colitis ulcerosa. 

- Morfinomimetica: belangrijk, kunnen door obstiperende werking aanleiding geven tot toxische colondilatatie. 

- Theofyllinezetpillen: belangrijk, lokale irritatie bij rectale toediening. 

- Oncolytica: hebben bijwerkingen als obstipatie en diarree. Worden door ernst wel toegediend, maar er moet rekening 
mee gehouden worden.  

 
Medicamenteuze behandeling 
Doel van de behandeling met geneesmiddelen is remissie van de ontstekingsverschijnselen, en vervolgens het handhaven van 
de remissie. Middelen die worden toegepast: 

- Middelen met 5-aminosalicylzuur (5-ASA) als werkzaam bestanddeel: mesalazine, sulfasalazine, olsalazine. 
o Bij lichte tot milde klachten en bij remissie van colitus ulcerosa en Crohn. 
o Bij ernstige colitis ulcerosa lokale therapie of hoge dosering oraal.  
o Werkingsmechanisme nog niet opgehelderd: direct lokaal ontstekingsremmend effect op mucosa via 

arachidonzuurmetabolisme (remming Pg- en LT-synthese) en remt werking toxische zuurstof radicalen. 

- Glucorticoïden: beclometason, betamethason, budesonide, hydrocortison, predniso(lo)n, tixocortol. 
o Stap 2 bij ernstige colitis ulcerosa (lokaal of systemisch) en bij actieve ziekte van Crohn in combinatie met 

immunosuppressiva.  
o Remmen ontstekingsreacties van verschillende oorsprong en onderdrukken cellulaire immuunrespons.  
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- Immunosuppressive: azathioprine, ciclosporine, methotrexaat 
o Bij ziekte van Crohn indien niet met standaardmedicatie onder controle te krijgen of te houden. 
o Bij colitis ulcerosa eerder chirurgie i.v.m. risico op coloncarcinoom. 
o Doel: bewerkstelligen en handhaven van remissie en verlaging van de dosering of staken van corticoïden. 

 

- TNF-α blokkers: infliximab, adalimumab. 
o Monoklonale antilichamen tegen TNF-α. 
o Voor toepassing bij ernstig therapieresistente vormen van de ziekte van Crohn. 
o Infliximab ook bij matige tot ernstige colitis ulcerosa bij onvoldoende reactie, contra-indicatie of niet verdragen van 

conventionele therapie. 
o CI bij (risico van) sepsis, actieve infecties (ook chronische en lokale infecties) en actieve of latente TBC. 

 
Middelen bij darminflammaties 
Mesalazine, olsalazine, sulfasalazine 

o Mesalazine preparaten: Pentasa – gereguleerde afgifte in dunne darm en colon, Salofalk – afgifte bij pH 5,5-6 
(duodenum, jejunum), Asacol – afgifte bij pH > 7 (ileum, colon). 

o Sulfasalazine splitst o.i.v. bacteriën in mesalazine en sulfapyridine, olsalazine splitst o.i.v. bacteriën  in 2x 
mesalazine. 

o Bijwerkingen: misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, hoofdpijn, duizeligheid, stemmingsveranderingen, 
overgevoeligheidsreacties, nefrotoxiciteit. 

o Nadelen sulfasalazine: meer bijwerkingen, vorming sulfapyridine, werkzame stof komt pas in colon vrij. 
o Twijfel over effectiviteit olsalazine en sulfasalazine bij Crohn: pas effectief in dikke darm.  
o CI:  Verhoogde bloedingsneiging. 

- Bestaand ulcus duodeni/ventriculi. 

- Lever- en nierfunctiestoornissen: relatief. 

- Sulfasalazine: porfyrie (absoluut), psoriasis (relatief), G6PD-deficiëntie (belangrijk, acute hemolyse).  
o Interacties: 

- Mesalazine: preparaten die pH darm verlagen (lactulose) kunnen vrijkomen uit tablet verminderen. 

- Olsalazine: antibiotica die darmflora beïnvloeden kunnen splitsing remmen. 
 
Glucocorticoïden lokaal 
Werken alleen lokaal door groot first pass effect. 
Hoe hoger de ontsteking hoe groter het volume. 

- Beclometason: klysma. (Er is ook combinatiepreparaat met mesalazine) 
o Bijwerkingen: irritatie en pijn, flatulentie, misselijkheid, diarree, huiduitslag. 
o CI:  Lokale bacteriële of virale infecties. 

- Budesonide (budenofalk): tablet voor klysma. 
o Bijwerkingen: als beclometason. 
o CI: Systemische of lokale bacteriële, virale, gist- of schimmelinfectie. 
o Interacties: CYP3A4 remmers remmen de afbraak van geresorbeerd budesonide waardoor de kans op systemische 

bijwerkingen toeneemt (vooral oraal). 
 
Glucocorticoïden systemisch:  budesonide, hydrocortison, predniso(lo)n, betamethason, dexamethason. 
60-80% remissie, 30-50% bijwerkingen. Pas bij gebruik op voor osteoporose, ulcus, diabetes, depressie (hoge conc), 
hypertensie en glaucoom. 

o Bijwerkingen op gebied van  

- Bewegingsapparaat: spierzwakte, spieratrofie. 

- Huid: vertraagde wondgenezing, dunne broze huid, erytheem. 

- Neurologische effecten: convulsies, intracraniële drukverhoging. 

- Endocriene effecten: bloedglucose omhoog, bijniersuppressie, menstruatiestoornissen, ontstaan Cushing-
syndroom. 

- Psychische reacties: euforie, slapeloosheid, stemmingswisselingen, persoonlijkheidsveranderingen. 

- Stofwisseling: negatieve stikstofbalans door eiwitafbraak, centripetale vetzucht. 

- Overig: anafylactoïde of overgevoeligheidsreacties, trombo-embolie, gewichtstoename, psychologische en 
fysiologische afhankelijkheid. 

o CI:  Acute infecties: onderdrukken verschijnselen (her)infectie en evt. overgevoeligheid antibioticum. 

- Ulcus pepticum. 

- Diabetes 

- Hypertensie 

- Glaucoom 
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- Depressie 

- Osteoporose (preventie met bisfosfonaten (alendroninezuur, risedroninezuur) en calcium + vit D): 

 Menopauzale vrouwen, mannen >70 die >3 mnd ≥ 7,5 mg/dag prednisolon gebruiken 

 Patiënten met dosis > 15 mg/dag voor > 3 mnd ongeacht de leeftijd. 
o Interacties: 

- Fenytoïne, barbituraten en rifampicine verminderen de bloedspiegel (enzyminductie). 
 
Immunosuppresiva 

- Azathioprine (azafalk): purine-antagonist, werkzame vorm is 6-mercaptopurine (zelf ook preparaat). 
o Bijwerkingen: leukopenie, beenmergdepressie, misselijkheid, trombocytopenie. 
o CI:  Ernstige infecties. 

- Verminderde leverfunctie. 

- Pancreatitis. 

- Lesch-Nyhan syndroom. 

- Levend vaccin: absoluut, risico van ernstig (fataal) verlopende algemene systemische ziekte. 
o Interacties: 

- Allopurinol versterkt werking en toxische effecten door verminderde afbraak. 

- Risico op beenmergsuppressie en pancytopenie neemt toe i.c.m. ribavirine.  

- Specifieke CYP2C9 inductor: versnelt afbraak van coumarines. 

- Methotrexaat (metoject): foliumzuurantagonist. Hoge dosering subcutaan om bijwerkingen te voorkomen en meer 
beschikbaar, dus lagere dosering nodig. Behoort tot de DMARDs, geregistreerd voor reumatoïde artritis. Zie voor 
toelichting tekst bij reuma.  

 
TNF-α blokkers 

- Infliximab: chimerisch IgG1 monoklonaal antilichaam dat met hoge affiniteit aan TNF-α bindt. 
o Parenteraal preparaat. 
o Voor start behandeling testen op (latente) tuberculose.   
o Bijwerkingen: virale infecties, koorts, hoofdpijn, hogere en lagere luchweginfecties, misselijkheid, diarree, buikpijn, 

etc. 
o Interacties: 

- Toedienen van levend verzwakte vaccins tijdens behandeling kan infectie veroorzaken. 

- Aanwijzingen dat i.c.m. MTX de vorming van antilichamen tegen infliximab afneemt en de plasmaspiegels dus 
toenemen. 

- Niet combineren met andere TNF-α blokkers (etanercept, abatacept): hogere incidentie van ernstige infecties. 
Geldt ook voor adalimumab.  

- Adalimumab: bindt specifiek aan TNF, neutraliseert biologische functie door verhindering receptorbinding. 
o Parenteraal preparaat. 
o Bijwerkingen: reacties op de injectieplaats, luchtweginfecties, leukopie, neutropenie, anemie, hypercholesterolemie, 

hoesten, virale infecties, candiasis, bacteriële infecties, misselijkheid, diarree, hoofdpijn, etc. 
o Interacties: 

- Gelijktijdige toediening van MTX vermindert vorming van antilichamen tegen adalimumab en verhogen de 
plasmaspiegel. Versterkte werking (worden hierom ook gecombineerd). 
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Endocrien systeem 
 
Hormonale anticonceptie 
FK, GF p.304-311, NHG M02 
 
Hormonale anticonceptiva zijn stoffen die zwangerschap kunnen voorkomen. Meestal zijn dit combinatiepreparaten van een 
oestrogeen en een progestageen. Ook zijn er preparaten met alleen een progestageen op de markt. De anticonceptieve 
werking wordt overwegend bepaald door het progestageen. Oestrogenen controleren voornamelijk de cyclus.  
De orale anticonceptiva worden ingedeeld op basis van: 

- Hoeveelheid oestrogeen per tablet:  
o 50 pil: 50 μg ethinylestradiol per tablet. (1e generatie) 
o Sub-50 pil: minder dan 50 μg ethinylestradiol per tablet. (2e en 3e generatie) 
o Sub-30 pil: minder dan 30 μg ethinylestradiol per tablet (geen aangetoonde voordelen tov 30μg) (2e en 3e) 

- Aantal fasen met elk een eigen hoeveelheid oestrogeen en progestageen: 
o Eénfasepil: alle tabletten hebben dezelfde samenstelling. 
o Tweefasenpil: sequentiepil (eerste fase uitsluitend oestrogeen, tweede fase progestageen toegevoegd) of step-up pil 

(hoeveelheid progestageen is hoger in tweede fase dan in eerste fase, oestrogeen is gelijk) 
o Driefasenpil: combinatie van een oestrogeen en een progestageen waarbij de verhouding tussen de componenten in 

de drie fasen verschillend is. 
o Vierfasenpil: zou normale cyclus best benaderen, maar er is niet aangetoond dat het beter is.  

- Chronologie van ontwikkeling: 
o Eerstegeneratiepil: 50 μg ethinylestradiol en levonorgestrel of lynesterol (prostagene component). 
o Tweedegeneratiepil: minder dan 50 μg ethinylestradiol en levonorgestrel, lynesterol of norethisteron. 
o Derdegeneratiepil: minder dan 50 μg ethinylestradiol en desogestrel, gestodeen of norgestimaat. 

 
De anticonceptieve werking van de combinatiepreparaten vindt op drie niveaus plaats. 
1. Vorming van de hypofysehormonen LH en FSH wordt geremd, follikelrijping en eisprong worden geremd. 
2. Remming uitrijping endometrium: condities voor innestelen bevruchte eicel verslechteren. 
3. Beïnvloeding van het cervixslijm, waardoor de doorgankelijkheid voor spermatozoa verminderd. 
 
De éénfase sub-50 pil is het meest betrouwbaar. De éénfase pil is bij vergeten pil, diarree, braken of doorslikken makkelijker. 
Bij sub-30 pillen is de kans op falen, bijvoorbeeld door interacties, groter. Driefasenpreparaten zijn even betrouwbaar mits 
goed gebruikt, maar hebben geen stopweek en een grotere kans op innamefouten vanwege de drie verschillende soorten 
pillen.  
Van de sub-50 pillen hebben de tweedegeneratiepillen de voorkeur. Dit zijn eenfasepreparaten met ethinylestradiol en 
levonorgestrel, lynesterol of norethisteron. Redenen hiervoor zijn het lagere risico op trombose t.o.v. de derdegeneratiepillen 
met desogestrel of gestodeen en de lagere prijs. De derde generatiepil geeft een 2x hoger risico op trombose dan de tweede 
generatiepil. De progestagenen beïnvloeden in wisselende mate het trombogene effect van oestrogenen.  
Betrouwbaarheid: De combinatiepil heeft een grote betrouwbaarheid (risico op zwangerschap bij goed gebruik: 0,1-0,3 per 
100 vrouwen per jaar = Pearl index). Een doorbraakbloeding kan wijzen op verminderde betrouwbaarheid. Bij braken of 
diarree binnen 4u na inname pil is er kans op onvolledige resorptie (behandel als pil vergeten). Let ook op bij interactie met 
bijvoorbeeld enzyminducerende stoffen (anti-epileptica, rifampicine, sint-janskruid). Ook harsen en Norit kunnen resorptie 
verminderen.  
Start pil: De eerste dag van de menstruatie, dan direct betrouwbaar. Wanneer later in de cyclus dient 7 dagen aanvullende 
maatregelen te worden genomen.  
Overstappen: Aanbevolen wordt om bij overstappen van ene naar andere combinatiepil niet te stoppen. Uiterlijk kan na de 
stopweek van 7 dg met de nieuwe pil gestart worden en de nieuwe pil is dan meteen betrouwbaar.  
 
Wijzigingen NHG-standaard  
- De combinatiepil wordt ontraden bij vrouwen die ouder zijn dan 35 en roken. Roken verhoogt het risico op hart- en 
vaatziekten en de pil het risico op trombose; een optelsom van risicofactoren. Deze groep vrouwen kan uitwijken naar 
bijvoorbeeld de mini-pil, het levonorgestrel bevattende spiraaltje of het koperspiraaltje. 
- Pil met cyproteronacetaat (Diane) wordt niet meer toegepast, werking bij acne viel tegen en 2-4x hoger risico op veneuze 
trombo-embolie dan bij tweedegeneratiepil. Zet deze om in 2e generatiepil.  
- De interactie met antibiotica is vervallen, alleen bij leverenzyminducerende medicamenten als rifampicine, ribabutine, 
smalspectrum antibiotica die weinig worden gebruikt, geldt nog de interactie. Cave: bijwerkingen ab. 
- Eerste keus is éénfase, 2e generatie-sub-50 pil (30 μg ethinylestradiol met levonorgestrel) gezien het geringe bijwerkingen 
profiel en wat betreft het risico op trombose. De pil met 20 μg ethinylestradiol is even betrouwbaar, maar verlaagt niet het 
risico op trombose, wel zijn er meer verstoringen van het bloedingspatroon (vaker gestopt) en de onttrekkingsbloedingen 
duren langer dan bij de pil met 30 μg.  
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Overige anticonceptiemiddelen: Vaginale ring (3 wk), pleister (1 wk), prikpil (12 wk), implantatiestaafje (3 jr), spiraaltje 
intra-uterien (Mirena 5 jr, koper 5-10 jr). Net zo betrouwbaar als oraal.  
Voordeel OAC: Voorspelbare cyclus en minder menstruatiepijn.  
Heroverweeg pilgebruik: Vrouw >35 jr en roken (dan spiraaltje: koper of progestageen), vrouwen met >2 risicofactoren 
voor HVZ en vrouwen ouder dan 50 jr.  
 
Anticonceptiva met enkel progestagenen (geen stopweek): bij CI of bijwerkingen oestrogenen of bij borstvoeding.  

- Minipil: desogestrel voor oraal gebruik, minder betrouwbaar, inname op vast tijdstip belangrijk.  

- Prikpil: medroxyprogesteron voor intramusculaire toediening of subcutaan elke 12 wk.  

- Implantaat: etonogestrel subcutaan (3 jr). 
Bloedingspatroon kan in het begin wisselend en onvoorspelbaar zijn. Na enkele maanden neemt het bloedverlies vaak af en 
ontstaat amenorroe en soms spotting. De anticonceptieve werking van de methoden met alleen progestageen berust ook op 
ovulatieremming en beïnvloeding van het cervixslijm, en geeft veelal atrofie van het endometrium. Voorkeur bij borstvoeding, 
minste effect op hoeveelheid borstvoeding.  
 
Preparaten met alleen progestagenen zijn geen eerste keus vanwege praktische bezwaren: 

- Onregelmatig bloedverlies. 

- Bij voortgezet gebruik van de prikpil nemen de bloedingen af en treedt uiteindelijk amenorroe op. 

- Betrouwbaarheid alleen gegarandeerd bij dagelijkse inname op hetzelfde tijdstip (marge < 3 uur). 

- Verhoogd risico op veneuze trombose bij desogestrel als minipil? Incidentie diep veneuze trombose te laag om een 
verschil aan te tonen. 

- Foutieve plaatsing implantaat komt voor. 
Ontraad alleen progestagenen als er een actuele veneuze trombo-embolische aandoening is, onverklaard vaginaal bloedverlies, 
progestageenafhankelijke tumoren (mammacarcinoom) en bij ernstige leverfunctiestoornissen.  
 
Bijwerkingen  
OAC van tweede en derde generatie worden geacht minder bijwerkingen te geven door lagere hormoondoseringen. 
o Misselijkheid, hoofdpijn, gevoelige/gespannen borsten: met name aan het begin, vermindert/verdwijnt binnen paar 

maanden. 
o Spotting (tussentijdsbloedverlies) vooral in de 1e maanden, betrouwbaarheid is niet minder.  
o Gewichtstoename (vochtretentie). 
o Verhoogd risico op veneuze trombose: met name bij erfelijke depositie (zeer gering risico). 
o Na staken van therapie kunnen fertiliteitstoornissen aan het licht komen, maar deze worden niet in verband gebracht met 

het OAC-gebruik (waren reeds aanwezig maar werden door OAC gemaskeerd). 
 
Interacties 
o Enzyminducerende stoffen – fenobarbital, fenytoïne, primidon, carbamazepine, rifampicine, sint-janskruid, griseofulvine, 

antiretrovirale middelen: spiegels van het oestrogeen en progestageen worden verlaagd, tijdens en gedurende enkele 
weken na gebruik. Dit kan leiden tot doorbraakbloedingen en kans op zwangerschap. Er dient een andere methode van 
anticonceptie gekozen te worden. 

o Let op bij waterdunne diarree of hevig braken. Er is dan groter risico op zwangerschap, het tekort aan hormonen leidt 
dan meestal ook tot een doorbraakbloeding. Gewone diarree is het gevolg van verstoorde resorptie in de dikke darm 
terwijl de pil in de dunne darm wordt opgenomen en dit heeft dus geen invloed op de betrouwbaarheid. 
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Contra-indicatie OAC 
o Belangrijk: 

- Doorgemaakt hartinfarct, cerebrovasculair accident, diep veneuze trombose 
- Bekende stollingsfactordeficientie  
- Hormoon-afhankelijke tumoren (mamma-, endometriumcarcinoom) 
- Ernstige leverfunctiestoornissen  
- Rokende vrouw > 35 jr, verhoogde kans op hart- en vaatziekten.  

o Relatief: 2 of meer risicofactoren voor hart- en vaatziekten (roken, hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes mellitus 
type 1 en 2, hart- en vaatziekten bij ouders, broers of zussen jonger dan 60 jaar, obesitas of verhoogde middelomtrek) 
aanwezig zijn dienen voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen. Bij roken moet geadviseerd worden om er mee 
te stoppen. 

o Lactatie: volledige borstvoeding met max. 6 uur tussen de voedingen is, bij ontbreken van vaginale bloedingen, een 
relatief veilig anticonceptivum tot 6 maand na de bevalling (risico op zwangerschap 2%). Als deze kans onacceptabel is 
of bij bloeding; pilgebruik starten 6 weken na bevalling bij borstvoeding. Bij voorkeur beginnen met enkel 
progestagenen, deze beïnvloeden de lactatie niet (oestrogenen wel). Beide gaan over in moedermelk, maar geen 
aanwijzingen dat ze de groei beïnvloeden. Start bij flesvoeding 2 weken na bevalling met pil (progestageen), 3 weken bij 
combinatiepil (vanwege risico op trombose). Spiralen 4-6 weken na bevalling plaatsen.  

o Zwangerschap: tot op heden geen nadelige effect van oestrogenen of progestagenen op de ongeboren vrucht 
aangetoond. Stoppen als zwangerschap is geconstateerd. 

 
Vergeten van de pil 
Een pil geldt als vergeten indien deze meer dan 12 uur te laat wordt ingenomen (geldt niet voor minipil!). 
 

Periode Aantal Advies 

N.v.t. 1 Pil alsnog innemen, geen aanvullende maatregelen 

Wk 1 2 of meer Laatst vergeten pil alsnog innemen en strip afmaken 
Zonodig morning-afterpil* (levonorgestril 1,5 mg oraal, liefst binnen 12u, niet later dan 
72u. Bij overgeven binnen 3u opnieuw inname tablet) OF koperspiraal (binnen 120 uur) 
Aanvullende anticonceptie tot pil weer 7 dagen geslikt is 

Wk 2 2 of 3 
 
4 of meer 

Laatst vergeten pil alsnog innemen en strip afmaken 
Geen extra maatregelen 
Laatst vergeten pil alsnog innemen en strip afmaken 
Aanvullende anticonceptie tot pil weer 7 dagen geslikt is 

Wk 3 2 of meer Laatst vergeten pil alsnog innemen, strip afmaken en zonder pauze doorgaan met volgende 
strip OF stopweek vanaf 7 dg vanaf eerst vergeten pil 

 
* In de eerste week geslachtgemeenschap gehad 5 dagen voor of de week na de vergeten pil.  
 
Morning-afterpil 
- 1e keus: levonorgestrel 1,5 mg (Norlevo).  
- Koper spiraal (5 dgn na coïtus, voorkomt innesteling), niet als vrouw binnen 5 jr zwangerschapswens heeft 
- Ulliparistel (Ellaone) binnen 120 uur na coitus, receptplichting (niet in NHG standaard) 
 
Pil is veilig wanneer er 7 dagen voor en 7 dagen na de geslachtsgemeenschap een pil is geslikt. Bij doorslikken een vergeten pil 
dus behandelen als 2e week.  
  



Samenvatting farmacotherapie februari-april 2014  36 
 
 

(Post) menopauzale klachten 
FK, GF p.321-326, NHG M73 
 
Tegen het einde van de vruchtbare periode van de vrouw raakt de voorraad follikels in de ovaria uitgeput. Het ophouden van 
de follikelrijping leidt tot een daling van de estradiolproductie, atrofie van het endometriumslijmvlies en het uiteindelijk 
wegblijven van de menstruatie. 
Overgang: de periode van onregelmatige menses en de eerst menstruatieloze jaren. 
Menopauze: De laatste menstruatie in het leven van een vrouw (het tijdstip van de menopauze is pas betrouwbaar vast te 
stellen na een jaar amennoroe, ca 51 jr). 
Perimenopauze: de periode vanaf het moment dat de mentruaties onregelmatiger worden tot een jaar na de  
menopauze (rondom de menopauze). 
Postmenopauze: is de periode die een jaar na de laatste bloeding aanvangt. 
De menopauze begint vaak rond 51 jr (spreiding 39-59), bij 10% voor 46e jr, 0,1% voor 30e jaar. De menopauze komt vroeger 
voor bij vrouwen < 60 kg (minder vet), <1,55m, kinderloos, laatste baby <28 jr. Roken zorgt ervoor dat de menopauze 1-1,5 
jaar eerder komt.  
 
Typische overgangsklachten: vasomotore klachten (opvliegers, transpiratieaanvallen (nachtelijk)), klachten door urogenitale 
atrofie (vaginale droogheid) en menstruatieveranderingen. 
Atypische klachten: slaapstoornissen, moeheid (domino-effect door nachtelijke transpiratieaanvallen), stemmingswisselingen, 
spier- en gewrichtsklachten, vergeetachtigheid, concentratiestoornissen.  
Van de atypische klachten is de directe relatie met de fysiologische veranderingen tijdens de overgang niet aangetoond, 
kunnen ook verklaard worden uit een veranderde levensituatie. 
 
Menstruatieveranderingen: onregelmatiger (4-5 jr), langduriger of juist minder bloedverlies, in het begin vooral korte cycli en 
aan het eind langere. Bij 35% van de vrouwen hevig/langdurig vloeien en bij 20% lijdt het tot anemie.  
Opvliegers en transpiratieaanvallen: aanvalsgewijs (1-20 keer per dag, 3-5 min lang), warmtesensatie gaat samen met roodheid 
en transpiratie (flushes), hartkloppingen, prikkelend/brandend/pijn gevoel en koude armen en benen.  
Let op: kan ook van hypothyreoïdie of gnm komen (nitraten, calciumantagonisten, antidepressiva (TCA 10% zweten). 
Komt vooral laat in de overgang (6-12 mnd na laatste menstruatie) voor, roken verhoogd de kans.  
Advies: Verwarming lager, laagjes kleding zouden kunnen helpen. Ook kunnen alcohol, koffie, thee en gekruid eten een aanval 
uitlokken. Stop met roken of soya-producten zouden kunnen helpen (niet bewezen).  
Theorie: Opvlieger bij geringe stijging lichaamstemperatuur. Bij ‘normale’ omstandigheden mag deze 0,4 graad afwijken, bij 
overgang slechts 0,1. Een verlaagde oestrogeenproductie verhoogt de NA spiegel en NA maakt de nulzone smaller. 
Oestrogeensuppletie verlaagt de NA spiegel, nulzonde herstelt en flushes verdwijnen.  
Urogenitale klachten: vaginale droogheid, jeuk/pijn bij het vrijen, mictieklachten (moeite plassen en kleine beetjes plassen), 
verhoogde kans op UWI en recidiverende UWI. Vooral bij postmenopauzale vrouwen, vaginale symptomen zijn blijvend en 
verergeren met ouder worden.  
 
Behandeling opvliegers/transpiratieaanvallen  
Hormoonsuppletie therapie (HST) helpt veelal niet bij klachten als moeheid en depressieve stemming. Oorzaak hiervan vaak 
psychische of sociale problemen – adequater aan te pakken met gesprekstherapie. HST alleen bij vrouwen die veel last 
hebben van de menopauzale verschijnselen, het dagelijkse leven wordt ernstig belemmerd.  
 
Premenopauzale vrouwen met uterus 

Stap 1. Start met éénmalige kuur progestativa gedurende 12 dagen (1e keus norethisteron 10 mg) 
Om te kijken of de uterus nog actief is, als de uterus actief is zal er na de kuur een onttrekkingsbloeding plaatsvinden.  
-  Als na de kuur een onttrekkingsbloeding plaatsvindt: stap 2.  
 
Stap 2. Start met sequentieel gecombineerde HST  
o Minder kans op doorbraakbloedingen dan bij continue HST. 
o 1e keus: estradiol/dydrogesteron 1/10 mg  
o 14 dagen (minimaal 12) progestageen: verlaagd de kans op endometriumcarcinoom 
o Indien orale toediening op problemen stuit, overweeg estradiol/norethisteron transdermaal. 
o Overweeg bij niet rokende vrouwen beneden de 50 jaar met anticonceptie-wens een sub 50- 

anticonceptivum van de tweede generatie (met of zonder stopweek).  
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Postmenopauzale vrouwen met uterus 
Stap 1: Progestativa 
-  Start met een éénmalige kuur progestativa gedurende 12 dagen  
-  Na de kuur wel een onttrekkingsbloeding optreedt ga dan naar stap 2. 
-  Indien na de kuur progestativa geen onttrekkingsbloeding optreedt ga naar stap 3.  
Stap 2: Sequentieel gecombineerde HST 
Stap 3: Continu gecombineerde HST 
-  Start met continu gecombineerde HST: estradiol/norethisteron 1/0,5 mg, estradiol/drospirenon 1/2 mg  

of estradiol/dydrogesteron continu 1/5 mg. 
-  Overweeg bij oestrogene bijwerkingen van HST (o.a. vochtretentie, libidoverlies, etc.) tibolon 2,5 mg. 

 
Pre- en postmenopauzale vrouwen zonder uterus 

o Start met continu gebruik van oestrogenen: estradiol 1 mg of geconjugeerde oestrogenen 0,625 mg 
o Indien orale toediening op problemen stuit, overweeg estradiol transdermaal 

Tabletten kunnen alleen oestrogeen bevatten, verhoogde kans op endometriumcarcinoom is voor deze vrowuen niet relevant.  
 
Vrouwen bij wie oestrogenen gecontra-indiceerd zijn 

-  Start met clonidine: 2dd50 tot 75 µg (in-uitsluipen) 
Na 3-4 weken niet het gewenste effect dan langzaam weer afbouwen. 

-  Overweeg serotonine heropname remmer (paroxetine) wanneer de behandeling met clonidine onvoldoende 
verbetering van de klachten geeft. 

 
CI oestrogenen: mammacarcinoom, endometrium-carcinoom, trombo-embolische aandoeningen, ernstige 
leverfunctiestoornissen, onverklaarde vaginale bloedingen 
 
Adviezen:  
- Farmacotherapie oestrogenen: effect is dosis gerelateerd, vermindert flushes met 80-90%. 
- Overweeg hormonale substitutietherapie (HST) als de klachten het dagelijks functioneren belangrijk beperken. 
- Wijs bij de keuze voor HST op de risico’s: in het eerste jaar verhoogde kans op trombosebeen of longembolie en CVA > 60 

jaar. 
- Na 5 jaar gebruik is het risico op mammacarcinoom verhoogd. 
- Adviseer na 1 jaar gebruik HST op proef te staken en gebruik te evalueren na 1 maand. 
- Bij HST-gebruik bij ≥ 50 jr wordt jaarlijkse evaluatie aanbevolen. 
- Probeer uit te komen met een zo laag mogelijke oestrogeen dosering (1 mg estradiol) 
 
Behandeling urogenitale klachten 

-  Start met lokale toepassing van estriol ovules. 
  - 1 dosering per dag gedurende 2 weken, daarna onderhoudsdosering van 2 maal per week 1 dosis 
 - 80-100% verbetering 
  - Ovules boven crème 
  - Geen progestageen nodig 
-  Indien vaginale therapie op problemen stuit, overweeg orale toediening: estriol tabletten. 

Behandeling na 3-6 maanden stoppen en evalueren. 
-  Bij estriol (minder potent dan estradiol) is er geen verhoogde kans op mammacarcinoom.  
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Benigne prostaat hyperplasie (BPH) 
 
LUTS: lower urinary tract symptoms is een verzameling van symptomen die door afwijking van de blaas zelf, het 
afsluitmechanisme en/of de centrale regulering wordt veroorzaakt. Het komt zowel bij mannen als vrouwen voor. BPH is een 
langzaam progressieve aandoening met een sterk wisselend beloop, voorkomend bij mannen boven vijftig jaar. Het hoort bij 
het natuurlijk verouderingsproces. De prevalentie neemt sterk toe met de leeftijd. Bij 2/3 van de mannen met bemoeilijkte 
mictie is er ook een vergrote prostaat waargenomen. En ongeveer 50% van de mannen met BPH hebben klachten, de andere 
helft niet. Er is dus weinig relatie tussen de grootte van de prostaat en de ernst van de mictie klachten.  
Er wordt gesproken van bemoeilijkte mictie bij mannen wanneer ze veel kracht moeten gebruiken om de mictie op gang te 
brengen en te houden, de mictie vertraagd op gang komt, nadruppelen, aandrang, zwakkere straal, gevoel van incomplete 
lediging en frequente mictie (nacht).  
De hyperplasie is mede afhankelijk van de verhoogde omzet van testosteron in dihydrotestosteron in de prostaat onder 
invloed van 5α-reductase. De parasympaticus zorgt voor lozing van de blaas.  
 
Medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling 
Voorlichting  
- Klachten worden veroorzaakt door een met de leeftijd samenhangende blaasfunctieverandering en soms  
door een obstructie rond de urethra en in de prostaat. 
- Het gaat om een veel voorkomende goedaardige aandoening met wisselend beloop. 
- Ga regelmatig naar het toilet, vooral als in korte tijd veel gedronken wordt.  
- Neem de tijd om rustig te plassen (eventueel zittend). 
- Zorg dat de plasbuis en de blaas zo goed mogelijk leeg zijn na het plassen. 
- Vermijden of verminderen van dranken met diuretisch effect, zoals alcohol en koffie. 
- Vraag de patiënt direct contact op te nemen bij klachten die wijzen op acute urineretentie: niet spontaan kunnen plassen in 
vertrouwde omgeving, ondanks aandrang en meerdere pogingen binnen een tijdsbestek van enkele uren.  
- Afwachtend beleid is een reële optie vanwege wisselend beloof, interventie is vaak niet nodig of noodzakelijk. Bij aanzienlijk 
deel van de patiënten zal er een verbetering optreden zonder therapeutische interventies  
 
Medicamenteuze behandeling: invloed van medicatie op klachten is beperkt. 
- α-blokkers: tamsulosine, alfuzosine  
Symptomatische behandeling, vermindert de uitstroomweerstand door spierverslapping blaashals en prostaat. Werkt na 
enkele dagen. Let op bij de eerste dosis, de bloeddruk kan dan plotseling dalen. Neem bij voorkeur ’s avonds, zittend op bedrand in. Niet 
plotseling gaan staan. Als met gereguleerde afgifte is, dan kan de bloeddrukdaling ’s nachts zijn: duizeligheid bij opstaan.  
o Indicatie: Off-label voor overloopincontinentie, nierstenen (tamsulosine) 
o Bijwerkingen: orthostatische hypotensie, duizeligheid door vasodilatatie, hoofdpijn, verstopte neus, hartkloppingen en 

abnormale ejaculatie.  
o IA: niet selectieve alfa-blokker (alfuzosine) met (andere) antihypertensiva: β-blokkers/calciumantagonisten  
o Stop na 2-6 maanden de therapie en beoordeel of de klachten weer toenemen.  
o Stop tamsulosine 6 weken voor staaroperatie i.v.m floppy iris syndroom   
o Na 6 weken geen verbetering, stop dan de therapie  
 
- 5α1-reductaseremmers (2e lijn): de 5α-reductaseremmers dutasteride (avodart) en finasteride verlagen lokaal in de 
prostaat de omzetting van testosteron in dihydrotestosteron. Aanwezigheid van dihydrotestosteron is een voorwaarde voor 
het ontstaan van hyperplasie van het prostaatepitheel. Als gevolg van deze remmende werking neemt het volume van de 
prostaat af. Het effect op de mictieklachten is echter beperkt. Werkt na 2-6 maanden. Wordt gegeven als volume van de 
prostaat >30 ml bedraagt.  
 
De α-blokkers kunnen door specialisten gecombineerd worden met 5α-reductaseremmers (dutasteride, finasteride) bij 
prostaatvolumes >30 ml. Het duurt 2-6 maanden voordat de 5α-reductaseremmers werken, om direct klachten te verlichten 
worden alfa-blokkers gebruikt.  
Combinatiepreparaat dutasteride/tamsulosine: combodart. 
 
Invasieve behandeling: chirurgie  
 
Contra-indicaties BPH: middelen die urineretentie veroorzaken 
- Anticholinerge middelen: TCA, antipsychotica, antihistaminica 
- Lisdiuretica: belangrijk, bumetanide/furosemide kunnen door krachtige werking tot acute retentie leiden 
- Opioiden: relatief, verhogen tonus blaassfincter, gaan ledigingsreflex tegen 
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Diabetes mellitus 
GF p.281-286, NHG M01, KNMP richtlijn diabetes 
 
Diabetes mellitus is een stoornis die wordt veroorzaakt door een relatief of absoluut tekort aan insuline, met veranderingen in 
de koolhydraat-, eiwit- en vetstofwisseling tot gevolg. Kenmerkend is een te hoog bloedglucose-gehalte. Het 
bloedglucosegehalte (normaalwaarde in capillair volbloed is nuchter <5,6 mmol/L en niet nuchter <7,8 mmol/L) wordt 
gereguleerd door insuline, stoffen die de werking van insuline antagoneren (glucagon (α-cellen), catecholaminen (adrenaline), 
groeihormoon en glucocorticoïden) en gluconeogenese door de lever. Insuline veroorzaakt opname van glucose in cellen en 
omzetting van overmaat glucose in glycogen in bloed, lever en spieren. Glucagon zorgt voor omzetting van glycogeen in 
glucose. Insuline wordt geproduceerd door de β-cellen van de eilandjes van Langerhans in de pancreas. 
De symptomen van hyperglycemie zijn dorst, veel plassen en onverklaard afvallen door het vochtverlies. Om vast te stellen of 
iemand diabetes heeft moet de bloedglucose meerdere malen en op verschillende tijdstippen gemeten worden.  
 
DM type 1: absoluut insulinetekort ten gevolge van auto-immune vernietiging van de β-cellen van de eilandjes van 
Langerhans in de pancreas. Deze vorm ontstaat vaak op jonge leeftijd. De oorzaak is onbekend, maar auto-immuunreacties, 
erfelijkheid en/of virale infecties spelen een rol. Type 1 wordt behandeld met insuline-injecties. 
 
DM type 2: relatief insulinetekort. De hyperglycemie wordt veroorzaakt door twee factoren: insulineresistentie in de lever, 
spieren en vetweefsel (meer insuline voor hetzelfde effect) en een langzame, progressieve afname van de insulineproductie. 
Hyperglycemie ontstaat als de vraag naar insuline de productie overschrijdt. Insulineresistentie wordt geassocieerd met 
overgewicht. Ongeveer de helft van de type 2 patiënten heeft een BMI > 27 kg/m2. Overgewicht bevordert het ontstaan van 
hyperlipidemieën en hypertensie. De combinatie hyperglycemie, hypertensie en hyperlipidemie kan het risico op hart- en 
vaatziekten vergroten. 
De behandeling vereist in eerste instantie caloriebeperking (indien sprake van overgewicht) en het bevorderen van een actieve 
levensstijl. Bij onvoldoende effect wordt gestart met monotherapie met orale bloedglucose verlagende middelen. Als 
monotherapie niet voldoet worden combinaties van orale bloedglucose verlagende middelen gegeven. Als ook dit tekortschiet 
worden insuline-injecties gegeven. 
 
De behandeling is erop gericht complicaties op korte en lange termijn te voorkomen. Vooral bij type 1 is het ontstaan van 
ketoacidose door verbranding van vet en eiwitten op korte termijn van belang. Doordat glucose niet in de cel wordt 
opgenomen en dus niet al brandstof kan dienen, worden vetten en eiwitten afgebroken. Hierbij worden ketonen gevormd, 
wat leidt tot acidose. Dit is herkenbaar aan de acetongeur in de adem. Bij type 2 kan het ook voorkomen, maar alleen bij zeer 
hoge glucospiegel door glucotoxiciteit op de pancreas, waardoor insulineproductie wordt onderdrukt en overgegaan wordt op 
vet- en eiwitverbranding. 
Langetermijn complicaties bij slecht gereguleerde diabetes: 
- nefropathie: (micro)albuminurie  
- retinopathie: visusstoornissen 
- neuropathie: autonoom (verstoorde maaglediging, impotentie, blaasfunctiestoornissen) 

perifeer (sensibiliteitsstoornissen, pijn)  
- cardiovasculaire aandoeningen: hartfalen, acuut coronair syndroom. 
 
Contra-indicaties diabetes 
CI006/009 p.721 

- Niet-selectieve bètablokkers: relatief, kunnen het herstel van een hypoglycemie vertragen en tijdens deze toestand een 
ernstige hypertensie veroorzaken. Symptomen van beginnende hypo (tachycardie) worden gemaskeerd. Ook bij 
oogdruppels (te verhelpen door 1 druppel te gebruiken en traanbuis 1 minuut dicht te drukken). 

- Glucocorticosteroïden: relatief, verhogen de bloedsuikerspiegel, oppassen bij stoppen. 

- ACE-remmers: relatief, verhoogde neiging tot hypoglycemie bij patiënten ingesteld op insuline/OBM. 

- Antipsychotica: relatief (want voor ernstige aandoening), insulineresistentie, hyperglykemie, gewichtstoename. 

- Hypofyse/hypothalamus hormonen: relatief, ontregeling bloedglucosespiegel. 

- Lipidenverlagende middelen: relatief, verhogen gevoeligheid voor insuline, door verlaging bloedglucose risico op 
hypoglycemie. 

- SSRI’s: relatief, kans op hypoglykemie 

- Sympathicomimetica: relatief, verhogen de bloedsuikerspiegel. 

- Thiazidediuretica: relatief, kunnen de glucosetolerantie verminderen.  
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Behandeling DM type 1 
Type 1 is alleen te behandelen met insuline vanwege het absolute tekort. Er zijn twee manieren van behandelen: de 
conventionele instelling en de scherpe instelling van het bloedglucose. Bij de conventionele instelling wordt de fysiologische 
situatie nagebootst met een basis-prandiaal regime: kort- of ultrakortwerkend insuline voor de maaltijden, middellang- of 
langwerkend voor de nacht. Andere mogelijkheid is tweemaal toedienen van een menginsuline (voor ochtend- en 
avondmaaltijd) met eventueel een extra injectie van een kortwerkend insuline voor de lunch. Bij een scherpe instelling wordt 
ook kortwerkende insuline toegepast voor elke maaltijd, 1 tot 2 keer per dag een verlengd werkende verdeeld over dag en past 
de patiënt insulinedosering aan aan de hand van zelfcontrole. Bij verlengde werking heeft NPH-insuline (middellang werkend, 
isofaan (humuline)) de voorkeur om nachtelijke hypoglycemieën te voorkomen. Als de patiënt last blijft houden van hypo’s 
kan overgegaan worden op een langwerkend insuline (detemir (levemir), glargine (lantus)). Deze komen niet eerder aan 
bod, omdat ze een stuk duurder zijn. 
Een scherpe instelling vermindert het risico op late complicaties, maar vergroot wel het risico op hypoglycemie, omdat wordt 
gestreeft om de glucosespiegel op de ondergrens van de streefwaarde te houden. Kortwerkende insuline-analoga (aspart 
(novorapid), lispro (humalog), glulisine) zijn hierbij van voordeel, omdat deze preparaten door snelle werking vlak voor, 
tijdens of direct na de maaltijd kunnen worden toegediend: flexibelere levensstijl mogelijk. 
 
Behandeling DM type 2 
- Educatie: geef informatie over belangrijke aspecten van DM en situaties waarin maatregelen nodig zijn. Adviseer niet 

roken, voldoende lichaamsbeweging, goede voeding, maximaal twee alcoholeenheden per dag en afvallen indien BMI > 
25 kg/m2. 

- Streefwaarden glycemische parameters (in capillair volbloed): nuchter 4-7 mmol/L, 2 u na maaltijd < 9 mmol/L, HbA1C 
<7% (53 mmol/mol). HBA1C is de glucuronideringsgraad van hemoglobine.  

- Medicamenteuze behandeling starten bij onvoldoende resultaat na 3 mnd: 
o Stap 1: metformine (500 mg 1 dd, max. 1000 mg 3 dd). 
o Stap 2:  

- Sulfonylureumderivaat toevoegen (gliclazide, tolbutamide, glimepiride)  
(- Overweeg een DPP-4 remmer toe te voegen (sitagliptine, vildagliptine) bij intolerantie, contra-indicatie of 
significant risico op hypoglykemie. 
- Bij bestaande HVZ en BMI > 27 kg/m2 maar geen (aanwijzingen voor) hartfalen thiazolidinedion (pioglitazon) 
toevoegen.) 

o Stap 3: eenmaal daags insuline toevoegen (pioglitazon vooraf staken). 
o Stap 4: tweemaal daags NPH-insuline of mix-insuline (overweeg stoppen of afbouwen sulfonylureum-derivaten, 

continueer metformine). 
- Bij falende therapie: elke 2-4 wk ophogen tot max. dosis, daarna stap hoger. Alternatieve therapie (uit hogere stap) bij 

bijwerkingen en CI. 
- Andere risicofactoren: HbA1C- waarde, cardiovasculair risicoprofiel (belaste (familie)anamnese), leefstijl (roken, 

beweging, voeding), BMI, nierfunctie, streef naar systolische bloeddruk < 140 mmHg (ACE-remmer), LDL-cholesterol 
< 2,5 mmol/L (statine). 

 
Bij insulineresistentie moet worden behandeld met middelen die de insuline-gevoeligheid beïnvloeden, zoals metformine en 
pioglitazon.  
 
Bloedsuikerverlagende middelen 
Insulinen:  Ultrakortwerkend (aspart, glulisine, lispro) (Novorapid®, Apidra®, Humalog®)  10-20min 
   Kortwerkend (gewoon) (Actrapid®, 30 min voor eten injecteren)    30-60min 
   Middellangwerkend (isofaan) (NPH-insuline, Humuline®, Insulatard®, Insuman®) 
   Langwerkend (detemir, glargine) (Lantus®, Levemir®)  
   Mengsel kort/middellangwerkend (Novomix®) 

o Bijwerkingen: hypoglykemie, allergische reacties, lipoatrofie en lipohypertrofie op injectieplaats, veranderingen in 
refractie- en accommodatievermogen, oedeem in het oog. 

o Voorkeur: avondgift van insuline isofaan (NPH), NPH-insuline of mix-insuline 2 keer per dag, combinatie van 3 
keer per dag kortwerkende bij de maaltijd en langwerkende voor de nacht. Nooit een middellang- en langwerkende 
samen geven. 

o Interacties: 

- Niet-selectieve β-blokkers kunnen herstel uit hypoglycemische periode vertragen en bepaalde symptomen van 
hypoglycemie maskeren.  

- Anabole steroïden, MAO-remmers, hoge doses salicylaten, orale bloedglucose- verlagende middelen, ACE-
remmers, alcohol en octreotide kunnen hypoglycemische werking van insuline versterken.  

- Glucocorticoïden, epinefrine, danazol, diazoxide, thiazide- en lisdiuretica, orale anticonceptiva en 
sympathicomimetica hebben een bloedglucoseverhogend effect. 
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Inhalatie-insulinen: alleen voor een zeer kleine groep patiënten die niet kunnen spuiten, vanwege ernstige, aanhoudende 
problemen op de injectieplaats veroorzaakt door huidproblemen, te weinig onderhuids vetweefsel of lokale reacties (infecties, 
contactallergie). Zijn nog in ontwikkeling. 
 
Hypoglycemiën worden gekenmerkt door duizeligheid, wazig zien, concentratiestoornissen en symptomen die ontstaan door 
stimulatie van het sympatisch zenuwstelsel, zoals trillen, transpireren en hartkloppen. Bij oudere patiënten komen vaak meer 
atypische symptomen voor, zoals hoofdpijn en vermoeidheid. Korter bestaande hypo’s kunnen worden behandeld door oraal 
of intraveneuse glucose toediening of toediening van 1 mg glucagon subcutaan of intramusculair. Langer bestaande hypo’s 
kunnen niet worden behandeld met glucagon aangezien de glycogeen voorraad dan al opgebruikt is. Glucose toediening is de 
enige mogelijk. Dit kan door het eten van suikerklontjes (bestaat uit sucrose, wat een mengsel is van glucose en fructose), een 
drank met >30 g glucose of een infusie van 20-40 ml glucose (40-50%). 
 
Orale bloedglucoseverlagende middelen 
- Biguanide - metformine: behoort tot de biguaniden, werkingsmechanisme niet goed bekend. Het remt met name de 

glucoseproductie in de lever. Daarnaast verhoogt het de perifere gevoeligheid voor insuline. Omdat het de 
insulineproductie niet stimuleert, kan het geen hypoglycemie veroorzaken. 
o Dosering: 500 mg 1 dd, per 4 weken verhogen met 500 mg, max. 1000 mg 3 dd. 
o Bijwerkingen: GI-stoornissen (30%!, evt innemen met voedsel), melkzuuracidose in zeldzame gevallen, metaalsmaak 
o CI: zwangerschap, lactatie, lever- en nierfunctiestoornissen, angina pectoris. 
o Alcoholgebruik verhoogt de kans op melkzuuracidose. 
o Ritonavir: remt het metabolisme. 
 

- Sulfonylureumderivaten - glimepiride, gliclazide, glibenclamide, tolbutamide: stimuleren de afgifte van insuline 
door de β-cellen. Werken door binding aan en blokkade van ATP-gevoelige kaliumkanalen, waardoor celmembraan 
depolariseert en calciumkanalen openen. Insuline wordt afgegeven als reactie op hoge intracellulaire calciumconcentratie. 
o Tolbutamide: dosering 500 mg 1 dd, max. 1000 mg 2 dd. 
o Gliclazide: dosering 30 mg 1 dd of 80 mg 1 dd, max. 3 dd, vlak voor of tijdens de maaltijd innemen. 
o Glibenclamide heeft vooral bij ouderen een groter risico op hypoglycemie dan de andere SUDs, doordat het de 

langste halfwaardetijd heeft. 
o Bijwerkingen: hypoglykemie (vooral bij oudere patiënten), gewichtstoename, GI-stoornissen, huidreacties, 

bloedbeeldafwijkingen, voorbijgaande visusstoornissen (door daling viscositeit oogvloeistof, dus niet behandelen). 
o CI: lactatie, lever- en nierfunctiestoornissen, porfyrie in de anamnese. 
o Interacties: 

- Niet-selectieve β-blokkers: verhogen kans op hypoglycemie, maskeren verschijnselen hiervan. 

- Ritonavir: remt het metabolisme 

- Alcohol: in zeldzame gevalleen zijn disulfiram-achtige reacties opgetreden met klachten als blozen, hoofdpijn, 
duizeligheid, hartkloppingen en misselijkheid. 

- Azoolantimycotica (fluconazol, ketoconazol, miconazol): remmen CYP2C9 dat SU-derivaten metaboliseert, 
hierdoor versterkte werking en mogelijk risico op hypoglycemie. 

- Versterkte werking door ACE-remmers, alcohol, allopurinol, anabole steroïden, chinolonen, fenylbutazon, fibraten, 
fluoxetine, insuline, MAO-remmers, metformine, salicylaten, sympathicolytica en tetracyclines. 

- Verminderde werking door diazoxide, epinefrine, fenobarbital, fenothiazinederivaten, fenytoïne, 
glucocorticoïden, oestrogenen, progestagenen, rifampicine, thiazide- en lisdiuretica. 

 
- Thiazolidinedionen – pioglitazon, (rosiglitazon): bevorderen de werking van insuline door vermindering van 

insulineresistentie in o.a. vetweefsel, skeletspieren en in de lever door antagoneren van Peroxisomal Proliferator 
Activated Receptor gamma (PPAR-γ).  
o Pioglitazon: 30 mg 1 dd, Rosiglitazon: 4 mg in 1-2 dd, max. 8 mg/dag. 
o Maximale werking na 6-8 wk bereikt. 
o Langetermijn veiligheid staat ter discussie mede doordat lange termijn effecten niet bekend zijn. 
o Bijwerkingen: oedeem, gewichtstoename, anemie, visusstoornissen, bovenste luchtweginfectie, hypo-esthenie, 

hepatocellulaire dysfunctie, leverfalen. 
o CI: zwangerschap, lactatie, hartfalen, leverfunctiestoornissen, blaaskanker. 
o Interacties: 

- Ritonavir remt het metabolisme. 

- Niet gebruiken in combinatie met insuline i.v.m. vochtretentie en verhoogd risico op hartfalen. 
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- ATP- afhankelijke kaliumkanaalblokker - repaglinide: behoort tot de meglitiniden, werkingsmechanisme als SU-
derivaten (sluiten ATP-afhankelijke kaliumkanalen). Snelle en kortdurende stimulatie insulinesecretie – inname vlak voor 
de hoofdmaaltijden. 
o Dosering: 1-2 mg vlak voor hoofdmaaltijden, max. 16 mg per dag. 
o Alleen toegepast als metformine niet gebruikt kan worden. 
o Bijwerkingen: GI-stoornissen, hypoglycemie, voorbijgaande visusstoornissen, verhoogde leverenzymwaarden, 

overgevoeligheidsreacties. 
o Minder gewichtstoename dan SUD. 
o CI: zwangerschap, lactatie, ernstige leverfunctiestoornissen en verminderde nierfunctie. 
o Interacties: 

- Niet-selectieve β-blokkers: verhogen kans op hypoglycemie en maskeren verschijnselen hiervan. 

- Gemfibrozil: versterkt werking. 

- OAC, thiaziden, corticosteroïden, danazol, thyreomimetica, sympathicomimetica: verminderen werking. 

- ACE-remmers, alcohol, anabole steroïden, ciclosporine, claritromycine, insuline, itraconazol, ketoconazol, MAO-
remmers, NSAID's, octreotide, salicylaten en andere bloedglucoseverlagende middelen: versterken werking 

- Rifampicine: versnelt metabolisme. 
 
- Dipeptidylpeptidase-4-remmers – sitagliptine (januvia), vildagliptine, saxagliptine: voorkomen hydrolyse van 

incretinehormonen door remmen van het enzym DPP-4. Incretines zijn darmhormonen die worden vrijgezet na 
voedselinname. De plasmaconcentraties van GLP-1 (glucagon-like-peptide 1) en GIP (glucose-dependent insulinotropic 
peptide) stijgen hierdoor, in reactie waarop de insulineafgifte stijgt en de glucagonafgifte daalt op glucoseafhankelijke 
wijze. Er is minder kans op hypo’s doordat het regelmechanisme van het lichaam intact blijft. 

 
- Incretine-mimetica – exenatide, liraglutide (victoza): subcutaan, binden aan human GLP-1-receptor en activeren 

deze, waardoor de insulineafgifte wordt verhoogd en de glucagonafgifte wordt verlaagd. De normale glucagonrespons en 
andere hormonale reacties op hypoglycemie worden niet verminderd. Worden toegepast in de 2e lijn, vooral bij patiënten 
met een BMI>31 omdat het gewichtsafname veroorzaakt. Wel heeft het als bijwerkingen vertraagde maaglediging, 
maagdarmklachten en risico op pancreatitis. 
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Schildklieraandoeningen 
NHG M31  
 
De synthese en afgifte van schildklierhormoon wordt gereguleerd vanuit de hypothalamus en de hypofyse. TRH (thyrotropin 
releasing hormone) uit de hypothalamus stimuleert de secretie van TSH (thyroid stimulating hormone = thyrotropine) uit de 
hypofysevoorkwab. TSH stimuleert de afgifte van schildklierhormoon aan de bloedbaan: het biologisch actieve 
trijoodthyronine (T3) en het overwegend inactieve prohormoon tetrajoodthyronine (T4) of thyroxine. Het merendeel van de 
hormonen is aan eiwitten (TBG: thyroxinebindend globuline) gekoppeld.  
De schildklier produceert meer T4 dan T3 en in het lichaam wordt T4 omgezet in het actieve T3. De hormoonvoorraad in de 
schildklier is onder normale omstandigheden voldoende voor ongeveer twee maanden. Er bestaat een negatieve 
terugkoppeling van schildklierhormoon (vnl. T3) op de afgifte van TSH uit de hypofyse. Hierdoor ontstaat een zeker 
evenwicht. Bij schildklierfunctiestoornissen is het evenwicht verstoord. Schildklierhormonen spelen een sleutelrol in 
energiebronnen en zorgen voor verhoging basaal metabolisme, verhoging zuurstofgebruik, ontwikkeling lichaam, centrale 
zenuwstelsel en cardiovasculaire stelsel.  
 
Diagnostiek: Als een schildklieraandoening wordt verwacht, wordt in eerste instantie het TSH bepaald. Indien het TSH 
afwijkend is, wordt uit hetzelfde serummonster het vrij-T4 (niet gebonden aan eiwitten) bepaald. Bij hypothyreoïdie is de 
TSH-waarde verhoogd en de vrije-T4-waarde verlaagd. Het omgekeerde is het geval bij hyperthyreoïdie. Bij een subklinische 
schildklierfunctiestoornis wijkt TSH af en heeft vrije T4 een normale waarde. Bij hyperthyreoïdie wordt naast de TSH en vrije 
T4 bepaling nog de BSE (bezinking rode bloedcellen) en leuko’s bepaald, wordt TSI (antilichamen) onderzocht (als positief: 
Graves) en wordt een schildklierscan gedaan. Bij hyperthyroïdie is nader onderzoek naar de oorzaak van de 
schildklierfunctiestoornis noodzakelijk om een juiste keuze uit de verschillende behandelingsmogelijkheden te kunnen maken. 

De huisarts houdt rekening met een grotere kans op een schildklierfunctiestoornis bij: 
- Behandeling van hyperthyreoïdie met radioactief jodium of een subtotale thyroïdectomie in de voorgeschiedenis. 
- Radiotherapie van het hoofd-halsgebied in de voorgeschiedenis. 
- Een recente bevalling (partus, korter dan een jaar geleden) of een postpartum thyreoïditis in de voorgeschiedenis. 
- Aanwezigheid van een auto-immuunziekte, in het bijzonder diabetes mellitus type 1. 
- Het syndroom van Down (met name kans op hypothyreoïdie). 
- Gebruik van medicamenten die de schildklier kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld lithium of jodiumhoudende medicamenten 
als amiodaron). 
- Een positieve familieanamnese voor schildklierziekten. 

Serumwaarden TSH/vrij-T4 

TSH (0,4-4,0 mU/L) Vrij-T4 (9,0-24,0 pmol/L)  
Normaal  Schildklierfunctiestoornis vrijwel uitgesloten 

Verhoogd Verlaagd Hypothyroïdie 

Verhoogd Normaal Subklinische hypothyroïdie 

Verlaagd Verhoogd Hyperthyroïdie 

Verlaagd Normaal Subklinische hyperthyroïdie 

Verlaagd/normaal Verlaagd Centrale hypothyroïdie (zeldzaam) 

Verhoogd/normaal Verhoogd TSH-producerend adenoom hypofyse òf  
perifere resistentie schildklierhormoon (zeldzaam) 

 

De incidentie van hypothyreoïdie in de huisartsenpraktijk is 1,2 per 1000 per jaar, de prevalentie is 24 per 1000 per jaar. De 
incidentie van hyperthyreoïdie is 0,5 per 1000 per jaar, de prevalentie 8 per 1000 per jaar. Beide aandoeningen komen circa 
vijfmaal zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen, met een toename met de leeftijd.  
 
De huisarts behandelt hypothyreoïdie vrijwel altijd zelf, maar verwijst door bij centrale oorzaak of cardiale problemen. 
Behandeling door de huisarts bij hyperthyreoïdie is faculatatief, verwijzing bij koude nodus (goedaardige cyste), centrale 
oorzaak, zwangeren en oftalmopathie.  
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Hypothyreoïdie:  
- Symptomen: gewichtstoename, kouwelijkheid, obstipatie, traagheid, moeheid en menstruatiestoornissen.  
- Oorzaken: 

- Thyreoïditis van Hashimoto: chronische auto-immuunziekte van de schildklier, in 90-95% van de gevallen de 
oorzaak van hypothyreoïdie. Leidt tot totale uitval van schildklier. 

- Stille of pijnloze thyreoïditis: auto-immuunziekte waarbij destructie van schildklierweefsel plaatsvindt, gevolgd door 
regeneratie. Vaak is een virus de oorzaak. Bij deze vorm van thyreoïditis kan ook hyperthyreoïdie voorkomen. 
Meestal eerst hyperthyreoïdie, daarna hypothyreoïdie. De aandoening geneest in 1 tot 4 maanden. 

- Postpartum thyreoïditis: in het eerste jaar na een bevalling bij 7% van de vrouwen, bij 25 tot 50% van de vrouwen in 
de jaren daarna ook een hypothyreoïdie. 

- Iatrogene oorzaken: operatieve (subtotale) verwijdering van de schildklier of behandeling met radioactief 
jodium, bestraling van de hals, en het gebruik van lithium of jodiumbevattende medicatie, vooral amiodaron.  
Amiodaron en lithium kunnen vaak niet worden vervangen, omdat er meestal een lang traject aan voorschrijven 
vooraf gaat. Amiodaron is een bron van jodium en geeft vaker hypothyreoïdie dan hyperthyreoïdie. Lithium remt de 
secretie van T3 en T4.  

 
Medicamenteuze behandeling hypothyreoïdie  
< 60 jaar, geen cardiale comorbiditeit:  

- Start met volledige substitutiedosis (1,6µg levothyroxine per kg lichaamsgewicht) 
- Max startdosis 150 µg/dag 
- Controle TSH na 6 weken 
- Verhoog dosis met 12,5-25 µg om de 6 weken bij aanhoudende klachten/verhoogd TSH 

 
< 60 jaar met cardiale comorbiditeit en > 60 jaar. 

- Start met 12,5-25 µg levothyroxine 1x daags (afhankelijk van leeftijd >60-65 jaar, cardiale comorbiditeit, duur van 
hypothyreoidie) 

- Na 2 weken verhogen met 12,5 µg tot dagdosis van 50 µg (voorkomen accumulatie) 
- Na 6 weken: consult met huisarts 
- 6 weken na de laatste dosisverandering: LAB waarden bepalen (TSH) 
- Verhoog dosering (12,5 µg per 6 wkn) tot TSH en T4 normaal zijn en klachtenvrij (meestal 100-125 µg/dag, soms 

300 µg/dag) 
- Controle na 3 maanden, als patiënt stabiel is 1 keer per jaar  

 
Voorlichting  
- Bij ziekte van Hashimoto is levenslange substitutietherapie noodzakelijk, therapietrouw is erg belangrijk.  
- Instelfase duurt maanden, duurt een aantal weken voordat effect bemerkt wordt.  
- Innemen op een lege maag op een vast tijdstip. Praktijk: ‘s ochtends, half uur voor ontbijt. 
- Bij zwangeren: 20-50% hogere dosis nodig. Onderdosering geeft grotere kans op miskraam en aangeboren afwijkingen.  
 
Thyreomimetica  
(Levo)thyroxine (T4): Flacon (Thyrax), strip (Euthyrox) 
Maximaal effect na 8-12 dagen, moet nog binden aan TBG en omgezet worden in T3. Vanwege mogelijke accumulatie dosis 
langzaam opvoeren (in stappen van 2 weken) tot TSH spiegel genormaliseerd is. Thyrax en Euthyrox zijn onderling NIET 
uitwisselbaar, er zijn mogelijk verschillen in opname en biologische beschikbaarheid.  
    
Lyothyronine (T3): Cytomel 
Snelle werking (4-6 u): korte plasma halfwaardetijd, geen conversie nodig. Alleen als snelle werking noodzakelijk is 
(myxoedeem of coma) of bij gestoorde T4 → T3 conversie. Wordt niet als monotherapie toegepast, omdat het veel 
onstabielere plasmaspiegels geeft dan T4. Ook de combinatietherapie van T4 en T3 wordt door NHG standaard niet 
aanbevolen, de patiëntenvereniging geeft aan dat combinatietherapie restklachten kan verminderen.  
 
Bijwerkingen (bij overdosering): nervositeit, diarree, gewichtsverlies, psychische veranderingen en hartkloppingen. 
Interacties:   

- Versterkt effect orale anti-coagulantia (bij instellen, stoppen, dosiswijziging)  
   vb. acenocoumarol actie: meld bij trombosedienst 
- Thyreomimetica en complexerende verbinding: thyrax innemen 2 uur voor complexvormer   
- Thyreomimetica en enzyminductoren (bij starten, stoppen en dosiswijziging) 
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Hyperthyreoïdie 
- Symptomen: gewichtsverlies (ondanks goede eetlust) diarree, tachycardie, nerveus/gejaagd gevoel, verhoogde activiteit 
(myxoedeem en oftalmopathie vaak bij ziekte van Graves). Zowel hypo- als hyperthyreoïdie kan moeheid en 
menstruatiestoornissen veroorzaken.  
- Oorzaken:  - Ziekte van Graves: auto-immuunziekte, de antistoffen (TSI) kunnen worden aangetoond.  
  Bij 70-80% van alle hyperthyreoïdiën de oorzaak. Bij 50% van hen treedt binnen een jaar  
  spontaan blijvende remissie op. 
  - Toxisch multinodulair struma: vergroting van de schildklier wat gepaard gaat met verhoogde  

productie van schildklierhormoon onafhankelijk van TSH. Kunnen ontstaan door stoornissen in de 
schildklier zelf en door externe factoren zoals jodiumgebrek. Bij 10-15% de oorzaak van hyperthyreoïdie, bij 
ouderen de meest voorkomende oorzaak. 
- Subacute thyreoïditis: virale oorzaak, tijdelijk gedurende enkele weken tot maanden, verhoging van  
BSE en leukocytose. 
- Toxisch adenoom: een autonoom functionerende benigne tumor van schilkliercellen die T4 produceren, 
komt zelden voor. 
- Iatrogene oorzaken: jodiumhoudende medicatie zoals amiodaron bij bestaande hyperthyreoïdie.  
 

- Behandeling:  - Medicamenteus (50% recidief bij ziekte van Graves) 
 - Radioactief jodium (80% kans op hypothyreoïdie na 10 jaar), in kliniek toegepast 
 - Thyroidectomie (50% kans op hypothyreoïdie na 20 jaar), in kliniek toegepast 

 
Medicamenteuze behandeling hyperthyreoïdie (ziekte van Graves) 
Combinatie methode: schildklier wordt platgelegd met thyreostaticum, daarna substitutie met T4 

- Thyreostaticum: Thiamazol (Strumazol) 30mg 1dd 1 tablet (vanwege doseergemak), handhaaf gedurende 
behandeling. 

- Veel klachten dan β-blokker (eerste 6 weken) tot effect thyreostaticum merkbaar is.  
- Na 6 weken controle vrij T4 
- Indien genormaliseerd: start T4 (meestal 100-125 µg/dag) 
- Controle na 6 weken, 3 maanden en 1 jaar 
- Ziekte van Graves: medicatie staken in één keer een jaar na bereiken euthyreoïdie (normale hoeveelheid 

schildklierhormoon)  
 
Medicamenten voor hyperthyreoïdie 
- Thyreostatica/thionamiden: carbimazol, thiamazol, propylthiouracil (PTU): tegengaan van de inbouw van organisch 
jodium in de tyrosine voorfase van de schildklierhormoonsynthese.  

o Gebruikt bij de ziekte van Graves, na een jaar 50% remissie. Als er geen remissie is, wordt er met radiotherapie 
behandeld. 

o PTU voorkeur bij thyreotoxische crisis (sneller werkzaam vanwege remming conversie T4 → T3) 
vaak hoge dosis in combinatietherapie met levothyroxine (beter instelbaar). 

- β-blokkers: symptoomvermindering, geen effect op schildklierfunctie. Verminderen hartwerking, tremor en  
 agitatie bij thyreotoxicose.  
- Glucocorticosteroiden: via immuunsuppressie wordt de omzetting van T4 in T3 geremd. Bij exopthalmos bij ziekte van 
Graves en thyreotoxische crisis. 
 
Thyreostatica  
Bijwerkingen: 1-5% exantheem, koorts, misselijkheid, gewrichtspijn en leukopenie.  
  Let op: 0,2-0,5 % agranulocytose (bij onverklaarbare koorts en keelpijn naar de huisarts gaan) 
Interacties: - Versterkt effect orale anti-coagulantia (bij instellen, stoppen en dosiswijziging).  
   actie: stuur een fax naar de trombosedienst.   
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Osteoporose 
NHG M69 
 
Osteoporose: aandoening van het skelet gekenmerkt door lage botmineraaldichtheid en een verandering in de 
microarchitectuur van het bot met als gevolg botbroosheid en een groter risico op fracturen. Het geeft zelf geen klachten 
maar leidt vaak tot botbreuken en breuken of inzakking van de ruggenwervel, wat gepaard gaat met een hevig, dof of borende 
pijn in het midden van de rug.  
Niet-beïnvloedbare risicofactoren zijn lage botdichtheid, eerder doorgemaakte fractuur, leeftijd, vrouwelijk geslacht, 
heupfracturen in de familie (vooral bij moeder) en bepaalde aandoeningen die leiden tot secundaire osteoporose. Dit zijn: 
COPD, DM type I, hyperthyreoïdie, reuma, primaire hyperparathyreoïdie, inflammatoire darmziekten en malabsorptie. 
Factoren die in wisselende mate beïnvloed kunnen worden zijn weinig lichaamsbeweging, laag lichaamsgewicht, 
calciumgebrek, vitamine D-deficiëntie. Farmaca met nadelige invloed op de botten zijn glucocorticosteroïden, therapie bij 
mammacarcinoom, antidepressiva (SSRIs), anti-epileptica, benzodiazepinen, GnRH-analoga, thiazolidinedionen. 
Osteoporose kan worden vastgesteld m.b.v. een botdichtheidsmeting. De BMD wordt uitgedrukt in het aantal 
standaarddeviaties dat deze afwijkt van de referentiewaarde (T-score, op basis van piek-botmassa) of van het 
leeftijdsgemiddelde (Z-score). Bij een T-score lager dan -2,5 SD onder de referentiewaarde is er sprake van osteoporose. De 
Z-score wordt met name gebruikt bij mensen > 70 jr, omdat hun T-score sowieso verlaagd is door veroudering. Bij een Z-
score lager dan -1 is er sprake van een abnormaal verminderde botdichtheid. Bij een T-score tussen -1 en -2,5 spreek je van 
osteopenie. Ook op basis van het aantal recente en prevalente valincidenten kan een behandeling worden gestart. Bij mannen 
boven de 50 of vrouwen na de menopauze is dit vaak 1 recente wervelfractuur of 2 prevalente wervelfracturen. 
 
Wie te behandelen 
- Ouder dan 50 jaar en wervelfractuur 
- BMD T-score ≤ -2,5 
- Langer dan 3 maanden GCS met ≥ 15mg prednisolon of ≥ 7,5 mg prednisolon en ouder dan 70 jaar of postmenopauzaal. 
 
Preventie 
Niet-medicamenteus 
o Vermijden van inactiviteit of immobilisatie: stimuleer lichaamsbeweging min. 30 minuten per dag. 
o Gebruik tenminste 1000-1200 mg calcium (4 zuivelconsumpties) per dag. 
o Regelmatig naar buiten gaan en gedeelten van de huid blootstellen aan de zon. 
o Valpreventie (terughoudendheid m.b.t. benzodiazepinen, fysiotherapie bij balansstoornissen etc.). 
o Niet roken. 
o Alcohol en caffeïne inname beperken. 
 
Medicamenteus 
Ter voorkoming van verder botverlies en voor versteviging van het overgebleven botweefsel. 
o Calcium: toepassen bij patiënten die glucocorticosteroiden, vit. D of bisfosfonaten gebruiken en geen zuivelconsumpties 

krijgen (2dd 500 mg), bij 2 of meer zuivelconsumpties per dag 1dd 500 mg. Bij 4 zuivelconsumpties is het niet nodig.  
Bij gezonden personen 1dd 500 mg als ze minder dan 2 zuivelconsumpties per dag nemen. 

o Vitamine D: geadviseerd wordt om dit bij alle osteoporose patiënten toe te passen, tenzij de vitamine D is gemeten en 
deze niet te laag was (800 IE). Vooral bij mensen die niet vaak buiten komen of vit D. deficiëntie hebben. 

o Bisfosfonaten: 
o 1e keuze, hechten aan het bot, als het bot vervolgens door osteoclasten wordt geresorbeerd nemen ze ook het 

bisfosfonaat op wat er voor zorgt dat de osteoclast in apoptose gaat. In combinatie met calcium en vitamine D. 
o Effectief bij glucocorticosteroid geïnduceerde osteoporose.  
o Geen effect op fractuurrisico bij normale T-score. 
o Alendroninezuur 1 dd 10 mg of 70 mg/week, risedroninezuur 1 dd 5 mg of 35 mg/week. 
o Orale bisfosfonaten innemen op volledig lege maag met vol glas water, niet meer gaan liggen na inname. 
o Ibandronaat injectie eenmaal per 3 maand of oraal eenmaal per maand. Bij problemen met therapietrouw. 
o Niet langer dan 5 jr voorschrijven, effectiviteit van langer dan 5 jaar therapie is niet aangetoond. Na 5 jaar bepalen of 

het risico op nieuwe fracturen hoog of laag is (T, recente facturen, GCS gebruik?) en dan eventueel doorgaan.  
o Bij chronisch corticosteroïdgebruik: starten bisfosfonaten, tegelijk met steroïdtherapie stoppen. 
o Bijwerkingen: GI-klachten (misselijkheid, reflux, maagpijn), hypocalcemie, zeldzaam: atypische 

femurschachtfracturen en osteonecrose van de kaak (let op mondproblemen voor starten therapie). Meest bij 
alendroninezuur.  

o CI:  Ernstige nierinsufficiëntie: absoluut 
o Interactie: complexerende verbindingen (Al, Bi, Ca, Fe, Mg): sterk verminderde resorptie van bisfosfonaat. Metaal 

minstens 30 minuten na bisfosfonaat innemen. 
o Zoledronaat 1 keer per jaar per infuus. Bijwerkingen: griepachtige verschijnselen, groeipijnachtige pijn, nierfunctie 

kan verslechteren. Dure therapie. 
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2e keuzes worden toegepast bij contra-indicaties voor bisfosfonaten, intolerantie, non-compliance, nieuwe fractuur, of bij 
vragen over effectiviteit en veiligheid bij gestructureerde monitoring. 2e keuze middel wordt gekozen op basis van spectrum 
van fractuurpreventie (heup, wervel, niet-wervel), gemak, frequentie, toedieningswijze, duur etc.  
o Ibandroninezuur en zoledroninezuur: bisfosfonaten, horen bij 2e keuzes.  
o Raloxifeen: selectieve oestrogeen receptor modulator (SERM), heeft een oestrogene werking op het bot, lipidenprofiel 

en stollingsfactoren maar een anti-oestrogene werking op het mammaweefsel en endometrium. 
o Bijwerkingen: verhoogde kans op diep veneuze trombose, kuitkrampen, opvliegers, griepachtige verschijnselen 

(vergelijkbaar met oestrogeensuppletie therapie). 
o Reducerend effect op optreden van nieuw infiltrerend oestrogeenreceptor-positieve mammacarcinomen. 
o CI:  Reeds bestaand mammacarcinoom: belangrijk 

o Denosumab (prolia): antilichamen tegen RANKL (Receptor Activator for Nuclear factor κ B ligand). RANKL 
verhoogt de vorming en activatie en ook de activiteit en overleving van osteoclasten. Normaal wordt werking van 
RANKL tegen gegaan door OPG (osteoprotegerine), maar de hoeveelheid hiervan neemt af wanneer er geen 
oestrogenen meer worden gevormd na de menopauze.  
Injectie twee keer per jaar. Dure therapie 
o Bijwerking: eczeem 

o Strontiumranelaat (protelos): ophoping in bot leidt tot verhoogde replicatie van osteoblast precursor en collageen 
synthese en tot verminderde botresorptie door verminderde differentiatie in osteoclasten.  
o Nadeel: beperkte ervaring, onbekendheid met het mogelijk optreden van bijwerkingen. 
o Bijwerkingen: diarree, dermatitis en eczeem, zeldzaam is drug rash with eosinophilia and systemic symptoms 

(DRESS). 
o Interactie: gelijktijdige inname van calcium vermindert de beschikbaarheid van strontium met 60-70%. 

o Teriparatide/parathyroïd hormoon: stimuleren calciumvrijmaking uit het bot, verhogen calciumresorptie in darmen en 
verhogen tubulaire calciumreabsorptie en fosfaatuitscheiding. 
o 3e keuze na de 3e fractuur, waaronder 2 wervelfracturen.  
o Teriparatide (1-34 PTH) heeft voorkeur boven (1-84) PTH 
o Teriparatide is effectief bij glucocorticosteroid geïnduceerde osteoporose.  
o Werking door piek: botopbouw begint door piek en als het hieraan gekoppelde botafbraak begint is de bloedspiegel 

alweer gedaalt. Hierdoor dus netto botopbouw, terwijl PTH normaal zorgt voor een netto afbraak.  
o Nadelen: subcutane toediening, prijs, maximale behandelingsduur (resp. 18 en 24 mnd). 
o Teriparatide is 1-34 PTH, dus deel van parathyroïd hormoon 1-84. 
o Bijwerkingen:  

- Teriparatide: krampen, hypercalciëmie, hypercalciurie en verlies van BMD in de bovenarm  

- PTH: hypercalciëmie 
 
Een patiënt van 80 heeft een grotere kans op fracturen ten opzichte van iemand van 50 met dezelfde BMD, omdat oudere 
mensen meer kans hebben op vallen (immobiliteit, stramheid, comedicatie, slecht zicht, evenwichtsproblemen) en ook neemt 
met de leeftijd de kwaliteit van het bot af omdat het aantal microfracturen toeneemt, wat niet in de BMD wordt gemeten.  
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Centraal zenuwstelsel 

 
Pijnbehandeling 
FK, Farmaceutische richtlijn pijnbestrijding NHG, Spreekuur thuis chronische pijn 
 
Pijn 
Pijn is een onaangename sensorische en emotionele ervaring, geassocieerd met (potentiële) weefselschade of beschreven in 
termen van dergelijke schade. Het is subjectief en tussen mensen onderling bestaat een opmerkelijk verschil in hoeverre pijn 
kan worden verdragen. Deels is dit gestoeld op verschillen in pijnperceptie waarbij angsten, verwachtingen en dergelijke een 
rol spelen. Pijn wordt opgeslagen in het geheugen, wat iemand in het verleden is overkomen is dus medebepalend voor de 
perceptie. Daarnaast is er sprake van interindividuele genetische verschillen en beleven mannen en vrouwen pijn verschillend. 
Het is een natuurlijk beschermingsmechanisme, een waarschuwingssignaal om aan te geven dat er iets niet goed gaat en dat er 
gehandeld moet worden. Wanneer pijn chronisch wordt, verliest het de signaalfunctie. 
Pijn is te klassificeren op basis van tijdsduur (acuut < 3 mnd, chronisch > 3 mnd), op anatomie (rugpijn, hoofdpijn, etc.), naar 
oorzaak (somatogeen en psychogeen (geen lichamelijke oorzaak)) en naar ernst (pijn meten). De ernst van de pijn wordt bij 
kinderen bepaald door ze plaatjes met gezichtsuitdrukkingen te laten zien en bij volwassenen wordt de visueel analoge schaal 
(VAS) gebruikt, waarbij met een cijfer tussen 1 (geen pijn) en 10 (ondragelijke pijn) de ernst wordt aangegeven. Bij resultaten 
hoger dan 6 zijn traditionele analgetica niet meer voldoende. Analgetica zijn klinisch werkzaam als ze de schaal met 3 punten 
verlagen. 
 
Bij de fysiologie van pijn wordt onderscheid gemaakt in nociceptieve pijn en neuropathische pijn: 

- Nociceptieve pijn: pijn veroorzaakt door verwonding van weefsels. Schrijnend, scherp of kloppend gevoel. 
Nociceptoren zijn pijnreceptoren in huid en inwendige organen: kale zenuwuiteinden van twee typen zenuwen, snelle A-
δ-vezels (gemyeliniseerd) en langzamere C-vezels (niet gemyeliniseerd), die bij stimulatie (druk, temperatuur, 
neurotransmitters) signalen afgeven. Signalen van A-δ-vezels geven scherpe pijn, van C-vezels doffe, branderige pijn. 
Serotonine, bradykinine en substance-P komen vrij bij weefselbeschadiging en stimuleren de nociceptoren. Ook 
lipopolysacchariden komen vrij, verhogen COX-2-activiteit waardoor de productie van inflammatoire prostaglandines 
toeneemt. Deze zorgen voor migratie van witte bloedcellen in het aangedane weefsel, het afgeven van pijnmediatoren, 
vasodilatatie (roodheid, warmte) en zwelling door grotere permeabiliteit van de vaten. COX-1 is altijd actief en de 
gevormde PGs hebben een effect op bloedplaatjes, PGE2 op nierfunctie door vasodilatatie en vasoconstrictie en PGI2 
zorgt voor maagprotectie.  
In de buik zitten weinig viscerale receptoren en mensen kunnen daardoor vaak moeilijk aangeven waar de pijn precies zit 
en wordt het beleefd als een diffuse pijn.  
Nociceptieve pijn is meestal acuut, maar kan afhankelijk van de aangedane schade langdurig aanhouden. Het is te 
behandelen met traditionele analgetica (paracetamol en NSAIDs). 

- Neuropathische pijn: pijn veroorzaakt door laesie of dysfunctie van het perifere of centrale zenuwstelsel. Door 
herhaalde langdurige stimulatie worden zenuwen gesensitiseerd (wind-up effect). Hierdoor reageren patiënt abnormaal 
op prikkels die normaal geen pijn veroorzaken (allodynie). Het zenuwstelsel verandert zelf ook door het vormen van 
nieuwe zenuwuiteindjes. Heeft geen biologische functie en is meestal chronisch. Het kan worden behandeld met 
traditionele analgetica waaraan ‘adjuvantia’ zijn toegevoegd. 
o Postherpetische neuralgie: gevolg van gordelroos (herpes zoster), waarbij het virus de zenuwuiteindjes beschadigd en waarbij op 

de plaats van de laesies ook nadat deze verdwenen zijn een constante, schrijnende of brandende pijn wordt gevoeld. 
o Diabetische neuropathie: symmetrische, meestal geleidelijk verergerende, degeneratieve aandoening van aantal perifere zenuwen 

tegelijk, gekenmerkt door paresthesieën en pijn, opgeheven reflexen, spierhypotonie, verminderde prikkelgeleiding, etc. Hierdoor 
wordt vaak de voet ongevoelig. Komt ook voor bij andere ziekten zoals levercirrose, nier-, deficiëntie- en infectieziekten. 

o Fantoompijn: pijn in een geamputeerd lichaamsdeel. De hersenen komen tot de onjuiste interpretatie dat de zenuwprikkels 
afkomstig zijn uit het geamputeerde ledemaat. 

o Sympathische reflexdystrofie: chronisch pijnsyndroom, de aanhoudende brandende pijn gaat gepaard met bepaalde afwijkingen in 
het gebied waar de pijn wordt ervaren (veranderde transpiratie, zwelling, veranderde huidskleur, beschadiging haar, huid, nagels, 
spier, botten). Het ontstaat door verwonding van ander weefsel dan het zenuwweefsel. 

o Trigeminusneuralgie: aangezichtspijn in gebied van één/meerdere van drie takken van N. trigeminus (5e hersenzenuw). 
o Fybromyalgie: spierpijn (bij ouderen) wanneer meer en meer spiervezels atrofiëren en plaats maken voor bindweefsel. 

 
Patient controlled analgesia (PCA): techniek die patiënt eigen pijnmedicatie laat toedienen. Analgeticum in oplossing 
wordt in spuit/infuuszak geladen en met een toedieningspomp aan een infuus gehangen. Toediening via een drukknop die de 
patiënt zelf hanteert. Zodra deze pijn voelt opkomen, drukt hij op de knop wat kleine hoeveelheid analgeticum doet afgeven 
aan het infuus. 
Pre-emptieve analgesie: het toedienen van pijnbestrijding voorafgaand aan het ontstaan van de pijn (door chirurgie). 
Hierdoor worden op het moment dat de schade aangericht wordt (waar de patiënt niets van merkt door anesthesie) de 
signalen van nociceptoren geblokkeerd wat sensitisering van het aangedane gebied voorkomt. Vooral bij mensen die al 
chronische pijn hebben.  
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Acute pijn: pijnsignalen van de A-δ- en C-vezels gaan via het ruggemerg en de thalamus naar de hersenschors. In de 
hersenschors wordt in reactie op de pijn prikkel een signaal gegeven om dempende stoffen, zoals endorfinen, aan te maken in 
de hypofyse. Betrokken bij signaaltransductie is de AMPA-receptor, een ionkanaal (Na+ in, K+ uit) dat opent in reactie op 
glutamaat. Ook de NK1 receptor wordt geactiveerd door substance P. Meest voorkomende vormen acute pijn zijn hoofdpijn, 
rugpijn en spier- en gewrichtspijn. 
Chronische pijn: bij herhaalde C-vezelactiviteit worden AMPA- en NK1-receptoren herhaaldelijk gestimuleerd, in reactie 
waarop NMDA-receptor (N-methyl-D-aspartaat) aanslaat (bindt glutamaat): Ca2+-ionkanaal gaat open, Ca2+ stroomt cel in, 
activeert PKC dat NOS activeert, NO stroomt cel uit en stimuleert onder andere de afgifte substance-P. Hierdoor wordt de 
zenuw gesensitiseerd (wind-up effect). Hierdoor ontstaat allodynie, een symptoom waarbij patiënten reageren op prikkels 
waar ze normaal niet op zouden reageren. Overmatige genexpressie NK1-receptorgen is marker voor chronische pijn, 
aangezien deze stijgt naarmate de NK1 receptor vaker wordt gestimuleerd. Stoffen die aangrijpen op NMDA-receptor en deze 
blokkeren zijn ketamine en D-methadon. 
 
Behandeling acute/nociceptieve pijn 
Bij het optreden van pijn is de behandeling gericht op de bestrijding van de oorzaak voordat overgegaan wordt op 
pijnmedicatie. De pathologische mechanismen die ten grondslag liggen aan de pijn dienen vastgesteld te worden. 
Bij het bestrijden van pijn is het placebo-effect vooral bij opioïden van groot belang. Ook zijn factoren zoals geslacht, leeftijd, 
gewicht, genexpressieprofiel, psychische toestand (placebo-effect), sociale omgeving en soms ras van invloed op hoe iemand 
reageert op een pijnstiller. Bij NSAIDs en opioïden is bekend dat de individuele respons verschilt doordat pijnbeleving 
geestelijk en dus individueel is en er genetische verschillen zijn tussen patiënten. Vaak is het behandelen met paracetamol of 
NSAIDs voldoende. 
 
Zelfzorg 

- Combinatiepreparaten zoals paracetamol/coffeïne worden afgeraden, omdat het geen voordelen heeft. 

- Bij kinderen erg voorzichtig zijn met pijnmedicatie door zelfzorg. 

- Pijnstillende gelen kunnen kort de klachten verlichten, maar zijn niet heel effectief. 

- Aspirine is de meest krachtige COX-remmer en geeft dus ook veel kans op bloedingen en ulcus. Een beter alternatief is 
paracetamol. 

- Bij paracetamol kan vanaf 20 tabletten leverintoxicatie optreden.  
 
Aspecifieke lage rugpijn 

- Voorlichting: het is een onschuldige rugpijn, na enkele dagen neemt heftigste pijn af, bewegen bevordert herstel, 
bewegen met pijn veroorzaakt geen schade, rust nemen als pijn te erg wordt. 

- Niet-medicamenteuze behandeling: fysiotherapie, besteed aandacht aan evt. psychosociale problemen. 

- Medicamenteuze behandeling: stap 1-2 volgens behandelschema. 

- Ischias en spit kunnen ook lage rugpijn veroorzaken. 
 
Schouderklachten 

- Voorlichting: oorzaak is irritatie van een schouderstructuur, welke niet te zeggen, beloop niet te voorspellen, bij heftige 
klachten dagelijkse activiteiten voor korte tijd staken, breid activiteiten uit als klachten afnemen. 

- Medicamenteuze behandeling: stap 1 gedurende 2 wk, bij verbetering met 1-2 wk verlengen. Bij onvoldoende  
 verbetering lokale injectie met 1 mL triamcinolonacetonide 40 mg/mL (plus evt. 2 mL lidocaïne 20 mg/mL). 

 
Behandelschema (ook toegepast bij ernstigere pijn en oncologische pijn) 

- Stap 1. Niet-opioïde analgetica:  
o Paracetamol. NB: dosering moet wel hoog genoeg zijn (vaak 1000 mg/keer, max. 4 g/dag). 
o Bij onvoldoende effect paracetamol/ontstekingsreacties: NSAID (ibuprofen, diclofenac, naproxen), ga hierbij na 

of risicofactoren voor maagschade aanwezig zijn. 
o Evt. paracetamol en NSAID combineren (synergistisch). 

- Stap 2. Zwakwerkende opioïden toevoegen aan stap 1: 
o 1e keus tramadol (optitreren naar adequate dosering) en voeg osmotisch werkend laxans toe. 

- Tramadol geeft door remming heropname van serotonine en NA een betere pijnstilling en minder bijwerkingen.  
- Synergisme zwakwerkende opioïden met paracetamol 

- Stap 3. Zwakwerkende opioïden vervangen door sterkwerkende opioïden (oraal/oromucosaal/transdermaal): 
Morfine oraal (gereguleerde afgifte), titreren op klachten: dosering verhogen/verlagen op geleide van pijn met 30-50% 
van dagdosering per keer. 
o Bij onvoldoende effect (of onacceptabele bijwerkingen) overzetten op oxycodon, hydromorfon of methadon (bij 

nierfunctiestoornis). 
o Bij slikproblemen of gastro-intestinale intolerantie: fentanyl transdermaal. 

- Stap 4. Sterkwerkende opioïden: 
o Morfine intraveneus, subcutaan (of intramusculair). 
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-      Stap 5: Sterkwerkende opioïden:  
Spinaal (door anesthesist, 2e lijn): Epiduraal (1/10 dosering infuus) of intrathecaal (1/100 dosering infuus) 

- NB: Met opiaat altijd osmotisch werkend laxans (1e keus macrogol/electrolyten, 2e keus lactulose/sennosiden AA) 
en evt. anti-emeticum (metoclopramide, domperidon of haloperidol). Misselijkheid bij opiaten is van voorbijgaande 
aard. Op den duur kijken of anti-emeticum uit therapie kan. Pas bij metoclopramide op, want het kan extrapiramidale 
bijwerkingen geven. Zetpillen met opiaten worden liever niet gegeven vanwege onvoorspelbare absorptie. 

Bij doorbraakpijn: Rapid Onset Opioid (ROO) – fentanyl zuigtablet/neusspray.  
1e keus: gouden regel bij doorbraakpijn is 10-15% van de dagdosis van opioïd waarop patiënt is ingesteld in snelwerkende 
vorm. 2e keus fentanyl zuigtablet/neusspray, > 4x per dag nodig, dan onderhoudsdosering opvoeren. 
 
In de palliatieve zorg worden naast opiaten ook vaak anti-emetica (metoclopramide, haloperidol), anti-obstipantia, anxiolytica 
(benzodiazepinen), NSAID’s (gewrichtsontstekingen), antidepressiva (synergie met opioïden), slaapmedicatie (nitrazepam, 
temazepam, midazolam) of ketamine gegeven.  
 
Botmetastase: geven nociceptieve pijn, morfine helpt hier niet tegen: NSAID erbij.  
Euthanasie: bij ondraaglijk lijden (lastig vast te stellen), euthanasieverklaring nodig en men moet huisarts vinden die dit wil 
uitvoeren.  
-Barbituraten (slaapmedicatie): stootdosis fenobarbital (drank of inspuiten) of thiopental, meestal binnen paar uur overlijdt 
patiënt.  
Als patiënt niet overlijdt: injectie met spierverslapper. Met morfine in hoge dosering kun je geen euthanasie doen aangezien je 
er niet door overlijdt. Als patiënten heel slecht zijn kunnen ze wel last krijgen van ademdepressie en meestal overlijdt patiënt 
dan aan vermoeidheid. Bij doodstraf is derde injectie voor de zekerheid met kaliumchloride.  
Palliatieve sedatie: GEEN euthanasie, er wordt een slaapmiddel (meestal midazolam s.c.) toegediend waarna iemand 
overlijdt in zijn slaap. Mag maximaal 1 week duren, meestal duurt het 3 dagen. Als patiënt onrustig is worden er nog extra 
injecties gegeven. 
 
Risicogroepen 

- Zwangerschap/lactatie: paracetamol. NSAIDs geven in vroege fase risico op miskraam en zijn gecontra-indiceerd in 
derde trimester (farmacologische effecten in moeder en kind) en rond de partus. 

- Kleine kinderen: paracetamol, dosering berekend op lichaamsgewicht (tot 10 jr). NSAIDs geven bij kinderen risico op 
het Reye-syndroom. 

- Ouderen: paracetamol. NSAIDs grotere kans op GI-bloedingen, meer interacties (i.v.m. polyfarmacie). Let wel op 
lever- en nierfunctiestoornissen! 

- Dysmenorroe: NSAIDs, aangenomen wordt dat er sprake is van een overproductie van prostaglandinen.  
 
Behandeling neuropatische pijn 
Stap 1:  - TCA: amitriptyline in hoge dosering van 75 mg (normaal 25 mg)  

- Bij ouderen liever nortryptiline (nortrilen) vanwege minder anticholinerge bijwerkingen.  
 - Als contra-indicatie voor TCA: gabapentine/pregabaline 
 - Start met carbamazepine (tegretol) bij aangezichtspijn 
Stap 2: - 1e keus gabapentine/pregabaline (anti-epileptica), 2e keus duloxetine (cymbalta) (SNRI): beide proberen 
Stap 3: - Opioïden: tramadol, oxycodon, methadon of capsaicinecrème  
Paracetamol, NSAIDs en morfine zijn meestal niet effectief. 
Carbamazepine bij aangezichtspijn.  
Amitryptiline werkt goed bij een diabetische voet.  
Capsicumcrème (korte ongevoeligheid van nociceptoren) soms bij gordelroos. 
SSRI’s helpen niet bij neuropatische pijn, behalve duloxetine (remt heropname serotonine en noradrenaline).  
Benzodiazepines kunnen worden gebruikt ter ondersteuning bij overactiviteit, maar niet langdurig. 
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Hoofdpijn 
De 3 belangrijkste soorten hoofdpijn zijn spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn en migraine.  

- Spanningshoofdpijn wordt veroorzaakt doordat de aanhechting van de spieren aan de schedel pijnlijk is. De ernst van de 
pijn kan per patiënt erg verschillen en ook de duur van de pijn verschilt erg. Paracetamol is meestal niet effectief, maar 
NSAIDs vaak wel. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat NSAIDs ook ontstekingsremmend werken.  

- Clusterhoofdpijn is zeer ernstige hoofdpijn die wordt behandeld door het geven van 100% zuurstof. Als profylaxe wordt 
soms verapamil geprobeerd. 

- Migraine is een hoofdpijn die vaak in aanvallen voorkomt. Het is vaak eenzijdig en de pijn is hevig of bonzend. De 
aanval gaat vaak gepaard met misselijkheid en overgeven, overgevoeligheid voor licht en geluid en het zien van 
schitteringen, flitsen of een golvend beeld (aura). Aanvallen kunnen 4-72 uur aanhouden. 
Behandeling 
o Stap 1: Paracetamol of carbasalaatcalcium als men een aanvalt voelt opkomen. Eventueel kan domperidon of 

metoclopramide worden gegeven bij misselijkheid.  
o Stap 2: NSAIDs: ibuprofen of diclofenac 
o Stap 3: Sumatriptan of eventueel een combinatie met rizatriptan. Triptanen worden toegediend na aura met een zo 

laag mogelijk startdosering.  
o Subcutaan, neusspray of (smelt)tablet 
o Switchen van triptanen bij nadelige effecten 
o Bijwerkingen: tintelingen, pijn op de borst 
o IA: in combinatie met SSRI’s serotoninesyndroom 
o Let op bij ouderen: HVZ (evt. dosering verlagen), polyfarmacie 

Bij meer dan 2 aanvallen per maand kan preventief kan worden behandeld met metoprolol (propanolol) of valproïnezuur. 
 
Analgetica 
Paracetamol: acetanilidederivaat met analgetische en antipyretische werking, niet anti-inflammatoir. Werkingsmechanisme is 
niet bekend (COX-3?). Wordt gemetaboliseerd in de lever (glucuronidering en sulfatering), klein deel door CYP450 (3A4) 
waarbij een zeer reactieve metaboliet ontstaat. Deze wordt snel geïnactiveerd door conjugatie met glutathion.  

o Indicaties: koorts en pijn bij griep, verkoudheid en na vaccinatie; hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn, 
menstruatiepijn, lichte tot matige pijn bij artrose van heup en knie. 

o Bijwerkingen: in therapeutische dosering treden nauwelijks bijwerkingen op. Zelden overgevoeligheids-reacties, 
bronchospasmen, hypotensie en afwijkingen in bloedbeeld. Bij langdurig gebruik hoge doseringen kans op 
nefropathie en leverbeschadiging (al bij 6g, hogere doseringen leiden tot irreversibele levernecrose). 

o Overdosering: glutathionvoorraad uitgeput leidt tot acute leverbeschadiging (irreversibel). 
o Zwangerschap/lactatie: passeert placenta, gaat over in moedermelk, onschadelijk bij therapeutische doses. 
o CI:  Leverfunctiestoornissen: voorzichtigheid is geboden, m.n. in combinatie met grote hoeveelheden  

alcohol of andere hepatotoxische middelen. In principe geen probleem bij therapeutische doses, ook niet bij 
levercirrose. 

- Overgevoeligheid.  
o Interacties: 

- Cumarinederviaten: werking kan worden versterkt bij hoge dosering paracetamol. 

- Chronisch alcoholgebruik en enzyminducerende middelen (barbituraten): toename risico op hepatotoxiciteit bij 
overdosering. Bij enzyminducerende middelen door versnelde vorming van toxische metabolieten. 
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NSAIDs: prostaglandinesynthetaseremmers met een analgetische, antipyretische en anti-inflammatoire werking, de mate 
hiervan verschilt per NSAID. Ze remmen cyclo-oxygenase, het centrale enzym in de prostaglandinesynthese.  
Onder te verdelen in: 

 Salicylaten: acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium. 

 Azijnzuurderivaten: diclofenac, indometacine. 

 Oxicamderivaten: meloxicam (preferentiële COX-2-remmer). 

 Propionzuurderivaten: ibuprofen, naproxen. 

 Pyrazolinonderivaten: fenylbutazon. 

 Restgroep: celecoxib, etoricoxib (selectieve COX-2-remmers). 
 
NSAIDs (acetylsalicylzuur niet) worden toegepast bij pijnbestrijding als paracetamol niet voldoende werkt, bij reumatoïde 
artritis direct vanwege inflammatoire component. Altijd letten op mogelijke risicofactoren. 

o Indicaties: degeneratieve en ontstekingsachtige aandoeningen van gewrichten, pezen en slijmbeurzen, inflammatoire 
gewrichtsaandoeningen, traumatische aandoeningen zoals distorsies, acute traumatische peesschedeontstekingen en 
spiercontusies, peri- en postoperatieve pijn, primaire dysmenorroe, acute jichtaanval, nier- en galsteenkoliek, 
hoofdpijn, kiespijn en pijn na tandheelkundige ingrepen, spierpijn, koorts en pijn bij griep, verkoudheid en na 
vaccinatie, open ductus bij premature zuigelingen. 

o Bijwerkingen: GI-stoornissen, nierfunctiestoornissen (verminderen nierfunctie door vasoconstrictie, vooral bij 
patiënten met lagere nierfunctie), leverfunctiestoornissen, cardiovasculaire bijwerkingen, effect op bloedstolling (niet 
heel sterk); zelden bloedbeeldafwijkingen en overgevoeligheidsreacties. 

o Risicofactoren NSAID-gebruik: voorgeschiedenis met ulcus(complicaties), > 70 jr, onbehandelde H. pylori 
infectie i.v.m. ulcuslijden, ook verminderde nierfunctie! Preventie van maagschade bij langer dan een week gebruik 
en: 60-70 jr, gebruik van anticoagulantia of acetylsalicylzuur, hartfalen, DM of ernstige reumatoïde artritis in 
anamnese, hoge dosering NSAID, gebruik corticosteroïden, gebruik SSRIs, spironolacton. 

o Arthrotec: combinatiepreparaat diclofenac/misoprostol. Geen voordeel ten opzichte van therapie met los 
diclofenac en een PPI. Combinatiepreparaat is lastig te titreren. 

o COX-2 remmers: rofecoxib gaf grotere kans op myocardinfarct en is daarom van de markt gehaald. Mogelijk 
mechanisme is dat COX-2 via PGI2 de plaatjesaggregatie verlaagd als een tegenhanger van COX-1 die 
plaatjesaggregatie laat stijgen. Door COX-2 te remmen zou plaatjesaggregatie dus niet meer geremd worden. Alleen 
voor kortdurend gebruik. 
Ze geven minder bijwerkingen dan COX-1 remmers, maar soms nog steeds wel effect op nierfunctie en in sommige 
gevallen op de maag. PPI kan worden overwogen.  

o Zwangerschap/lactatie: in vroege fase verhogen ze de kans op miskramen en malformaties, gebruik in derde 
trimester en tijdens partus is gecontraïndiceerd vanwege farmacologische effecten in moeder en kind. Gaan over 
in moedermelk, niet schadelijk maar wel kans op sensibilisatie. 

o CI:  Acetylsalicylzuur/NSAID-overgevoeligheid bij astma: absoluut. 

- Astma/COPD: relatief, kunnen bij hiervoor gevoelige patiënten een aanval uitlokken. 

- Ulcus pepticum: belangrijk, verhoogde kans op maagwand-beschadigingen, grotere kans op recidive. 

- Angina pectoris (COX-2-remmers): belangrijk, verhoogd risico op myocardinfarct. 

- Hartfalen: belangrijk, kunnen verslechterend effect hebben op het verloop door blokkeren van correctie 
nierperfusie door prostaglandines. 

- Leverfunctiestoornissen: relatief, kans op bijwerkingen groter.  

- Verminderde nierfunctie: belangrijk, bij verminderde doorbloeding van de nier voorkomt verhoogde 
prostaglandinesynthese verminderde nierperfusie. Dit remmen door NSAIDs kan leiden tot verminderde 
nierdoorbloeding (door vasoconstrictie) en heeft ook een invloed op natriumresorbtie en daardoor 
vochtretentie en soms zelfs acute nierinsufficiëntie.  

- Refluxziekte 

- Hypertensie 

- Psoriasis 

- Colitis ulcerosa/ziekte van Crohn: belangrijk, kunnen moeilijk te behandelen exacerbatie uitlokken. 

- Stollingsstoornissen: relatief, stolling wordt geremd. Trombosedienst moet INR in de gaten houden. 

- Kinderen: syndroom van Reye. 

- Porfyrie (diclofenac e.a.): absoluut. 
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o Interacties:  

- Lithium: plasmaspiegel kan stijgen door verminderde nierfunctie. 

 Vaker bij risicopatienten door ook afname nierfunctie. 

- Methotrexaat: plasmaspiegels kunnen toenemen doordat klaring iets verminderd. 

 Niet erg, aangezien de spiegel van MTX goed gemonitord wordt.  

- Orale anticoagulantia (coumarines): werking kan worden versterkt. 

 Trombosedienst waarschuwen en vaker INR controleren. 

- Digoxine: concentratie kan mogelijk stijgen door indometacine. 

- (Lis)diuretica: afname van de werking. 

 NSAIDs veroorzaken constrictie in nier. Opletten bij hartfalen. 

- ACE-remmers: veroorzaken vasodilatatie o.a. in het hart wat zorgt voor een betere hartfunctie. NSAIDs 
verminderen deze werking. Ook vasodilatatie in de nieren waardoor albumines bij diabetes patiënten minder 
nierschade aanrichten.  

 Bloeddruk moet in de gaten gehouden worden. 

- β-blokkers: werking neemt af doordat NSAIDs vasoconstrictie in de nier kunnen veroorzaken, risico op 
verergeren hartfalen en oedeem. 

  Bloeddruk moet in de gaten gehouden worden. 

- Ciclosporine: nefrotoxiciteit kan worden versterkt of gemaskeerd (bij ibuprofen). 

- Corticosteroïden: grotere kans op peptische ulcera en maagbloedingen. 

- SSRI’s: sterk verhoogde bloedingskans. 

- Acetylsalicylzuur: bij inname acetylsalicylzuur kort na ibuprofen of naproxen kan irreversibele trombocyten-
aggregatieremmende werking van acetylsalicylzuur worden geremd door competitie op COX-1. Ibuprofen en 
naproxen remmen ook trombocytenaggregatie maar veel minder effectief, waardoor het cardioprotectieve effect 
van acetylsalicylzuur afneemt. Diclofenac geeft geen interactie. 
 

1e keus: ibuprofen, diclofenac, evt. naproxen. Bij reumatische artritis is indometacine tweede keus.  
Switchen van NSAID kan effect hebben. Ibuprofen heeft in gebruikelijke dosering de minste bijwerkingen, maar in 
verhouding matig pijnstillende werking, naproxen werkt sterker dan en heeft hetzelfde bijwerkingenprofiel als ibuprofen, 
maar meer GI-klachten. Diclofenac is hepatotoxisch, meestal weinig bijwerkingen en mild voor GI-stelsel. Het remt de 
trombocytenaggregatie, indien acetosal wordt gegeven als ontstollingsmedicatie heeft diclofenac hier minder effect op dan 
ibuprofen. 
Indometacine geeft een ernstige, kloppende hoofdpijn bij 20-60% van de patiënten (staken). Acetylsalicylzuur wordt door 
vele bijwerkingen niet als pijnstiller gebruikt, wel in lage dosering bij ontstolling. Bij kinderen risico op het Reye syndroom. 
Celecoxib is een selectieve COX-2 remmer, maar bleek in de praktijk niet minder bijwerkingen te geven, wel groter risico op 
cardiovasculaire bijwerkingen. Fenylbutazon geeft bij 20-40% ernstige bijwerkingen (staken). 
 
Opioïden: oefenen hun effect uit door bezetting van specifieke receptoren in het CZS. Receptoren:  

 μ-receptor: supraspinale analgesie, ademhalingsdepressie, euforie, afhankelijkheid, miosis en GI-effecten. 

 κ-receptor: spinale analgesie, miosis en sedatie. 

 δ-receptor: waarschijnlijk analgesie. 

 σ-receptoren: dysforie, hallucinaties, vasomotore stimulatie. 
De analgetische werking van morfine en de andere opiaatagonisten komt door stimulatie van de μ-receptoren in het CZS. 
Stimulatie van μ-receptoren in de zenuwplexus van de darmwand veroorzaakt de kenmerkende obstipatie. 
Bij kankerpijn gaat de voorkeur uit naar volledige μ-agonisten: morfine, methadon, alfentanyl, fentanyl, remifentanyl, 
sufentanyl, pethidine, hydromorfon, oxycodon (allen ++), tramadol (+), buprenorfine (ook zwakke antagonist).  
Obsoleet zijn de µ-antagonisten: naloxon, naloxazone, pentazocine, nalbufine, nalorfine 
 
Opioïdrotatie: individuele reactie op opioïden kan per patiënt verschillen. Wanneer pijnstilling onvoldoende is of 
bijwerkingen onacceptabel zijn, kan het zinvol zijn van opioïd te wisselen. Gebaseerd op klinische ervaring met intra- en 
interindividuele verschillen in effecten en bijwerkingsprofiel van de opioïden.  
- Wanneer pijnstilling goed is, maar veel misselijkheid wordt overgeschakeld op oxycodon (geeft minder misselijkheid).  
- Bij neuropatische pijn en matige reactie op pijn dan kan methadon (NMDA-antagonist) worden gegeven. 
- Bij ernstige obstipatie kan fentanyl worden gegeven, dit geeft minder obstipatie. 
- Bij slechte nierfunctie (eGFR < 50 ml/min) fentanyl (niet renaal geklaard), oxycodon (nierbeschermend) of methadon 
(niet renaal geklaard). 

- Bij slikklachten overgaan op fentanylpleisters. 
 
Titratie: opioiden worden getitreerd aan de hand van de klachten. Er wordt begonnen met een morfinedrank  
1 mg/ml, waarna na 2u wordt gekeken hoe het met de pijn is (tegelijkertijd ook NSAID en paracetamol erbij). Als totale 
dagdosering bekend is gaat een patiënt over naar morfinetablet mga, vb MS Contin (MGA).  
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Opioiden:  
o Indicatie: pijn, bij voorkeur alleen indien niet voldoende te bestrijden met niet-opioïden of met andere therapeutische 

maatregelen. 
o Bijwerkingen:  

- GI-kanaal: obstipatie, misselijkheid/braken (voorbijgaand). 

- CZS: sedatie, stemmingsverandering, ademhalingsdepressie, hypothermie, misselijkheid, miosis. 

- Tractus urogenitalis: urineretentie.  

- Luchtwegen: bronchoconstrictie en afname van ademhalingsdiepte en –frequentie. 

- Tractus circulatorius: vasodilatatie, (orthostatische) hypotensie, bradycardie. 

- Huid: jeuk (voorbijgaand), rash, urticaria. 
o Lichamelijke/psychische afhankelijkheid komen voor, niet zo ernstig als men (artsen) denkt. Bij pijnstilling nauwelijks 

sprake van vanwege instelling: de dosering is zo laag mogelijk en wordt op geleide van de pijn opgevoerd. Ook 
ademhalingsdepressie is hierdoor nagenoeg uitgesloten bij opioïden ter bestrijding van pijn. 

o Zwangerschap/lactatie: lage doses codeïne veilig bij zwangerschap. Andere alleen op strikte indicatie en kort-durend. 
Gebruik vlak voor geboorte wordt afgeraden i.v.m. mogelijke ademhalingsdepressie bij neonaat. Bij lactatie codeïne te 
handhaven, andere alleen eenmalig en kortdurend gebruiken (ademhalingsdepressie bij kind).  

o CI: Astma/COPD: belangrijk, i.v.m. bronchoconstrictie. 

- Colitis ulcerosa/ziekte van Crohn: relatief, kunnen bij exacerbatie toxische colondilatatie veroorzaken. 

- Hypothyroïdie: absoluut indien onbehandeld, dan overgevoeligheid voor opioïden. 

- Leverfunctiestoornissen: belangrijk, verminderd metabolisme – dosisverlaging nodig. Bij cirrose en hepatische 
encefalopathie sterkere en langdurige sedatie, terughoudendheid geboden. 

- Nierfunctiestoornissen: belangrijk, verhoogde kans op sterke sedatie, ademhalingsdepressie en hypotensie.  

- Prostaathyperplasie: relatief, i.v.m. urineretentie. 
o Interacties:  

- Gelijktijdig gebruik alcohol en andere centraal dempende stoffen versterken depressieve werking op CZS. 

- MAO-remmers: risico op ernstige, mogelijk fatale reactie (bij gebruik gelijktijdig/kort van tevoren). 

- CYP3A4-remmers: verhogen bloedspiegel (al-/su-)fentanyl en buprenorfine. 
 

-  Tramadol: eerste keus in stap 2, zwakke opiaatantagonist. 
o CI:  Porfyrie: belangrijk. 

- Epilepsie: belangrijk, kan convulsies uitlokken. 

- Tramadol + SSRI: verhoogde serotonine toxiciteit 

- Codeïne: zwak opiumalkaloïd, lage affiniteit voor opioïdreceptoren, ca. 10% omgezet in morfine (CYP2D6).  
o Bij 10% van de bevolking geen effect door enzymdeficiëntie (slow/fast metabolisers). 
o CI:  Ernstige nierinsufficiëntie: absoluut. 

- Morfine: eerste keus van sterke opiaten. Veel ervaring mee. Gouden standaard.  
o Tablet met gereguleerde afgifte voor ingestelde patiënten, drank/zetpil/injectie voor acute/doorbraakpijn. 
o CI:  Psoriasis: relatief, kan het ziekteproces verergeren. 
o Let op bij ouderen, kan door accumulatie van morfine-3- en -6-gluceronide bij slechte nierfunctie voor delier 

zorgen. Geef haloperidol en stop morfine totdat spiegels genormaliseerd zijn.  

- Methadon: opiaatagonist met sterk analgetische werking. 
o Cave accumulatie (lange halfwaardetijd). Juiste dosis is moeilijk in te stellen. 
o Bij neuropatische pijn wordt nog wel eens D-methadon gebruikt (NMDA antagonist) 
o CI:  Lang-QT-intervalsyndroom: absoluut. 

- Fentanyl: opiaatagonist met sterk analgetische werking, ong. 10x sterker dan morfine door grotere lipofiliteit. 
o Pleister (Durogesic): dosis in μg/uur, 12 u tot klinisch relevante spiegel, dan 3 dg werkzaam. Nadelen zijn de trage 

intreding van de werking, stapeling in de huid en beïnvloeding van de afgifte door temperatuur en vochtgehalte 
(douchen/zweten). Daarnaast is de dosering gedurende 3 dg constant, kan niet aangepast worden en verfijnd 
bijdoseren is niet mogelijk vanwege de vaste doseringen. De 3e dag neemt de spiegel meestal af, hierdoor meer kans 
op doorbraakpijn.  

o Ionsys: pleister waar stroompje door heen loopt. Door op de knop te drukken komt wat meer fentanyl vrij. Als het 
ware combinatie van onderhoudstherapie en escape-medicatie bij doorbraakpijn. Duur.  

o Actiq: twee oromucosale preparaten (sublinguaal tablet en lolly), bij doorbraakpijn i.v.m. snelle werking. 

- Sufentanyl: opiaatagonist met sterk analgetische werking (ong. 10x sterker dan fentanyl). Parenteraal, toepassing als 
analgeticum tijdens operatieve ingrepen onder algehele anaesthesie, epidurale post-operatieve pijnbestrijding en epidurale 
analgesie (weeën en bevalling). 

- Hydromorfon: opiumalkaloïd met sterk analgetische werking. Lijkt sterk op morfine (8x sterker), hierdoor vaak geen 
geschikt alternatief indien morfine niet voldoende effect geeft. 

- Remifentanyl: kortere halfwaardetijd dan fentanyl, wordt nog wel eens gebruikt bij bevallingen epiduraal.  
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- Oxycodon: opioïd, farmacologische werking wijkt weinig af van morfine, wel 2x zo sterk. Spaart de nier, hierom steeds 
vaker bij ouderen (na morfine). Risico van preparaten die sterker werken dan morfine is te snel opvoeren van de dosis, 
waarbij bijwerkingen kunnen ontstaan. Bij ouderen met name risico op delier. 

- Buprenorfine: semisynthetische partiële opiaatagonist met antagonistische werking, werkt sterk analgetisch.  
o Plafondeffect: vanaf een bepaalde dosering wordt een maximaal effect bereikt, vaak niet voldoende. 
o Transtec: buprenorfinepleister. Plafondeffect blijft echter bestaan, waardoor weinig toepassing. 

- Pethidine: opiaatagonist met sterk analgetische, lokaal anaesthetische en zwakke atropine-achtige werking.  
o Niet bij chronische hevige pijn vanwege te korte halfwaardetijd 
o Kans op afhankelijkheid door dal/piek-effect. 
o Vorming van de toxische metaboliet norpethidine kan leiden tot prikkeling van het centrale zenuwstelsel: 

bloeddrukdaling, tremor, convulsies. 
o CI:  Ernstige nierinsufficiëntie: absoluut. 

Naloxon: competitieve antagonist μ-receptor, bij opioïdintoxicatie. Kan bij chronische morfinegebruiker acute 
ontwenningsverschijnselen geven (onrust, braken, bloeddrukstijging, tremoren, tachycardie, heftig transpireren, etc.). 
 
Ketamine: antagonist van de NMDA-receptor die betrokken is bij chronische pijn. Wordt toegepast bij chirurgische 
ingrepen, bij ernstige pijn t.g.v. een dwarslaesie of bij terminale patiënten met een morfine-intolerantie. Hoewel niet breed 
toegepast is het wel goed werkzaam. Weinig ervaring met bijwerkingen, lange termijn effecten, etc. 
 
Co-analgetica 

- Amitryptilline: tricyclisch antidepressivum met sterk sedatieve, sterk anticholinerge en antihistaminerge werking. Effect 
op neuropathische pijn na enkele dg tot 2 wk. Metabolisme in lever door CYP450 (m.n. 2D6). 
o Indicatie: chronische neuropathische pijn. 
o Dosering tot 75 mg, bij depressie 20-40 mg.  
o Bijwerkingen: anticholinerge effecten (droge mond, obstipatie, visusstoornissen, urineretentie, tachycardie); centrale 

bijwerkingen, libidostoornissen, orthostatische hypotensie, verlenging QT-interval. 
o Zwangerschap/lactatie: niet bij lactatie, veilig bij zwangerschap. 
o CI:  Herstelfase van een myocardinfarct: absoluut. 

- Hartfalen, hartritmestoornissen, angina pectoris. 

- Terughoudendheid geboden bij epilepsie, organische hersenbeschadiging, bipolaire stoornis, psychosen, 
prostaathyperplasie, hyperthyroïdie, leverfunctiestoornissen. 

- Verkeersdeelname. 
o Interacties: 

- Alcohol: sederende effect wordt versterkt. 

- SSRIs: serotoninesyndroom 

- CYP2D6-remmers (cimetidine, ritonavir): verhogen bloedspiegel. 

- Capsaïcine crème: geeft depletie van substance-P in perifere sensorische neuronen.  
o Indicatie: perifere neuropathische pijn, waaronder postherpetische neuralgie, diabetische polyneuropathie. 
o Bijwerkingen: pijn en erytheem op plaats van aanbrengen (1-2 wk). 
o Niet toepassen op beschadigde huid en in het gezicht. 

- Carbamazepine: klassiek anti-epilepticum, anticonvulsieve en psychotrope werking, licht anticholinerg. 
o Indicatie: trigeminusneuralgie (aangezichtspijn). 
o Bijwerkingen: centrale bijwerkingen, GI-stoornissen, allergische aandoeningen, hematologische bijwerkingen. 
o Zwangerschap/lactatie: CI voor deze indicatie, teratogeen en gaat over in moedermelk. 
o CI: Atrioventriculair blok. 

- Porfyrie. 

- Prostaathyperplasie.  

- Beenmergdepressie. 

- Verkeersdeelname. 
o Interacties: 

- Inductie CYP2C9 en CYP3A4: werking coumarinederivaten, clozapine, haloperidol, tricyclische antidepressiva, 
doxycycline, methylfenidaat, felodipine, proteaseremmers, methadon, midazolam, ciclosporine en tacrolimus 
neemt af, betrouwbaarheid OACs neemt af. 

- Metabolisme door CYP3A4: inductoren (rifampicine) en inhibitoren (macrolide-antibiotica, calcium-
antagonisten, sommige SSRIs, azoolantimycotica, grapefruitsap) verlagen resp. verhogen bloedspiegels. 
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- Gabapentine: anti-epilepticum, analogon van GABA (maar grijpt niet aan op GABA-receptoren). Vermindert de 
neuronale gevoeligheid en de afgifte van verschillende neurotransmitters (glutamaat, NA, substance-P). 
o Indicatie: perifere neuropathische pijn zoals diabetische polyneuropathie en postherpetische neuralgie. 
o Bijwerkingen: centrale bijwerkingen. 
o Zwangerschap/lactatie: CI bij deze indicatie (alternatieven mogelijk). 
o CI:  Kinderen < 12 jr. 
o Interacties: heeft geen invloed op leverenzymen, daarom niet de interacties die andere anti-epileptica geven. 

- Pregabaline 
o Indicatie: perifere en centrale neuropatische pijn. 
o Bijwerkingen: centrale bijwerkingen 
o Zwangerschap/lactatie: niet genoeg informatie over. 
o Interaties: heeft geen invloed op leverenzymen, dus weinig interacties.  

 
Cannabis: in gedroogde vorm (flos) verkrijgbaar op recept. Cannabinoïden stimuleren de cannabinoïde (CB) receptoren, 
CB1-receptoren in het CZS spelen een rol bij pijnmodulatie, CB2-receptoren zijn te vinden in het GI-stelsel en 
immuunsysteem. Werkzaamheid vooralsnog onvoldoende onderzocht. Drie preparaten op de markt, aangeraden wordt hier 
thee van te zetten of te inhaleren via verdamping (niet roken vanwege carcinogeniteit). 
 
Pijnstillende middelen in de artsentas  
Diclofenac zetpil/injectievloeistof i.m.: bij koliekpijn (nier-/galstenen). 
Butylscopolamine bij ernstige koliekpijn door galstenen. 
Fentanyl en morfine injectievloeistof: bij doorbraakpijn. 
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Reuma en jicht 
NHG M90, proeftuinfarmacie groningen Jicht en Artrose 
 
Reuma is een verzamelnaam voor acute en chronische ontstekingsachtige aandoeningen van het bewegingsapparaat en 
omliggende steunweefsels, hoofdzakelijk gekenmerkt door zwelling, pijn en functiestoornissen. Het gaat om meer dan 100 
aandoeningen, die onderverdeeld kunnen worden in vier hoofdgroepen:  
 

1. Ontstekingsreuma’s  

 Reumatoïde artritis: gewrichtsziekte gekenmerkt door niet-etterige symmetrische ontsteking (knobbelachtig) van 
verscheidene gewrichten, later gevolgd door destructieve veranderingen, zoals verdikking van gewrichtsvliezen, 
verlies van kraakbeen en atrofie van spieren en huid in de omgeving ervan. Hierdoor ontstaan misvormingen. Het is 
een auto-immuunziekte, oorzaak is onbekend. Kenmerkend zijn pijn, verlies aan kracht en beweeglijkheid.  De 
stijfheid kan vooral 's morgens of na een tijd stil zitten erg zijn. De typische morgenstijfheid kan soms meer dan ½ 
uur aanhouden. Ziekte kan een algemeen gevoel van ziekelijkheid en vermoeidheid geven, vergelijkbaar met het 
gevoel bij griep. Het ziektebeeld is chronisch en progressief. Het begint vaak in de gewrichten van de handen. Om 
diagnose te kunnen stellen moet bloed gecontroleerd worden op bezinkingssnelheid, C-reactive protein en 
reumafactor (een antilichaam die bij 40% van de patiënten aan te tonen is).  

 Bacteriële artritis: asymetrische ontsteking in 1 gewricht. 

 Reactieve artritis: ontstaat doordat de bacteriën vanuit een andere plaats naar een gewricht gaan. Bijvoorbeeld als 
gevolg op een hardnekkige urineinfectie. 

 Jicht: plots optredende hevige ontsteking van een gewricht, meestal in basis van grote teen of in middenvoet, t.g.v. 
een te hoog gehalte urinezuur in het bloed. Dit kristalliseert uit en slaat neer in kraakbeen of gewrichtsholte. 
Resulteert in ontsteking (knobbelachtig), roodheid, zwelling en veel pijn. Indien niet behandeld recidieve aanvallen, 
die het gewricht uiteindelijk misvormen. Mogelijke factoren ten grondslag aan hyperurikemie: familiare predispositie, 
geslacht (man), voeding- en drinkgewoonten (alcohol), overgewicht, diureticagebruik, verminderde nierfunctie, 
trauma en stress.   
- GM die hyperurikemie kunnen veroorzaken (CI bij jicht): acetylsalicylzuur, ciclosporine, thiazide- en lisdiuretica, 
isotretinoïne, levodopa en oncolytica. 
Urinezuur is afbraakproduct van adenine en guanine. Betrokken enzym is xanthine-oxidase. 

 Ziekte van Bechterew: ontsteking van de wervelkolom waarbij de tussengewrichten verstijven. Het gevolg is een 
geheel verstijfde rug. 

 Ziekte van Sjögren: auto-immuunziekte gekenmerkt door ontstekingen van slijmvliezen. 
 

2. Slijtagereuma’s (artrosen)  

 Artrose: degeneratie van een of meerdere gewrichten, vaak in de heupen. Het kraakbeen verslijt (wordt brozer, 
dunner, gaat afbrokkelen), het botweefsel rondom het gewricht gaat in reactie hierop aangroeien om het als het ware 
te verstevigen. Het gevolg is een harde, benige verdikking van het bot. Het bot op bot contact is erg pijnlijk, gaat 
schuren. Hierbij kunnen mogelijk ook ontstekingen ontstaan. Prevalentie neemt toe met de leeftijd. 

 

3. Weke delen reuma’s  

 Fibromyalgie: wordt ook wel spierreuma genoemd. Er vindt aantasting plaats van spieraanhechtingen en 
bindweefsel. Patiënten hebben vaak een chronisch symmetrische verspreide pijn en stijfheid over het gehele lichaam 
ter hoogte van de spieren en ook zijn bepaalde drukpunten op het bindweefsel erg gevoelig.  

 

4. Reuma’s van het skelet  

 Osteoporose: aandoening van het skelet waarbij sprake is van een lage botmineraaldichtheid en verlies van de 
structuur van het bot met als gevolg een groter risico op fracturen. 
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Behandeling reumatoïde artritis 
Niet-medicamenteus 
Patiënt informeren over de aandoening en mogelijkheden van behandeling, gewrichtsbeschermende maatregelen, gedoseerde 
rust en oefentherapie (naast artsen zijn fysio- en ergotherapeuten en reumaconsulenten betrokken). 
 
Medicamenteus 

- Eerste lijn: NSAIDs. Start bij verdenking van RA met een NSAID (1e keus ibuprofen, diclofenac of naproxen, 2e 
keus indometacine). Verwijs door naar reumatoloog binnen 4 week. Tegen ochtendstijfheid (veel voorkomend 
probleem): ’s avonds NSAID retardtablet en overdag doseren op geleide van klachten. Zo nodig aanvullen met een 
analgeticum, bij voorkeur paracetamol. 

- Tweede lijn: DMARDs. Start met methotrexaat in combinatie met foliumzuur. Eventueel kan over worden gestapt 
op een andere DMARD (sulfasalazine, leflunomide)  
Bij hoge, persisterende ziekte-activiteit, reumafactor-positiviteit en eventuele afwijkingen op röntgenfoto’s na 3 maanden 
kunnen sulfasalazine, leflunomide, of sulfasalazine en hydroxychloroquine aan methotrexaat worden toegevoegd. 
Sulfasalazine wordt toegepast bij jeugdreuma. 
Voor het instellen van een DMARD en het beoordelen van het effect op langere termijn is beoordeling van ziekte-
activiteit en progressie van de ziekte een voorwaarde. Periodieke controles van beenmerg-, lever- en nierfunctie zijn 
nodig.  
o Biologicals: voor patiënten die onvoldoende reageren op de gangbare behandeling met DMARDs bestaat een 

indicatie voor biologicals. Deze worden in combinatie met methotrexaat toegepast. 
o Adjuvante therapie: corticosteroïden – intra-articulair TCA of prednisolon wanneer het in één gewricht opspeelt 

of ter overbrugging bij het instellen van 1e DMARD. Een injectie werkt ongeveer 1 maand. Orale kuur van 5-10 dgn 
bij algehele exacerbatie. 

o Direct starten met methotrexaat en infliximab is ook effectief. Andere opties zijn alle DMARDs één voor één bij 
langs gaan, elke keer één bijvoegen of direct starten met prednisolon, sulfasalazine en MTX en vervolgens 
afbouwen. 

o Ciclosporine bij zeer ernstige actieve reuma. Goede controle op therapie is noodzakelijk. 
 
Behandeling jicht 
Bij de behandeling van jicht wordt onderscheid gemaakt tussen acute jicht en gecompliceerde jicht. 
 
Niet-medicamenteus 
Rust op geleide van pijn, koelen van de aangedane plek, beperking van alcoholgebruik, langzaam afvallen, beperking van 
overmatig gebruik van met suiker gezoete frisdranken. 
 
Medicamenteus  
Behandelschema acute jicht 

- Stap 1: NSAID (diclofenac, naproxen, (ibuprofen)) in hoge dosering voor een aantal dagen. 

- Stap 2: na 2 tot 3 dagen geen verbetering: corticosteroïden oraal (prednisolon) kuur 3-7 dagen of colchicine.  

- Stap 3: corticosteroïden intra-articulair (TCA) 

- Bij aanval de behandeling staken zodra pijn verdwenen is. 
 
Gecompliceerde jicht 
Bij meer dan 3 aanvallen per jaar levenslang onderhoudsbehandeling met allopurinol. Bij onvoldoende effect, een contra-
indactie of overgevoeligheid benzbromaron. Starten met onderhoudsbehandeling kan aanval uitlokken door mobilisatie van 
uraatdepots, daarom pas starten na aanvalsvrije periode van tenminste 4 wk. Bij ernstige en uitgebreide gecompliceerde jicht, 
onderhoud starten onder bescherming van tijdelijk (maximaal 6 maanden) colchicine of evt. NSAID.  
 
Behandeling artrose 
Niet medicamenteus 

- Gewichtsreductie bij overgewicht 

- Gewrichtssparende adviezen 

- Spierversterkende oefentherapie 

- Hulpmiddelen 
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Medicamenteus 

- Stap 1: paracetamol. 

- Stap 2: NSAID (ibuprofen, diclofenac, naproxen). Houd rekening met risicofactoren voor NSAID-gebruik. Eventueel 
combineren met paracetamol. Bij onvoldoende effect of CI en lokale artrose: stap 3. Bij onvoldoende effect of CI en 
uitgebreide artrose: stap 4. 

- Stap 3: corticosteroïden intra-articulair (triamcinolonacetonide) eventueel combineren met NSAID en/of paracetamol 

- Stap 4: zwakwerkend opioïd (tramadol). Wanneer dagdosering bekend is kan een preparaat met gereguleerde afgifte 
toegepast worden. Eventueel combineren met paracetamol en/of NSAID. 

 
Anti-rheumatica 
NSAIDs: zie pijnbehandeling. 
Symptomatische behandeling: pijn en stijfheid wordt verminderd zodat bewegingsbeperking wordt voorkomen.  
Vaak ook gebruikt ter overbrugging wanneer wordt gestart met DMARDs, werking treedt pas na enkele maanden in. 
Oefentherapie is effectiever dan het gebruik van NSAIDs. 
 
DMARDs: disease modifying anti rheumatic drugs, stoffen die in staat zijn de activiteit van het reumaproces af te remmen. 
Werkingsmechanisme is niet altijd volledig bekend en het duurt 2-3 mnd voordat werking zichtbaar wordt. 
Toepassing is zeer ingrijpend vanwege de ernstige bijwerkingen die frequent optreden en dient alleen op geleide van de 
specialist te worden gedaan. De mate van effectiviteit bij RA en andere reumatische aandoeningen verschilt per DMARD en 
ook per aandoening en kan na enige tijd weer afnemen. 1e keus is methotrexaat, 2e keus sulfasalazine, daarna komt de rest pas 
in beeld. 

- Methotrexaat: foliumzuurantagonist, verhindert de reductie van dihydrofoliumzuur tot tetrahydrofoliumzuur, een 
essentiële stap bij synthese nucleïnezuren en celdeling. Werking bij RA na 3-6 wk. Eenmaal per week! 
o Bijwerkingen: beenmergsuppressie, aantasting van de mucosa mond en GI kanaal, stomatitis, moeheid, leukopenie, 

trombopenie, verlaagde weerstand, etc. etc. Te hoge dosis kan door ernstige beenmergdepressie fataal zijn. 
o CI: Nierfunctiestoornissen: relatief, dosis verlagen om beenmergsuppressie te voorkomen. 

- Leverfunctiestoornissen: belangrijk, cirrose kan ontstaan. 

- Chronische leveraandoeningen (evt. door alcohol). 

- Beenmerginsufficiëntie: absoluut. 
o Interacties: 

- Co-trimoxazol/trimethoprim verhogen MTX-spiegel (kinetiek wordt veranderd) en remmen zelf ook 
foliumzuursynthese, verhoogde kans op beenmergdepressie. Kan fatale gevolgen hebben! 

- NSAIDs remmen nierfunctie en daardoor uitscheiding van MTX: spiegel kan stijgen. 
o NB.: MTX voorschrijven in combinatie met foliumzuur om deficiëntieverschijnselen (megaloblastaire anemie: 

vergroting van rode bloedcellen die daardoor minder zuurstof op kunnen nemen  anemie) en kans op intoxicatie 
(op slijmvliezen en GI kanaal) te verminderen! 

 

- Sulfasalazine: wordt in het colon gesplitst in sulfapyridine en mesalazine. Bij RA wordt de werking toegeschreven aan 
sulfapyridine of sulfasalazine, NIET aan mesalazine (zoals bij colitis ulcerosa). Sulfapyridine wordt in de lever 
geacetyleerd, langzame acetyleerders hebben hogere sulfapyridinespiegels en daardoor meer kans op bijwerkingen. Ook 
toegepast bij jeugdreuma. 
o Bijwerkingen: misselijkheid/braken, hoofdpijn, anorexie, temperatuursverhoging, erytheem, depressieve gevoelens, 

huiduitslag, leukopenie, agranulocytose, leverfunctiestoornissen. 
o CI:  Acetylsalicylzuur/NSAID-overgevoeligheid bij astma: absoluut. 

- Allergie voor salicylaten/NSAIDs of sulfonamiden: absoluut. 

- Nierfunctiestoornissen: relatief. 

- Bestaand ulcus ventriculi/duodeni. 

- Verhoogde bloedingsneiging. 

- Porfyrie: absoluut 
o Interacties:  

- Foliumzuurabsorptie kan worden verminderd. 
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- Leflunomide: prodrug, actieve metaboliet remt novosynthese pyrimidine. Immunomodulerende, anti-proliferatieve en 
anti-inflammatoire eigenschappen. Lange halfwaardetijd (doorgaans 1-4 wk, langer mogelijk), wash-out procedure nodig 
bij ernstige bijwerkingen/overschakeling op andere DMARD. Combinatie met MTX, andere DMARDs of 
hepatotoxische stoffen ontraden vanwege risico op additieve of synergistische toxiciteit. Effect niet binnen  4-6 wk te 
verwachten. Weinig ervaring mee, vanwege ernstige bijwerkingen terughoudendheid aanbevolen. 
o Bijwerkingen: hypertensie, GI-stoornissen, tenosynovitis (peesschede-ontsteking), leukopenie, eczeem, pruritis 

(jeuk), huiduitslag, reversibele alopecia, verhoging leverenzymwaarden, leverfunctiestoornissen, hoofdpijn, 
duizeligheid, paresthesie (stoornis in gevoelswaarneming). 

o CI:  Zwangerschap en lactatie: absoluut. 

- Leverfunctiestoornissen. 
o Interacties: 

- MTX: verhoogde kans op pancytopenie, huidreactie en leverfalen. 

- Hyposensibilisatievloeistoffen: deze geen effect, wel kans op anafylactische shock. 
 

- Ciclosporine: toegepast bij behandeling van ernstige progressieve RA waarbij andere DMARDs onvoldoende effectief 
zijn gebleken. Werkingsmechanisme bij RA niet duidelijk, heeft remmende werking op cellulaire en humorale immuniteit 
en werkt antiflogistisch. Door langdurige toepassing bij RA mogelijk effect op fertiliteit, daarnaast carcinogeniteit 
(mogelijk onacceptabel voor patiënt). Therapeutisch effect niet binnen 8-12 wk. 
o Bijwerkingen: verminderde nierfunctie, tremor, hyperlipidemie, GI-stoornissen, hypertensie. 
o CI:  Epilepsie: belangrijk, verhoogde kans op convulsies. 

- Porfyrie: absoluut. 

- Nierfunctiestoornissen. 
o Interacties: 

- CYP3A4-remmers: verhogen plasmaconcentratie. 

- Enzyminductoren: verlagen plasmaconcentratie. 

- Aminoglycosiden, amfotericine B, aciclovir, co-trimoxazol, NSAIDs: versterken nefrotoxiciteit. 

- Statines: verhoogd risico op myopathie. 
 

- Goudverbindingen – aurothiomalaat, auranofine: werking van goud is onbekend, maar mogelijk gaat het fagocytose 
door macrofagen tegen, waardoor een schakel in het auto-immuunproces wordt afgeremd. Het kan auto-immuunreacties 
onderdrukken en productie van reumafactoren afremmen. 
o Auranofine (oraal) werkt pas na 3 mnd, aurothiomalaat (parenteraal) is effectiever. 
o Indicatie: ernstige actieve RA die op eerdere behandeling met NSAIDs en andere DMARDs (MTX, sulfasalazine) 

onvoldoende reageert), juveniele idopatische artritis, artritis psoriatica. 
o Bijwerkingen: frequent en ernstig van aard, met name bij aurothiomalaat (30-40%): dermatitis, stomatitis, lichte 

proteïnurie, bloedbeeldafwijkingen, acute nierinsufficiëntie/nefritis. Bij orale toediening GI-stoornissen, 
huidafwijkingen, nierfunctieafwijkingen. 

 
Nieuwe DMARDs – biologicals: peptiden die geïnjecteerd worden. Belangrijke beperking is dat ze zelf ook een 
immuunrespons kunnen uitlokken doordat complete zuivering erg lastig is. 

- TNF-α-blokkers – adalimumab, etanercept, infliximab: monoklonale antilichamen tegen TNF-α.  
o Geregistreerd voor de behandeling van actieve RA bij onvoldoende respons op DMARDs en voor ernstige, actieve 

en progressieve RA bij volwassenen die niet eerder behandeld zijn geweest met MTX. 
o Infliximab alleen in combinatie met MTX. 
o Adalimumab in combinatie met MTX verdient voorkeur, maar monotherapie ook mogelijk. 
o Etanercept bij kinderen 4-17 jr met juveniele idiopathische artritis (ontoereikende respons/intolerantie MTX). 
o Op dit moment geen voorkeur voor een van de preparaten, keuze mogelijk op basis van toediening: infliximab i.v. 

elke 8 wk, adalimumab om de week, etanercept 2x per week s.c.. 
o Bijwerkingen: verhoogde kans op infecties, koorts, hoofdpijn, duizeligheid, GI-stoornissen, huidafwijkingen. 
o CI bij (risico van) sepsis, actieve infecties (ook chronische en lokale infecties) en actieve of latente TBC. 
o Interacties: Vanwege onvoldoende gegevens geen levend verzwakte vaccins geven tijdens behandeling. 

- Anakinra: humane interleukine-1-receptorantagonist, competitieve inhibitor van IL-1α en IL-1β, pro-inflammatoire 
cytokines die vele cellulaire reacties bij synoviale ontstekingen mediëren. Er is een correlatie gerapporteerd tussen de 
concentratie IL-1 en de activiteit van RA. 

 
  



Samenvatting farmacotherapie februari-april 2014  61 
 
 

Anti-jichtmiddelen 
Colchicine: werkingsmechanisme bij jicht niet bekend. Remt in leukocyten afscheiding van een glycoproteïne betrokken bij 
ontstekingsprocessen. Het heeft geen invloed op de urinezuurspiegel en ook geen analgetisch effect.  

o Bijwerkingen: GI-stoornissen.  
o Geringe therapeutische breedte, overdosering diarree met bloed, hematurie en nierbeschadigingen. 
o CI:  Zwangerschap en lactatie. 

- Nierfunctiestoornissen. 
o Interacties: 

- Cimetidine, erytromycine, claritromycine en tolbutamide: remmen metabolisme door CYP3A4, leidt tot 
verhoogde plasmaspiegel waardoor toxische spiegel kan ontstaan (fatale gevallen zijn gemeld). 

 
Allopurinol: remt xanthine-oxidase, vorming urinezuur wordt geremd en urinezuurspiegel daalt geleidelijk, afzetting 
urinezuurkristallen in gewrichten wordt tegengegaan. Na stoppen verdwijnt effect in 4 dg, chronisch gebruiken. Niet bij acute 
aanval: verlaging serumurinespiegels leidt tot mobilisatie uraatdepots wat jichtaanvallen kan induceren. 

o Bijwerkingen: overgevoeligheidsreacties (koorts, huidafwijkingen – behandeling staken), GI-stoornissen. 
o In 20% van de patiënten effectief. 
o CI:  Lactatie. 

- Lever- en nierfunctiestoornissen: relatief. 

- Let op nierfunctie lager dan 60 ml/min. 
o Interacties:  

- Werking orale anticoagulantia kan toenemen. 
 
Benzbromaron: uricosuricum, remt de terugresorptie van uraten in de niertubuli, verhoogt de uitscheiding van urinezuur 
met de urine en verlaagt de serumurinespiegels. 

o Indicatie: behandeling van jicht alleen bij CI/patiënten die allergisch zijn voor allopurinol. 
o Bijwerkingen: GI-stoornissen (diarree), allergische reacties, nierkoliek, uitlokken acute jichtaanval (begin). 
o CI:  Bekende leveraandoening/hepatische porfyrie: absoluut. 

- Ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 mL/min): absoluut. 

- Acute jichtaanval: absoluut. 
o Interacties: 

- Andere hepatotoxische middelen doen kans op leverbeschadiging toenemen. 

- Salicylaten/thiazidediuretica remmen deels de werking. 
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Koorts 
NHG M29 
 
Koorts, verhoging van de lichaamstemperatuur boven 38,0º, is een beschermingsmechanisme van het lichaam. De hogere 
temperatuur stimuleert de afweermechanismen van het lichaam. De oorzaak van koorts is bijna altijd een virale infectie. 
Omdat corticosteroïden de infectie symptomatisch bestrijden en niet het micro-organisme doden, mogen deze niet worden 
gebruikt. 
 
Voor koorts bij kinderen is een NHG-standaard opgesteld. Voorlichting aan de ouders is belangrijk. Koorts als zodanig 
behoeft geen behandeling. De mate van ziek zijn is belangrijker dan de hoogte van de koorts. Een grote vochtinname is 
belangrijk (kan in de vorm van ijsjes), aangezien er vaak vochtverlies optreed. Kinderen willen vaak niet eten en dring daar 
ook niet op aan. De omgevingstemperatuur moet niet te hoog zijn, dus niet te dikke kleding en een niet te warme omgeving. 
Koude kompressen of afsponzen is niet aan te raden. Bij uitzondering kan paracetamol gegeven worden om symptomen te 
bestrijden. NSAIDs zijn ongeveer even effectief, maar geven bij kinderen kans op het Reye syndroom. Omdat koorts een 
symptoom is, is het belangrijk in de gaten te houden of het ziektebeeld verergert: als het kind zieker wordt, gaat braken, 
diarree krijgt, suf wordt, slecht gaat drinken, vlekjes krijgt en daarbij ziek en suf is of als koorts langer dan 3 dg aanhoudt naar 
huisarts. 
 
Warmteberoerte: ontstaat als iemand voor langere periode wordt bloodgesteld aan warmte in bijvoorbeeld een hittegolf, 
waardoor de lichaamstemperatuur wel tot boven de 40ºC kan stijgen. Het komt vooral voor bij ouderen en zieken. Een eerste 
symptoom is dat mensen zomaar bewusteloos raken. 
 
Koortsconvulsies: convulsies die door koorts worden opgewekt. Het begint met een tonisch-klonisch insult met 
bewustzijnsdaling van ongeveer 15 minuten gevolgd door een postictale fase van maximaal 6 minuten. Deze kunnen 
eenvoudig (< 15 min) of complex zijn. Complexe koortsstuipen zijn vaak een voorbode van epileptische aandoeningen op 
latere leeftijd. Een koortsconvulsie dient direct behandeld te worden. 
 
Behandeling koortsstuipen 

- Kind in buik- of zijligging met het hoofd omlaag plaatsen. 

- Rectiole 5 mg diazepam, zo nodig herhalen. 

- Bij convulsie > 15 min spoedopname 
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Neurologie 
 
Epilepsie 
FK, GF p.150-156 
 
Epilepsie wordt gekenmerkt door het aanvalsgewijs, meestal kortdurend, plaatsvinden van veranderingen in de elektrische 
activiteit van hersencellen (abnormale, buitensporige ontladingen), met stoornissen in de hersenfunctie tot gevolg (insulten). 
De intensiteit en de aard van de verschijnselen zijn afhankelijk van de lokalisatie en van de mate waarin de hersenfunctie 
gestoord is en bestaan evt. uit motorische, sensorische, vegetatieve of psychische verschijnselen. Veelal is er ook sprake van 
een bewustzijnsverlies of -daling. 
Status epilepticus: > 30 min voortdurend beeld variërend van tonisch-clonische aanvallen tot subtiele convulsieve beweging 
en coma. Levensbedreigend en vereist spoedingrijpen. Dreigende status epilepticus als aanval langer duurt dan 5-10 min bij 
volwassenen, of 10-20 min bij kinderen. 
Epileptische insulten kunnen ook buiten het ziektebeeld epilepsie om optreden, door bijvoorbeeld een andere hersenziekte: 
secundaire vorm. Vb. secundair: zwangerschap, hersentumor, hersenatrofie (vb. dementieel proces), beroerte (bij ouderen), 
alcohol-/benzodiazepine-onthouding, koorts (bij kinderen), ernstige intoxicatie. Vaker bij verstandelijk gehandicapten 
(hebben al hersenstoornis, zijn hierdoor gevoelig voor epilepsie). 
Anti-epileptica onderdrukken de aanvallen door beïnvloeding elektrochemische transport door ionkanalen en versterking 
remmende neurotransmitter GABA en/of remming excitatoire glutamaattransmissie.  
 
Vormen van convulsies (belangrijk voor de keuze van de behandeling): 
- Gegeneraliseerd: gehele hersenschors doet in één keer mee. Verlies bewustzijn, spierkrampen over het hele lichaam 

(tonisch-clonisch). Ook absences, vnl. bij kinderen.  
-  Secundair generaliserend: begint partieel (psycho-motorische stoornis), gaat over in tonisch-clonische aanval.  
- Partieel/gelokaliseerd. Patiënt blijft meestal bij (verlaagd) bewustzijn. Het begint op 1 punt in de hersenschors. 
- Niet-geclassificeerde aanvallen.  
 
Medicamenteuze behandeling 
Onderhoud 

- Gegeneraliseerde epilepsie aanvallen (inclusief absences): 1e keus natriumvalproaat (depakine) monotherapie, 2e keus 
carbamazepine (tegretol). Eventueel kan nog lamotrigine worden geprobeerd bij onvoldoende effect.  

- Partiële aanvallen/lokalisatiegebonden: lichte voorkeur carbamazepine over natriumvalproaat monotherapie, bij 
onvoldoende effect kunnen ze worden gecombineerd.  

Fenytoïne (diphantoïne) geen voorkeur vanwege bijwerkingenprofiel en complexe farmacokinetiek: er treedt 
enzymverzadiging op waardoor bij toevoegen kleine hoeveelheid fenytoine de bloedspiegels extreem kunnen stijgen.  
Kan niet absoluut worden gezegd dat als iemand carbamazepine gebruikt hij/zij last heeft van partiële aanvallen.   
 
Status epilepticus 
Diazepam rectaal of i.v., midazolam buccaal, nasaal of i.m.  
 
Anticonvulsiva 

- Benzodiazepinen (diazepam, midazolam, clobazam, clonazepam): werken goed, maar alleen voor korte duur. Niet 
chronisch te gebruiken, na paar mnd uitgewerkt (ontstaat tolerantie voor). Toepassing incidenteel, vb. bij overgang 
instelling van een op ander anticonvulsivum, couperen aanval of bescherming tegen serie aanvallen.  

- Zeer oude middelen (fenobarbital, fenytoïne, ethosuximide): alleen nog in zeer uitzonderlijke situaties (fenobarbital bij 
zeer kleine kinderen, patiënten die er al lang goed op ingesteld zijn). 

- Oude middelen (carbamazepine, natriumvalproaat): 1e keus. 

- Nieuwe middelen (felbamaat, gabapentine, lamotrigine, levetiracetam (keppra), topiramaat, oxcarbazepine, 
vigabatrine): alleen op specifieke indicatie. Als adjuvans bij moeilijk behandelbare epilepsie, als met eerste keus niet 
uitkomt.  

 
Bijwerkingen: 
Kenmerkende bijwerkingen van veel anti-epileptica zijn dosisafhankelijke neurotoxische bijwerkingen, zoals slaperigheid, 
moeheid, duizeligheid, dubbelzien, cognitieve stoornissen en stemmingsstoornissen. 
- Carbamazepine:  10-20% krijgt reacties van de huid, ook veel sedatie en bloedbeeldveranderingen 
- Clonazepam:  vallen, daarom minder gebruikt 
- Fenytoïne:  bindweefselwoekering (groeien), sedatie en bloedbeeldveranderingen 
- Lamotrigine:  huidreacties (zoals het Steven Johson syndroom: aanval basaal membraan van epidermis, leidt tot 

epidermonecrolyse), sedatie 
- Valproaat:  vergroot sedatie andere middelen en remt trombocytenaggregatie (bloedingsneiging)  
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Interacties: 
- Carbamazepine:  enzyminductie, vooral IA met orale anticonceptiva, pil wordt minder werkzaam doordat er  
   inductie is van CYP3A4. De pil biedt minder bescherming, werking onberekenbaarder en groter  
   risico op zwangerschap. Tevens is carbamazepine teratogeen: altijd extra maatregelen.  
- Fenytoine:  enzyminductie 
- Valproaat:  enzymremming, metabolisme wordt vertraagd, teratogeen, geen invloed op de pil.  
 
CI/voorzorgen:  
- Kinderen:  anti-epileptica geven vaak ontwikkelingsproblemen 
- Ouderen:  last van vallen en sedatie, liever geen carbamazepine/fenytoine vanwege sedatie en vele interacties.  
- Zwangeren:  veel anti-epileptica zijn teratogeen. Toch worden zwangeren wel behandeld, want een aanval is ook 
   zeer schadelijk voor de ongeboren vrucht. Probeer zo laag mogelijk te doseren, monotherapie en  
   zo gelijkmatig mogelijke spiegels te behouden.  
 
Koortsstuipen: vooral bij zeer jonge kinderen < 3 mnd, vaak voorbode voor epilepsie. Meestal hoef je er niets aan te doen, 
koorts kan symptomatisch met paracetamol/koelen worden behandelend. Als het vaker gebeurt of lang duurt kan diazepam 
rectiole worden gegeven. Cave: nekkramp/meningococcensepsis: als kind ook bloedinkjes heeft die niet weg te drukken 
zijn met spoed naar ziekenhuis (antibiotica).  
  
- De pil, prikpil en nuvaring zijn minder betrouwbaar bij gebruik van sommige anti-epileptica. Er dienen dan aanvullende 
maatregelen te worden genomen. Probeer eveneens een andere vorm van anticonceptie, vb. koperspiraaltje.  
- Bij absences is natriumvalproaat de eerste keus.  
- Levetiracetam wordt als adjuvans (soms monotherapie) ingezet als je er niet met de 1e keus middelen uitkomt. Vooral in de 
2e lijn toegepast.  
 
Contra-indicatie epilepsie  
CI002 p.579-582 (verhoogde kans op aanvallen) 

- Bèta-lactam antibiotica (penicillines, cephalosporines): relatief, bij hoge i.v. doseringen bij kinderen, ouderen en 
nierinsufficiëntie. Bij normale orale dosering patiënt contact op laten nemen bij verhoogde aanvalsfrequentie. Bij hoge 
dosering oraal alternatief kiezen. 

- Amantadine: relatief. Dosering voorzichtig opbouwen en laag houden. 

- Antidepressiva: clomipramine, maprotiline en mianserine belangrijk, overige TCA relatief. SSRIs redelijk veilig. 

- Antipsychotica: chloorpromazine, fenothiazinen en clozapine belangrijk, olanzapine en quetiapine relatief. Haloperidol 
en risperidon redelijk veilig. 

- Bupropion: belangrijk. 

- Ciclosporine: belangrijk. 

- Chinolonen: belangrijk. 

- Lithium: relatief. 

- Metoclopramide: relatief. 

- Prostaglandines: belangrijk. 

- Tramadol: belangrijk, m.n. bij aanvalsdrempel verlagende comedicatie, antidepressiva, alcoholmisbruik. 
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Chronische progressieve (degeneratieve) aandoeningen - Ziekte van Parkinson 
 
De ziekte van Parkinson is een progressieve neurodegeneratieve ziekte. In het begin is er met name een geleidelijk verlies van 
dopaminerge neuronen in de substantia nigra. Ondanks compensatie door een verhoogde dopamine-omzetting en toename 
van de post-synaptische dopaminereceptoren ontstaat langzaamaan een dopaminedepletie, vooral in het striatale gebied. In de 
substantia nigra worden Lewy-lichaampjes gevonden. De motorische ziekteverschijnselen bij de ziekte van Parkinson zijn 
direct gecorreleerd met de dopaminerge deficiëntie in de striatale zenuwuiteinden. Het uitvoerende bewegingsapparaat is 
intact, maar de centrale aansturing degenereert. 
 
Vier soorten symptomen:  

- Hypo/bradykinesie: bewegingsarmoede/traagheid 

- Rigiditeit (verhoogde spiertonus) 

- Tremor (in rust) 

- Gestoorde houdingsreflexen 
 

Typische parkinsonverschijnselen: maskergelaat, verminderd oogknipperen, voorover gebogen houding en afwezigheid 
meebewegingen van de armen. Ook is er vaak pijn in spieren en gewrichten. Eveneens is er kwijlen door bewegingsarmoede 
van spontane slikbeweging.  
 
In een later stadium van de ziekte wordt de ziekteprogressie ook toegeschreven aan niet-dopaminerge symptomen als 
autonome functiestoornissen zoals orthostatische hypotensie, verlies van evenwicht en vallen, obstipatie, blaas- en seksuele 
klachten en psychische problemen (cognitieve stoornissen, overmatige slaperigheid, angst, depressie). De degeneratie betreft 
nu ook andere neuronen, waaronder adrenerge, serotonerge en cholinerge. Bij 40–70% van de parkinsonpatiënten ontstaat in 
de loop van de ziekte dementie. Als de dementie start voor het verschijnen van de motorische symptomen, spreekt men van 
Lewybody-dementie, anders van Parkinson(-disease)-dementie. 
 
Parkinsonisme, waaraan geen idiopathische ziekte van Parkinson aan ten grondslag ligt, kan worden veroorzaakt door 
genetische defecten en/of andere neurodegeneratieve ziekten, door vergiftigingen of door gebruik van medicatie (m.n. 
antipsychotica). Bij parkinsonisme wordt meestal maar een deel van de symptomen gezien. 
Metoclopramide en dopamine antagonisten (antipsychotica) kunnen dopaminetekort versterken.  
 
Medicamenteuze behandeling  
Antiparkinsonmiddelen worden toegepast om de fysieke symptomen van de ziekte tot een aanvaardbaar niveau terug te 
brengen of verdergaande verslechtering zo goed mogelijk te ondervangen. De werkingsmechanismen aan de hand waarvan de 
antiparkinsonmiddelen zijn onderverdeeld zijn: 
- Verhoging van de dopaminerge activiteit: vaste combinaties van levodopa met een decarboxylaseremmer  

(carbidopa of benserazide) soms ook met een COMT-remmer (entacapon), dopamine-agonisten (pramipexol 
(sifrol)), MAO-B (selegiline, rasagiline) en COMT-remmers (entacapon). Verder heeft ook amantadine enige 
dopaminerge werking. 
Sinemet: levodopa/carbidopa 
Madopar: levodopa/benserazide 
Stalevo: levodopa/carbidopa/entacapon 

- Remming van de glutamaatactiviteit: via amantadine; 
- Remming van de cholinerge activiteit: via parasympathicolytica. 
 
De behandeling van de ziekte van Parkinson is gericht op verbetering of handhaving van het zelfstandig functioneren van de 
patiënt en bestaat uit farmacotherapie, neurochirurgie en paramedische hulp. Op het fysieke vlak gebeurt dit door training in 
ADL (= algemene dagelijkse levensverrichtingen), indien nodig ondersteund met medicatie. Bij de ziekte van Parkinson 
is op dit moment alleen een symptomatische behandeling mogelijk. 
 
Stap 1.  Bij beperkte functiebeperkingen kan gestart worden met amantadine, maar dit wordt niet gezien als  
  geneesmiddel van eerste keuze. In de multidisciplinaire richtlijn worden MAO-B-remmers genoemd als  
  mogelijke behandeling bij lichte functiebeperkingen in de ongecompliceerde fase. 
  Selegiline is vanwege het amfetamine-effect een mogelijkheid bij slaperigheid en inactiviteit overdag. 
Stap 2.   Bij toenemende ernst van de parkinsonsymptomen kan op geleide van de conditie van de patiënt en zijn  
  werk- en leefomstandigheden de medicatie worden aangepast. Bij matige tot ernstige beperkingen tot een  
  leeftijd van circa 65–70 jaar kan men starten met een dopamine-agonist en bij ouderen met levodopa.  
 Indien een snel therapeutisch effect is gewenst, heeft levodopa de voorkeur. 
Stap 3.  In een later stadium is een combinatie van levodopa met een dopamine-agonist de volgende stap. Deze 
  combinatie geeft een betere en langere werking en doorgaans volstaat een relatief lagere dosering van  
  levodopa. 
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Bijwerkingen/ problemen tijdens de behandeling:  
- Oedeem 
- GI-klachten 
- Orthostatische hypotensie  
- Complicaties: zie hieronder 
 
Motorische complicaties van levodopa:  
- Wearing off: voorspelbare fase samenhangend met tijdstip inname levodopa waarbij effect vermindert en tenslotte uitblijft. 

Ontstaat doordat dopaminerge zenuwen die dopamine produceren en opslaan steeds meer afgebroken worden. 
Hierdoor zal steeds meer levodopa gegeven moeten worden om dezelfde dopamine spiegel te behouden. Te 
bestrijden door constant houden van cerebrale levodopaspiegel en dalen te voorkomen, vb. door doseerschema 
aanpassen (extra dosering) of door een preparaat met gereguleerde afgifte. Te verminderen door achtereenvolgens 
toevoegen van dopamine-agonisten, MAO-B-remmers of entacapon (COMT-remmer), zodat de dosering van 
levodopa kan worden verlaagd.  

- ‘On-off’-fenomeen: onvoorspelbare fasen van optreden/uitblijven effect. Door farmacokinetische veranderingen. 
  On: voldoende DA, te sterke stimulering 
 Off: te zwakke stimulering, bewegingloos (lage DA spiegel)  
 Geef preparaat met vertraagde afgifte. Komt pas na lange tijd voor.  
- Dyskinesieën: probeer cerebrale levodopa-spiegel zo constant mogelijk te houden. Veelal betekent dit een  
  vermindering van de levodopadosering. Bij 'peak-dose' dyskinesieën is de eerste stap eventueel gebruik van  
  selegiline te verminderen of te staken. Vervolgstappen zijn de dosering levodopa te verlagen en gelijktijdig  
  een dopamine-agonist toe te voegen of gebruik te maken van een levodopa-preparaat met gereguleerde  
  afgifte, resp. toevoegen van amantadine. 
 
Co-morbiditeit: 
- (In)slaapstoornissen: door opwinding door verhoging van de dopamineconcentratie in de hersenen. Te  
  voorkomen door laatste dagdosis in het begin van de avond te nemen of door deze te verlagen. 
- Depressie: behandelen als elke depressie. Nadelen: TCA anticholinerg, SSRIs extrapyramidale bijwerkingen. 
- Dementie: vrijwel alle parkinsonmedicatie kan nadelige gevolgen hebben voor ziekte van Alzheimer/dementie.  
  Dementerende patiënten zijn gevoeliger voor centrale bijwerkingen van dopamine-agonisten en amantadine. 
  Bij ouderen (> 65 jr) beginnen met levodopa (geeft tevens bij hen minder aanleiding tot motorische  
  complicaties).  
- Delier: met name bij ouderen.  
 
Parkinsonisme kan worden behandeld als de ziekte van Parkinson, indien de dopaminereceptoren niet zijn aangetast. Bij 
mensen met aanleg voor psychosen niet via dopamine, hierdoor wordt de kans op een psychose vergroot. Behandelen met 
een anticholinergicum.  
Bij ouderen juist niet via anticholinerge route, i.v.m. verhoogd risico op bijwerkingen en delier. 
Beta-blokkers kunnen gebruikt worden tegen de tremor.  
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Extrapiramidale bijwerkingen van antipsychotica 
-  Parkinsonisme: rigiditeit en bradykinesie 
 Behandelen met anticholinergia of door dosering anti-psychotica verlagen  
-  Acathisie: loopdrang, gevoel van onrust  
  Behandelen met beta-blokker (anticholinergica antiparkinsonmiddelen wel geïndiceerd, slecht werkzaam) 
-  Dyskinesieën: onwillekeurige bewegingen/tics, vaak in gezicht  
  Lastig te behandelen 
-  Dystonie: dwangstand (scheefstaand, ogen wegdraaien) 
 Acuut behandelen met anticholinergicum 
 Tardief  lastig te behandelen 
 
Antiparkinsonmiddelen 
Levodopa/decarboxylaseremmer (carbidopa, benserazide): precursor van endogeen dopamine (dopamine zelf passeert 
bloed-hersenbarrière niet). Meest werkzame middel tegen de parkinsonsymptomen, geeft op den duur wel motorische 
complicaties. Met name gunstig en snel effect op hypokinesie en rigiditeit, tremor kan ook afnemen. Na aantal jaar neemt 
werkingsduur en effectiviteit af. Wordt ten dele perifeer omgezet in dopamine en kan daardoor bijwerkingen veroorzaken. 
Toediening in combinatie met decarboxylaseremmer vermindert perifere dopaminevorming, bij eenzelfde dosis is een hogere 
concentratie levodopa in de hersenen beschikbaar.  
Gebruik zo lang mogelijk uitstellen bij patiënten jonger dan 65-70 jr of zo laag mogelijk doseren om motorische complicaties 
zo lang mogelijk uit te stellen.  

o Indicatie: parkinsonisme, met uitzondering van de medicamenteus veroorzaakte vorm. 
o Bijwerkingen: misselijkheid/braken, orthostatische hypotensie; bij hoge dosering visuele hallucinaties, opwinding, 

verwardheid en nachtmerries, slaperigheid en plotselingen slaapaanvallen. 
o Zwangerschap/lactatie: niet gebruiken. 
o CI: Angina pectoris: belangrijk, kan hypotensie en ventriculaire extrasystolen veroorzaken. 

- Bipolaire stoornis/psychosen: relatief, kan een manische episode/psychose uitlokken. 

- Nierfunctiestoornissen: relatief. 
o Interacties: 

- In combinatie met niet-selectieve MAO-remmers kan een hypertensieve crisis ontstaan. 

- Fenothiazinen (antipsychotica, anti-emetica), papaverine, benzodiazepinen, reserpine, opiaten, centraal 
werkende antihypertensiva en hoge doseringen methionine: kunnen anti-parkinsoneffect tegengaan. 

- Methyldopa: kan anti-parkinsoneffect versterken of verminderen. 

- Complexerende/ijzerverbindingen: bij gelijktijdige toediening neemt de resorptie af (complexvorming). 
 
Amantadine: NMDA-receptorantagonist, tevens dopaminerg en indirect anticholinerg in basale ganglia. Werkings-
mechanisme complex, niet helemaal duidelijk. Vaak onvoorspelbaar welke mate van therapeutisch effect, maar als het werkt 
snel effect (enkele dg), m.n. op akinesie/rigiditeit (minder op tremor). Gewoonlijk na 6-12 mnd afname effect. 

o Indicatie: als monotherapie in het beginstadium van ziekte van Parkinson. Soms in later stadium samen met  
levodopa ter vermindering van (piekdosis)dyskinesieën. Parkinsonisme, ook medicamenteus geïnduceerd. 

o Bijwerkingen: GI-stoornissen, convulsies en mentale stoornissen (verwardheid, depressie, nachtmerries, 
slapeloosheid, agitatie, visuele hallucinaties). Meer kans op bij (dementerende) ouderen en hoge doseringen. 
Plotseling staken met de therapie kan een belangrijke verergering van Parkinsonsymptomen geven. 

o Zwangerschap/lactatie: niet gebruiken. 
o Ouderen: bijwerkingen kunnen op de voorgrond treden, vaak lager doseren. Centrale effecten en visusstoornissen 

geven verhoogd risico op vallen. 
o CI: Refractaire epilepsie: relatief, kan het aantal aanvallen doen toenemen. 

- Verlengd QT-interval: absoluut. 

- Nierfunctiestoornissen: belangrijk. 
o Interacties: 

- Bijwerkingen van anticholinergica kunnen worden versterkt. 

- Effect van centraal stimulerende middelen wordt mogelijk gepotentieerd. 
 

Anticholinergica (biperideen (akineton), trihexyfenidyl): gunstig effect op de (rust)tremor, weinig nut bij andere 
symptomen. 

o Indicatie: alle vormen van parkinsonisme. Alleen bij ernstige therapieresistente tremor bij patiënten < 65-70 jr, 
bestrijden van plotseling optredend ernstig parkinsonisme bij depotpreparaat antipsychoticum. 

o Bijwerkingen: centrale bijwerkingen (cognitief disfunctioneren, verwardheid, agitatie, delier), perifere anticholinerge 
effecten (droge mond en ogen, visusstoornissen, urineretentie, obstipatie). Plotseling staken met de therapie kan een 
belangrijke verergering van parkinsonsymptomen geven. 

o Zwangerschap/lactatie: effect op foetus onbekend, tijdens gebruik geen borstvoeding geven. 
o Ouderen: voorzichtigheid is geboden i.v.m. risico op delier. 
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o CI:  Ziektebeelden waarbij anticholinerge effecten niet zijn gewenst (obstructieve uropathie, obstructieve  
 GI-aandoeningen, cardiospasmus, ileus, toxisch megacolon, neiging tot obstipatie). 
 
o Interacties: 

- Fenothiazinen, amantadine, TCA, kinidine, sommige antihistaminica: kunnen effect versterken. 
 

Dopamine-agonisten: activeren post-synaptische dopaminereceptoren, m.n. D2-receptoren. Dopamine-agonisten zijn 
vergeleken met levodopa mogelijk iets minder werkzaam en veroorzaken meer psychiatrische bijwerkingen, maar geven 
minder motorische complicaties. Deze liever bij patiënten jonger dan 65-70 jr.  
Bij ouderen liever levodopa omdat het risico van psychiatrische bijwerkingen bij ouderen groter is door DA-agonisten en 
risico op motorische bijwerkingen door levodopa kleiner zijn.  

o Bromocriptine, pergolide: afgeleiden van ergotalkaloïden. Ook affiniteit voor serotoninereceptoren. Niet 
toepasbaar ernstige perifere doorbloedings-stoornissen en hartfalen. 

o 1e keus: pramipexol (sifrol), ropinirol: non-ergot dopamine-agonisten. Uitgesproken slaperigheid en 
slaapaanvallen als bijwerking. Geregistreerd voor RLS. 

o Apomorfine: s.c., meest krachtige dopamine-agonist. Door complexe kinetiek, farmacodynamische variabiliteit en 
small therapeutische breedte beperkte plaats. Toepassing bij ernstige frequente therapie-resistente off-fasen. 

o Indicatie: als monotherapie in vroege stadium en als aanvulling naast levodopa in latere fase van ziekte van 
Parkinson, wanneer het effect hiervan vermindert of inconsistent wordt. Daarnaast bij aandoeningen die gekenmerkt 
worden door hyperprolactinemie (fertiliteitsstoornissen, overlactatie, borstgroei bij mannen). 

o Bijwerkingen: misselijkheid, GI-stoornissen, orthostatische hypotensie. Therapeutisch effect pas na aantal wk. 
Misselijkheid is te verminderen door langzaam intitreren. 

o Zwangerschap/lactatie: niet gebruiken. Remmen lactatie door negatief effect op productie prolactine. 
o CI:  Ernstige perifere doorbloedingsstoornissen: geen ergot dopamine-agonisten. 

- Ritmestoornissen: relatief, geen ergot dopamine-agonisten (5-HT-receptoren op het hart). 

- Bipolaire stoornis/psychosen: kunnen manische episode/psychose uitlokken. 
o Interacties: 

- Levodopa: kans op hyperkinesieën. 

- Antipsychotica: kunnen werking verminderen. 
 
Afbraakremmers 
-  Selectieve MAO-B-remmers (selegiline): remmen het enzym MAO-B dat dopamine afbreekt in de hersenen, 

waardoor de dopamineconcentratie wordt verhoogd. Kan moment van starten met levodopa met 9 maanden uitstellen.  
o Indicatie: als monotherapie in vroeg stadium/als aanvulling naast levodopa in late fase ziekte van Parkinson. 
o Bijwerkingen: centrale bijwerkingen, misselijkheid, droge mond, toegenomen zweten, aritmie. Slapeloosheid indien ’s 

avonds ingenomen (selegiline wordt gemetaboliseerd tot (dex)amfetamine). 
o Zwangerschap/lactatie: niet gebruiken. 
o CI:  Nierfunctiestoornissen: relatief. 

- (Instabiele) hypertensie: belangrijk. 
o Interacties: 

- Stoffen die serotonineconcentratie verhogen (MAO-remmers, pethidine, SSRIs): risico op serotoninesyndroom 
(opwindingstoestand met hyperpyrexie, agitatie, delirium, hyperreflexie en hypertensie, soms fataal verlopend). 

- Tyraminerijk voedsel: tyramine kan niet worden afgebroken, kan leiden tot gevaarlijke hypertensie. 
 
-  COMT-remmers (entacapon): remmen COMT dat perifeer levodopa afbreekt, waardoor de eliminatiehalfwaarde-tijd 

wordt verhoogd en de AUC toeneemt, zonder cmax en Tmax te beïnvloeden. Vooral toegepast bij voorspelbare motorische 
complicaties (wearing-off). Entecapon ook bij behandeling dyskinesieën.  
o Indicatie: als adjuvans bij een dopamineprecursor met name bij motorische complicaties. 
o Bijwerkingen: GI-stoornissen, dyskinesieën, diarree, verkleuring van urine, droge mond. 
o Zwangerschap/lactatie: niet gebruiken. 
o CI: Feochromocytoom, maligne antipsychoticasyndroom, niet traumatische rabdomyolyse. 
o Interacties:  

- MAO-remmers: risico op hypertensieve crisis. 

- Door levodopa geïnduceerde orthostatische hypotensie kan verergeren. 

- Dopamine-agonisten, selegiline, amantadine: dopaminerge bijwerkingen kunnen worden verergerd, dosering 
van deze middelen aanpassen. 
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Restless legs syndroom en Periodic limb movement disorder 
www.stichting-restless-legs.org 
 
RLS (Restless Legs Syndrome) kenmerkt zich door een irriterend, branderig, kruipend gevoel, meestal in de kuiten, dat 
onweerstaanbare drang tot bewegen oproept. Kan zich ook in de voeten en armen voordoen. Slechts zelden is sprake van 
echte pijn. De irritatie in de benen treedt vooral op tijdens rustperiodes, met name ’s avonds en ’s nachts. Komt in 80% 
gevallen voor in combinatie met PLMD (Periodic Limb Movement Disorder). PLMD is een slaap-stoornis waarbij patiënt 
tijdens de slaap schokkende bewegingen maakt, die veelal de slaap verstoren/onderbreken. Patiënt krijgt niet voldoende diepe 
slaap en is overdag (zeer) vermoeid, kan vaak niet meer normaal functioneren. 
 
De oorzaak van primaire RLS staat niet precies vast, maar wordt gezocht in een verstoring van de dopamine huishouding. 
Veelal een erfelijke aandoening. 
Secundaire RLS is RLS die als onderliggende oorzaak een andere ziekte heeft, vb.: coffeine, langdurig zitten of staan, 
ijzergebrek, zwangerschap, nierinsufficiëntie, diabetes, ziekte van Parkinson en perifere neuropathie.  
 
Behandeling 
Niet medicamenteus 

- Bepaalde (genees)middelen verergeren klachten: tricyclische antidepressiva, SSRI, antipsychotica, calciumantagonisten, 
anti-emetica, overmatig coffeïne of alcohol. Overweeg stoppen. 

 
Medicamenteus 
o Ropinirol en pramipexol (sifrol): antiparkinsonmiddelen die specifiek voor RLS zijn geregistreerd. 
o Bij waken: 

 Acathisie (bewegingsdrang, geen rust om stil te zitten): propranolol of anticholinergica. 

 Myoclonus (clonische – zich snel herhalende ritmische – samentrekkingen van spieren): clonazepam. 

 Restless legs syndrome: ropinirol, pramipexol 
o Tijdens de slaap: 

 Nachtelijke myoclonieën: clonazepam. 

 Periodic limb movement disorder: ropinirol, pramipexol 
 

 
Multipele sclerose 
FK  
 
Multiple sclerose (MS) is een op den duur invaliderende neurologische aandoening met een sterk wisselend beloop, waarbij 
het immuunsysteem zich richt tegen het eigen myeline in het centrale zenuwstelsel. In het begin zijn er acute episoden van 
achteruitgang (schubs, relapsen, exacerbaties), die helemaal over kunnen gaan of enige restschade achterlaten. Door herhaalde 
aanvallen van ontsteking van myelineweefsel ontstaan haarden van demyelinisatie in de witte stof van hersenen en 
ruggenmerg. Twee perifere zenuwen die wel worden aangetast zijn de oogzenuw en de reukzenuw.  
 
Er kunnen verschillende vormen of stadia van MS worden onderscheiden: 
1. 'Relapsing remitting multiple sclerose' (RRMS) waarmee MS bij 80–90% van de patiënten begint. Aanvallen van  
  functieverlies (relapsen/exacerbaties) worden afgewisseld met perioden van (gedeeltelijk) herstel (remissies). 
2. 'Secundair progressieve multiple sclerose' (SPMS) is een progressieve vorm, waarnaar circa de helft van de patiënten met de 

RRMS-vorm na ongeveer 10 jaar overgaat. Er is naast exacerbaties een chronische progressie van functionele 
beperkingen optreedt. Dus geen volledig herstel na relaps.  

3. 'Primaire progressieve multiple sclerose' (PPMS) waarbij vanaf het begin de MS-symptomen progressief zijn.   
 
Behandeling multiple sclerose 
• Acute exacerbatie  

- Corticosteroïden, hoge dosering vb. methylprednisolon 3-5 dagen 1 g i.v. of geen behandeling  
• Profylactische behandeling 
  - Interferon beta (1b en 1a) (antilichamen tegen cytokinen), bijwerking griepgevoel 
  - Glatirameer (co-polymeer-1, lijkt op myeline), bijwerking lokale reactie op inspuitplek met angst 
  - Natalizumab (monoklonaal antilichaam),  bijwerking verhoogd risico op progressieve multifocale  
    leukoencephalopathie (PML) (dodelijk) 
 
Slechts bij RRMS geeft medicamenteuze behandeling redelijk resultaat, bij SPMS is dit al minder. Bij PPMS is er een matig 
resultaat na medicamenteuze behandeling.  
Cytostaticum mitoxanthron wordt toegepast in de laatste lijn, als andere middelen niet werken.  
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Delirium 
FK  
 
Delier is een bewustzijnsstoornis (hersenen functioneren niet meer goed) waarvan de klinische verschijnselen in korte tijd 
ontstaan (meestal binnen enkele uren tot dagen) en die de neiging hebben in de loop van de dag te fluctueren. Het heeft altijd 
een somatische oorzaak (organische psychose). Een van de belangrijkste kenmerken is het onvermogen aandacht vast te 
houden of te verplaatsen. Daarnaast is er vrijwel altijd gedesoriënteerd denken en incoherente spraak. Verder komen 
perceptie-stoornissen (verkeerde interpretatie, illusies, vooral visuele hallucinaties) en geheugenstoornissen voor. Onderscheid 
tussen twee typen: hyperactieve-hyperalerte vorm (m.n. bij onttrekking van alcohol en benzodiazepinen en de hypoactieve-
hypoalerte of stille vorm met apathie, teruggetrokken gedrag en verminderde alertheid (m.n. bij ouderen en hepatische 
encefalopathie). Daarnaast kan er sprake zijn van een gemengde vorm. 
 
Bij ouderen komen 2 vormen van delier voor: 1. (Centraal) Anti-cholinerg, 2. Overig (toxische stoffen, metabool, 
beschadiging). 
Delier bij ouderen komt door: 
- Anti-cholinerge middelen (antiparkinsonmiddelen, digoxine, sederende stoffen en corticosteroiden). Gebruik dan stoppen. 
- Dementie (Sun-downing syndroom, nachtelijke onrust, roepgedrag). Pipamperon geven (of trazodon). 
- Alcoholonthouding (door staken van alcoholgebruik, benzodiazepinegebruik, anticonvulsivumgebruik). Benzodiazepinen 
voorschrijven. 
 
Bij ouderen t.g.v. acute lichamelijke stoornissen (vb. infectie), trauma.  
Komt ook vaak bij terminale patiënten voor omdat er toxische stoffen uit de tumoren komen die de hersenen aantasten. Ook 
is er een energie en zuurstoftekort.  
 
Medicamenteuze behandeling 
• Alcoholonthoudingsdelirium benzodiazepinen en soms anticonvulsiva 
• Overige delieren 1e keus haloperidol  
  NIET bij Parkinson (dan verlagen Parkinsonmedicatie en evt. clozapine)  
  NIET bij Lewy-body dementie (dan rivastigmine) 
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Dementie 
FK  
 
Dementie wordt gekenmerkt door geheugenstoornissen en één of meerdere andere cognitieve stoornissen: afasie (woord of 
schrift niet meer goed kunnen uitdrukken en/of begrijpen), apraxie (geen doelbewuste handelingen kunnen uitvoeren), 
agnosie (geen objecten kunnen herkennen) of een stoornis in uitvoerende functies (plannen, organiseren, abstraheren), met 
als gevolg een duidelijk negatieve invloed op het dagelijks functioneren, werk, sociale activiteiten en relaties. Sluit eerst uit dat 
het niet van een delier komt.  
Korsakov is dementie die ontstaat door langdurig overmatig alcoholgebruik. Hier wordt het episodisch geheugen aangetast, 
het geheugen van de vaardigheden blijven (iit bij dementie).  
 
Vormen:  
- Ziekte van Alzheimer: geleidelijk begin, langzaam progressief.  
- Lewy-body dementie: hallucinaties, sterk wisselende aandacht en concentratie, verschijnselen van ziekte van Parkinson. 
Parkinson-dementie en LBD hebben onderling weinig pathologische verschillen.  
- Vasculaire dementie: door CVA 
 
Medicamenteuze behandeling 
• Symptomatische behandeling met antipsychotica, antidepressiva, slaapwaakregulatoren 
• Cholinesteraseremmers (galantamine, rivastigmine), 
• Memantine 

experimenteel (progressieremmers) NSAIDs en oestrogenen 
 
FK: Geneesmiddelen die kunnen worden ingezet bij de ziekte van Alzheimer zijn de acetylcholinesteraseremmers 
(galantamine, rivastigmine (exelon)), memantine (niet-competitieve NMDA-glutamaatreceptorantagonist) en 
codergocrine (mengsel moederkoornalkaloiden). 
Er kan alleen symptomatisch behandeld worden.  
 
De acetylcholinesteraseremmers vormen met acetylcholinesterase een complex waardoor het enzym tijdelijk wordt 
geïnactiveerd. Verondersteld wordt dat door vertraging van de afbraak van acetylcholine de cholinerge neurotransmissie 
verbetert door langere aanwezigheid van acetylcholine in de synaptische spleet. 
 Bijwerkingen:  Maagdarmklachten, duizeligheid 
  CI:   Ulcera, COPD, hartritmestoornissen, urineretentie 
 IA:   Anticholinergica  
 
Paradoxale effecten (tegenovergesteld aan wat verwacht) kunnen verwacht worden van benzodiazepines (hier onrust door 
sedatie/versuffing, grip op buitenwereld wordt minder) en anticholinerge middelen. 
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Psychiatrie 
 
De context van de farmacotherapie in de psychiatrie 
De meest prevalente psychische stoornissen bij volwassenen die in de huisartsenpraktijk gezien worden zijn angststoornissen, 
stemmingsstoornissen, slaapstoornissen en verslavingsziekte. 
 
Het biopsychosociale verklaringsmodel beschrijft 3 componenten van de behandeling van stoornissen: 

- Biologische behandeling (medicatie, lichttherapie, electroconvulsietherapie) 

- Psychotherapie (gedragstherapie, non-verbale therapie e.a.) 

- Sociotherapie (systeemtherapie, relatietherapie)  
 
De classificatie van psychische aandoeningen is volgens de DSM-IV. Het nadeel is dat hiermee de ziekte-eenheden niet goed 
afgeschermd zijn en er bepaalde ziektes niet van elkaar onderscheiden kunnen worden en dat ziektebeelden veranderen, 
verdwijnen en verschijnen, waardoor de DSM-IV niet altijd klopt met de kennis van dat moment.  
 
In geneesmiddelonderzoek wordt gekeken of een middel effectief en veilig is. De patiënt wil iets wat helpt en dat hoeft niet 
altijd bewezen effectief en veilig te zijn in onderzoek. Hierdoor vallen heel veel middelen af die een patiënt misschien wel 
zouden kunnen helpen. Ook wordt in onderzoek geen rekening gehouden met factoren die bij psychiatrische patiënten vaak 
voorkomen, zoals drugsgebruik. Daardoor zijn middelen die in onderzoek goed lijken niet altijd effectief voor de patiënt.  
 
In eerste instantie wordt een richtlijn gevolgd voor het behandelen van een ziektebeeld. Als er onvoldoende respons is of de 
therapie wordt niet verdragen kan worden overgegaan op functionele farmacotherapie. Hierbij wordt gezocht naar een 
afwijkend biologisch mechanisme bij een patiënt en wordt farmacotherapie toegepast die daar op aangrijpt. 
 
Het voorschrijven van antidepressiva in de eerste lijn kan zowel gewenst als ongewenst zijn aangezien heel veel patiënten het 
niet nodig hebben en een aantal patiënten wel. Als deze laatste patiënten niet worden behandeld kan dit leiden tot 
verslechtering van de gezondheid. Het is voor een huisarts lastig om te bepalen welke mensen wel en welke niet behandeld 
moeten worden.  
 
De rol van de apotheker: 
- Eerste echelon: huisarts en eerstelijnspsycholoog, voorkomen van overconsumptie 
: individualiseren van richtlijnen, medicatiebewaking, adherentie en concordantie 
- Derde echelon: zie specialistische farmacotherapie 
 
Indeling van psychofarmaca 

 Anxiolytica/hypnosedativa 
- hypnosedativa, neurovegetatief actieve sedative 

 Antipanica 

 Antidepressiva 
- cyclische (klassiek,modern), MAOI, overige 

 Stemmingsstabilisatoren 
- lithium, anticonvulsiva 

 Antipsychotiva 
- structuur, potentie, (a)typisch, werkingsduur 

 Restgroep (niet kennen) 
- stimulantia, psychodelica, drugs, etc. 
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Slaap- en bioritmestoornissen 
NHG M23, GF p.172-173 
 
Goede slaap is noodzakelijk voor goed functioneren overdag; dient voldoende diep, lang en stabiel te zijn. Normale slaap kent 
vier à vijf cycli van 1,5 u, in elke cyclus worden vijf stadia doorlopen (REM en vier non-REM). Stadia 1 en 2 zijn lichte slaap, 
stadia 3 en 4 diep. Een normale slaapduur kan variëren van 5-10 u, kortslapers hebben evenveel diepe slaap als langslapers. Bij 
het ouder worden, wordt de slaap geleidelijk minder diep en minder stabiel en treden meer onderbrekingen op. De totale 
hoeveelheid per etmaal blijft ongeveer gelijk door dutjes overdag. Deze gaan ten koste van de hoeveelheid diepe slaap in de 
nacht en vertragen het inslapen, vooral als het dutten plaatsvindt binnen 4 u voor het naar bed gaan. Dit kan het welbevinden 
overdag nadelig beïnvloeden. 
 
Problemen met slapen kunnen leiden tot overmatige slaperigheid, verminderde aandacht en concentratiestoornissen op 
momenten dat waakzaamheid geboden is (hypersomnia) als ook tot slapeloosheid op tijden dat er gelegenheid is tot rusten 
(insomnia). Hypnotica zijn alleen aangewezen indien ook het functioneren overdag t.g.v. slapeloosheid gestoord is (24-uurs 
probleem), bij slaapstoornissen bij ziekenhuisopname waarbij mensen de dag erna een ingreep moeten ondergaan, goede 
nachtrust bevordert het herstel en ze hebben een beperkte verminderende invloed op dromen doordat vooral langwerkende 
een diepere slaap kunnen veroorzaken. Een hypnoticum dient slechts kort (in principe niet langer dan 1-2 wk) te worden 
voorgeschreven in combinatie met voorlichting en begeleiding. Het heeft weinig effect op dromen, aangezien de REM-slaap 
niet wordt beïnvloedt. Ultrakortwerkende hypnotica kunnen wel een langere REM-slaap veroorzaken en daardoor angstige 
dromen opwekken. Hypnotica veroorzaken een verkorting van de inslaaptijd, verlenging van de slaapduur, verhoging van de 
wekdrempel en verminderen van het aantal waakperiodes. Slaapmedicatie kan na langdurig gebruik het beste worden 
afgebouwd door af en toe een dosis over te slaan, dosissen te alterneren en de dosis langzaam af te bouwen.  
Als gelijktijdig psychofarmaca worden gebruikt kan het gebruik van hypnotica worden vermeden door alle medicatie ’s 
avonds in één keer in te nemen. Het sederende effect stimuleert dan ook de slaap. 
 
Mogelijke situaties: 

- Vermeende insomnie: klachten over slaap zonder klachten overdag. 

- Kortdurende slapeloosheid: slaapklachten < 3 wk bestaand, tenminste 2 nachten/wk, oorzaak meestal bekend. 

- Langer durende slapeloosheid: klachten > 3 wk bestaand, tenminste 2 nachten/wk, vaak meerdere oorzaken waarbij 
primaire op achtergrond is geraakt, conditionering speelt mee. 

- Chronisch slaapmiddelengebruik: > 3 mnd, al dan niet met slaapmedicatievrije perioden van < 2 wk. 

- Specifieke slaapstoornis: RLS, PLMD, slaapapneusyndroom, narcolepsie, vertraagde-slaapfasesyndroom (DSPS). 
 
De keus van geneesmiddelen wordt gebaseerd op: 
- Indeling naar aangrijpingspunt: benzodiazepine/GABA-receptorcomplex of histamine. 
- Farmacokinetische eigenschappen en distributiefase in plasmaspiegelverloop 
- Bijwerkingen en voorzorgen: spierverslapping (apneu, vallen), sedatie en tolerantie 
- Interacties: alcohol, andere sederende stoffen, versteling van de remmende werking (neurovegetatief, cardiovasculair) 
- Afhankelijkheid. Probeer het gebruik te vermijden en te beperken 
 
Behandeling 
Oorzaak dient achterhaald te worden waardoor specifieke behandeling mogelijk is. Indien pijn de oorzaak is zal goede 
pijnbestrijding meestal afdoende zijn. Chronische psychosociale problematiek onderkennen en zo mogelijk behandelen, 
psychiatrische aandoeningen overleggen met tweede lijn. Specifieke slaapstoornissen aanpakken. 
 
Niet-medicamenteus 

- Besteed aandacht aan attitude patiënt t.o.v. slaap (vb. idee 8 u per nacht te moeten slapen, hoeft niet iedereen). 

- Bij vermeende insomnie is voorlichting voldoende. 

- Geef informatie over slaapfysiologie. 

- Geef slaapadviezen (geen koffie, alcohol, grote maaltijden, inspanning vlak voor slaap, geen dutjes overdag). 

- Indien nodig spierontspanningsoefeningen, cognitieve gedragstherapie, slaapcursus. 
 
Medicamenteus 

- Hypnotica slechts incidenteel nodig: acute psychosociale problemen, voorbijgaande verstoring van dag-nacht-ritme 
(jetlag), chronische somatische aandoeningen met aanhoudende klachten ondanks specifieke behandeling. 

- Antihistaminca, antiserotonerge stoffen, anticholinerge stoffen, adrenolytica, anti-psychotica en GABA-erge stoffen 
hebben een sederende werking.  

- GABA-mimetica zijn onder te verdelen in: alcohol (toxich, werkt kort en slechte kwaliteit van slaap, dus niet als 
hypnoticum), barbituraten (obsoleet) en benzodiazepines ([1,4]-benzo’s (bijna alle), [1,5]-benzo’s, zolpidem en zoplicon) 

- Geef max. 10 tabletten met uitleg, dagelijks gebruik vermijden, niet zomaar herhaalrecept uitschrijven.  

- Cave interacties met alcohol en andere psychofarmaca. 
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- Alleen kortwerkende slaapmiddelen: temazepam 10-20 mg, zolpidem 10 mg. Bij ouderen altijd halve dosering i.v.m. 
risico op vallen ’s nachts.  

- De eliminatie halfwaardetijd (B) zegt niet veel, soms uitgesproken a-fase door snelle distributie naar de weefsels (bijv. 
clonazepam, flunitrazepam, diazepam, quazepam) 

- Begeleiding gericht op risico’s van tolerantie, gewenning, afhankelijkheid en misbruik. 

- Alleen langwerkend benzodiazepine als sedatie/anxiolyse overdag gewenst: diazepam 2-10 mg. 

- Anti-histaminica gebruiken bij COPD patiënten, aangezien benzo’s spierverslapping kunnen geven en het ook een effect 
heeft op de productie van slijm.  
 

Chronisch slaapmiddelengebruik 

- Voorkom chronisch gebruik door spaarzaam voorschrijven; meeste chronisch gebruikers slapen beter of in ieder geval 
niet slechter na staken. 

- Begeleid het stoppen. 

- Bij psychiatrische aandoeningen kan chronisch benzodiazepinegebruik noodzakelijk zijn. 
 
Bioritmestoornissen 
Stemmingsstoornissen (patiënten zijn gevoelig voor ontregeling van bioritme) 

- Seizoensgebonden depressie 

- Depressie stoornis 

- Bipolaire stoornis 
Nachtelijke onrust bij  

- Vooral bij ouderen door afname melatonine, door cateract minder licht op netvlies en verwarring 

- Sun-downing syndroom 

- Delirium  
 
Behandeling  
Lichttherapie 

- Effectief bij seizoensgebonden depressie 

- Misschien ook bij sun-downing syndroom 
5-HT2-antagonisten 

- Slaapwaakregulatoren: trazodon, pipamperon 
Melatonine? 

- Normaal secretie gedurende de nacht door sympathicus, wordt door fel licht onderdrukt 

- SSRI’s stimuleren afgifte en betablokkers remmen 

- Lage dosis om receptoren te stimuleren, bij hoge dosering worden de receptoren constant geblokkeerd waardoor het 
systeem niet meer werkt 

- Algemeen sederende werking 

- Is geen hypnoticum  

- Werkt slaapbevorderend bij: circadiaan ritme stoornissen, blindheid met free-running slaap-waak-ritme en bejaarden met 
hyposecretie 

- Circadiaan ritme verschuivend bij: intercontinal flight dysthymia, ploegendienst 

- Alleen zinvol in de winter wanneer er ’s ochtends weinig daglicht is 
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Angststoornissen 
NHG M62, GF p. 171-172, 181-184 
 
Er is sprake van een angststoornis als angst langer aanhoudt dan de tijd die nodig is voor aanpassing aan de luxerende 
omstandigheid of als de angst zo intens is dat het normale functioneren wordt belemmerd zonder dat de evt. aanleiding dit 
rechtvaardigt. Symptomen zijn hartkloppingen, droge mond, beklemd gevoel, nerveuze spanning, prikkelbaarheid, 
rusteloosheid, verhoogde spierspanning, slaap- en concentratieproblemen. Oorzaak is onbekend, maar men gaat er van uit dat 
biologische, sociale, psychologische en erfelijke factoren een rol spelen. Cognitieve processen als het overschatten van het 
gevaar van een situatie en verkeerde interpretatie van lichamelijke angst-symptomen vormen waarschijnlijk een belangrijk 
element bij het ontstaan en instandhouden van angststoornissen. 
Zijn de meest optredende stoornissen binnen de psychiatrie, komen bij vrouwen tot twee keer zo vaak voor als bij mannen 
(afhankelijk van soort angststoornis). 
 
Soorten angststoornissen: 

- Paniekstoornis met of zonder agorafobie (vrees voor bepaalde situaties/plaatsen): recidiverende aanvalsgewijs optredende 
heftige subjectieve angst, gaat gepaard met zweten, ademnood, duizeligheid, misselijkheid, hart-kloppingen, buikpijn, tremor, 
etc.. Aanval ontstaat in 10 minuten en een patiënt kan soms wel meerdere aanvallen per dag hebben. Grote comorbiditeit 
met andere angststoornissen (40%) en depressie (60%). 

- Sociale fobie: intense en irrationele angst of schaamte voor een mogelijk kritische beoordeling door anderen in een of 
meerdere situaties, gaat gepaard met trillen, transpireren, blozen en/of hartkloppingen. 

- Specifieke fobie: een enkele omschreven situatie of stimulus die wordt doorstaan met hevig aanhoudende angst of 
wordt vermeden. Behoeft in het algemeen geen medicamenteuze behandeling (maar gedragstherapie). 

- Obsessieve compulsieve stoornis: recidiverende en aanhoudende dwanggedachten (obsessies) of -handelingen 
(compulsies), die uitgesproken leed veroorzaken en patiënt min. 1 u per dag kosten of botsen met normale gedrag. 
Patiënt ziet dwanghandelingen als overdreven/onredelijk, dwanggedachten als opgedrongen en zinloos, en tracht deze te 
onderdrukken. Hij ziet de gedachten wel alsof ze van zichzelf zijn en niet, zoals bij psychosen, dat ze zijn ingeprent van 
buitenaf. Patiënt heeft problemen met het afsluiten van handelingen. 

- Gegeneraliseerde angststoornis: brede indicatie die aspecifieke spanningsklachten omvat, die min of meer chronisch 
(fluctuerend) aanwezig zijn zonder paniekaanvallen. Sprake van diffuse constitutionele en niet-objectgebonden 
buitensporige bezorgdheid; gaat gepaard met piekeren, faalangst, vermoeidheid, verhoogde spierspanning, slaap- en 
concentratiestoornissen. Klachten dienen min. 6 mnd aanwezig te zijn. 

- Posttraumatische stress-stoornis: aandoening met directe relatie tot een niet (geheel) verwerkte traumatische 
gebeurtenis, gepaard met herbelevingen (nachtmerries), vermijdingsgedrag, slaap- en concentratiestoornissen, angst, 
symptomen van verhoogde psychische en lichamelijke arousal. Klachten < 4 wk is acute stress-reactie. 

- Angststoornis door alcohol of drugs (coffeïne, cocaïne, amfetamine).  

- Hypochondrie: aanhoudende ongegronde angst of overtuiging een ernstige ziekte te hebben. 
 
Medicatie 
Anxiolytica (sedatie, direct demping van angst, geen genezing) 

- Hypnosedativa  
o Alcoholen (toxisch, dus niet gebruikt) 
o Anticonvulsiva (worden niet meer gebruikt) 
o Benzo’s (meest gebruikt bij angststoornissen) 
o Overige: bromiden, meprobamaat (oud) 

- Neurovegetatief actieve sedativa (bij CI’s of tolerantie voor benzo’s) 
o H1-antagonisten 

 Antihistaminica (promethazine): angst i.c.m. dystonie 

 Antidepressiva (amitryptiline, doxepine) 

 Antipsychotica (levomepromazine) 
o Beta-blokkers (propranolol): bij plankenkoorts 

- Overige sedativa 
Antipanica (serotonerge werking, in het begin toename van angst door overprikkeling van de hersenen) 

- Antidepressiva: SSRI’s 

- MAO-remmers 

- Overige 
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Behandeling 

- Paniekstoornis: in eerste instantie gedragstherapie door te zorgen dat mensen de aanleiding van de paniek kunnen 
weerstaan. Eventueel medicamenteuze behandeling met SSRI’s (paroxetine (seroxat), sertraline, citalopram) om 
frequentie van aanvallen te verminderen en benzodiazepine (alprazolam (xanax)) om aanval minder erg te maken. 

- Specifieke fobie: cognitieve gedragstherapie. 

- Sociale fobie: cognitieve gedragstherapie en/of exposure, assertiviteitstraining wanneer nodig, liever geen medicatie. Als 
het toch nodig is SSRI’s (paroxetine, citalopram). Bij plankenkoorts propranolol.  

- Obsessieve compulsieve stoornis: bij matige ernst cognitieve gedragstherapie, bij onvoldoende succes medicatie 
toevoegen: SSRI’s (paroxetine, citalopram). In zeer ernstige gevallen psychochirurgie, waarbij een deel van de hersenen 
inactief wordt gemaakt, waardoor patiënten geen initiatief meer kunnen nemen om de handelingen uit te voeren.  

- Gegeneraliseerde angststoornis: patiënten hebben het meest behoefte aan een begrijpende partner die zegt dat het wel 
goed komt. Daarom ook liever geen behandeling. Eventueel kunnen anxiolytica, hypnotica, buspiron of venlafaxine 
gebruikt worden. Benzodiazepines zijn berucht bij deze groep, omdat de meeste hiervan verslaafd raken. 

- Posttraumatische stress-stoornis: geen geneesmiddelen voor geregistreerd. Start met fluoxetine of sertraline 
(onvoldoende effect de ander proberen), daarna TCA (ami-/nortryptiline) of venlafaxine (tweede lijn). 

- Acute stress-stoornis: kortdurende behandeling met oxazepam. 

- Angststoornis door alcohol of drugs: staken van het betreffende middel. 

- Hypochondrie: cognitieve gedragstherapie. 
 
Over het algemeen: benzodiazepinen bij acute en tijdelijke stress, SSRI bij chronisch verlopende angststoornissen (in 
combinatie met cognitieve gedragstherapie).
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Misbruik en afhankelijkheid 
NHG M10, GF p.174-177 
 
Volgens het NEMESIS-onderzoek (2003) heeft van Nederlandse bevolking 17,2% ooit in het leven te maken met 
alcholmisbruik/-afhankelijkheid en 3,1% met drugsmisbruik/-afhankelijkheid en zijn ongeveer 200.000 mensen afhankelijk 
van alcohol en 50.000 van drugs. Afhankelijkheid van medicijnen speelt met name een rol bij benzodiazepinen, maar kan ook 
bij andere centraal werkende stoffen (opiaten). 
 
Alcohol 
Consequenties van misbruik of afhankelijkheid zijn acute toxiciteit (ontremming, fouten maken), hypovitaminose B1, 
steatose, hepatitis, onthoudingsdelier en terugval bij absistentie. 
 
Bestrijding abstinentieverschijnselen 
o Licht: slaapproblemen en prikkelbaarheid duren hooguit enkele dg, geen medicatie nodig. 
o Ernstig: overactiviteit, angst, verhoogde prikkelbaarheid of tremoren behandelen met benzodiazepine, vb.: 

chloordiazepoxide. Bij ouderen of leverschade oxazepam, vermijd overmatige sedatie. Liever niet langer dan 2 weken 
gebruiken. Controleer dagelijks en overweeg verwijzing naar CAD. 

o Vitaminesuppletie: bij vermindering of beëindiging van alcoholgebruik en insufficiënt dieet 1-2 maal daags 100 mg 
thiamine (vitamine B1) of vitamine B-complex. Bouw af in een maand bij gezond voedingspatroon.  

o Bij neuropathie, geheugenproblemen of ernstige maag-darmklachten: eerste dagen thiamine 100 mg i.m. 
o Terugvalpreventie op lange termijn: acamprosaat (disulfiram, naltrexon) worden niet aanbevolen in de 

huisartsenpraktijk, meestal in overleg met een instelling voor verslavingszorg. 
 
Tabak 
Tabak is een verslavend genotmiddel dat nicotine bevat. Nicotine stimuleert de acetylcholinereceptoren in het autonome en 
het centrale zenuwstelsel, waardoor serotonine, dopamine en adrenaline vrijkomen. Dopamine activeert het beloningscentrum 
in de hersenen, waardoor de roker genot ervaart. Adrenaline heeft een oppeppend effect. Rokers ervaren een lage dosis 
nicotine als stimulerend en concentratieverhogend, en een hoge dosis nicotine als rustgevend. De werking van nicotine op het 
beloningssysteem is vergelijkbaar met die van middelen als heroïne en cocaïne. 
Een deel van het rookgedrag wordt veroorzaakt door de behoefte de nicotineconcentratie op het gewenste peil te houden 
vanwege de prettige bijeffecten. Een ander deel wordt veroorzaakt door de hinderlijke neveneffecten van ontwenning. De 
ontwenningsverschijnselen die worden gerapporteerd zijn: prikkelbaarheid, ongeduld, rusteloosheid, snakken naar een sigaret, 
slechte concentratie, slapeloosheid, hoofdpijn, grotere eetlust en gewichtstoename. Deze symptomen ontstaan meestal twee 
tot twaalf uur na de laatste inname, met een piek na één tot drie dagen, en ze duren gemiddeld drie tot vier weken. De 
psychische afhankelijkheid van nicotine (craving) houdt echter veel langer aan en is moeilijk te doorbreken. Ook sociale 
factoren kunnen het moeilijk maken met roken te stoppen, houden het rookgedrag in stand of bevorderen het zelfs. De mate 
van nicotineafhankelijkheid wordt vooral bepaald door het aantal sigaretten dat iemand rookt en of iemand kort na het 
ontwaken een sigaret opsteekt. Deze twee factoren zijn van belang voor het advies van de huisarts over ondersteuning van 
het stoppen met roken met medicatie. 
Tweede verslavende stof in tabak is een MAO-remmer, die een rol gaat spelen bij meer dan 20 sigaretten per dg. 
Je kunt het stoppen met roken dus ook zien als het stoppen met antidepressiva. Mensen die een grote kans hebben op terug 
te vallen in een depressie moeten dus niet acuut stoppen. Bij deze groep wordt vaak bupropion toegepast omdat het de 
MAO-remming overneemt. Bij mensen die een kleine kans hebben op terugvallen worden vaak nicotine-vervangende 
middelen toegepast.  
 
Medicatie bij stoppen met roken 
o Stap 1: nicotine-vervangende middelen (kauwgom, zuigtabletten, pleisters) 
o Stap 2: varenicline (champix) of bupropion (wellbutrin, zyban) 

 Varenicline is een partiële neuronale nicotinerge acetycholine antagonist die een hogere affiniteit heeft dan 
nicotine en het daardoor van de receptor verdringt. Hierdoor zal bij het gebruik van nicotine niet het 
belonende en versterkende effect optreden. Door het partiële effect zou het tevens de symptomen van 
verlangen en ontwenning verlichten.  

 Buproprion is een heropname remmer van noradrenaline en dopamine. Het werkingsmechanisme bij het 
stoppen met roken is onbekend, maar heeft waarschijnlijk te maken met dat het het effect van MAO-
remmers overneemt die voorkomen dat dopamine en noradrenaline worden afgebroken.  
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Stemmingsstoornissen - depressieve stoornis/ bipolaire stoornis 
FK, NHG M44 
 
Depressie: toestand van pathologische somberheid en pessimisme. Kernsymptomen zijn doorslaapstoornis, verstoord 
dagritme, onverklaarbare moeheid, verlies van vitaliteit en libido, een doffe en matte stemming en intense gevoelens van 
onlust en lichamelijk onwelzijn. Niet zozeer droevig, maar leegte en nauwelijks ervaren emoties. 
Manie: tegenhanger van depressie. Toestand van opgewondenheid, energie en overdreven optimisme. Kan doorslaan 
vanwege combinatie grootheidswaanzin, zelfverwaarlozing, lichamelijke uitputting en verstoring van de zelfkritiek. 
Een depressie is unipolair of bipolair (manisch-depressief). Depressieve perioden duren daarbij meestal langer dan manische. 
Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen exogene (reactieve) depressie waarbij een oorzaak aan te wijzen is en endogene 
depressie, die op onverklaarbare wijze van binnenuit komt. Vb. exogene oorzaken: genees-middelen (bètablokkers) of ziekten 
(bloedarmoede, schildklierstoornissen, cardiovasculaire aandoeningen). 
Bij een lichte/milde depressie is er nauwelijks sociale/beroepsmatige beperking, bij een matige depressie zijn er grotere 
beperkingen. Een ernstige depressie geven duidelijke beperkingen. De kans is 40% dat een vrouw eens in haar leven een 
depressieve stoornis krijgt. In de eerste lijn is gebruik antidepressiva omstreden omdat er veel mensen zijn die geen anti-
depressiva nodig hebben, maar ook veel die ze dringend nodig hebben. Dit maakt het lastig.  
Er moet 1-2 mnd worden behandeld voordat een middel als onwerkzaam kan worden gezien. Het gebruik van anti-depressiva 
wordt vaak vroegtijdig gestopt omdat de therapie niet aan de verwachtingen voldoet, de effecten pas na 2-6 weken optreden, 
maar de bijwerkingen wel direct en omdat mensen niet weten dat de bijwerkingen van voorbijgaande aard zijn.  
 
Depressieve periode indien bijna dagelijks gedurende min. 2 wk vijf of meer van de volgende symptomen aanwezig zijn: 
sombere stemming, verlies van interesse/plezier, gevoel van waardeloosheid/schuld, suïcidale gedachten of pogingen, 
besluiteloosheid/concentratieproblemen, agitatie/remming (alles lijkt trager te verlopen), vermoeidheid/ energieverlies, 
slaapproblemen (m.n. doorslaapstoornis), verandering van eetlust of gewicht. 
 
Behandeling depressieve stoornis (depressie) 
Niet-medicamenteus 

- Medicamenteuze behandeling altijd gecombineerd met voorlichting/begeleiding. 

- Stoornis is geen zwakte, maar een ziekte. Komt veel voor. De helft van de patiënten geneest in 3-4 maanden. Stel niet te 
veel eisen aan jezelf, blik op het heden, zorg voor structuur in de dag.  

 
Medicamenteus 
Kies voor toevoeging van medicatie afhankelijk van lijdensdruk, dysfunctioneren en voorkeur van de patiënt. Leg uit dat het 
effect op de stemming pas na 4-6 wk merkbaar is en dat in het begin bijwerkingen kunnen optreden. Bij de keuze voor een 
TCA of SSRI spelen naast CI de potentiële bijwerkingen en eerdere ervaringen een rol. 

- 1e keus: Serotonine heropnameremmers (SSRIs) – paroxetine (seroxat), fluvoxamine, sertraline: hebben de voorkeur 
bij recent hartinfarct, hartfalen, hartritmestoornissen, bemoeilijkte mictie, onbehandeld glaucoom. 

- Tricyclische antidepressiva (TCA) – amitryptiline, imipramine, nortryptiline (nortrilen): hebben de voorkeur bij 
extrapiramidale verschijnselen, bij NSAID- of antipsychoticagebruik. Vooral bij ernstigere beelden.  

- Overige middelen zijn mirtazapine (remeron) (noradrenerg en specifiek serotonerg antidepressivum – NaSSA) en 
venlafaxine (serotonine en noradrenaline heropnameremmer – SNRI). Ook MAO-remmers of lithium kunnen 
worden geprobeerd (niet in huisartsenpraktijk). Vaak bij Parkinson. 

- St. Janskruid is een natuurlijke milde SSRI met minder bijwerkingen  maar wel veel interacties.  

- Bij geen respons of onacceptabele bijwerkingen medicatie uitsluipen en evt. antidepressivum uit andere groep proberen. 

- Behandel tot 6 mnd na verdwijnen depressie, daarna uitsluipen in minimaal 4 wk aangezien SSRI’s 
onttrekkingsverschijnselen kunnen veroorzaken. 

- Bij recidiverende of chronische depressie onderhoudsbehandeling overwegen. 
 
Ouderen: zijn gevoeliger voor orthostatische hypotensie, anticholinerge effecten (delier, urineretentie, cognitieve 
achteruitgang), oversedatie en parkisonisme (SSRI). Hierdoor groter risico op vallen, instrueer ’s nachts eerst op de bedrand  te 
gaan zitten. Gebruik bij ouderen 1e keus SSRI, 2e keus venlafaxine/mirtazapine en als 3e keus nortryptiline (TCA). 
 
Behandeling bipolaire stoornis 

- Lithiumzouten (carbonaat): stemmingsstabilisator, 1e keus bij bipolaire stoornis (camcolit/priadel). Hebben vnl. 
effect bij acute manie, daarnaast in kader van onderhoudsbehandeling goede werkzaamheid ter voorkoming affectieve 
episoden. Bij depressie is de werking beperkt. 

- Anticonvulsiva (valproaat, carbamazepine, lamotrigine): nu nog 2e keus, ook stemmingsstabiliserend. 

- Antipsychotica (olanzapine, quetiapine): worden steeds meer toegepast als stabilisator en ter behandeling acute manie. 
Klein effect op depressie. Quetiapine is een nieuw middel, gunstig effect maar lange termijn effecten niet bekend. 

- Benzodiazepinen: ter behandeling acute manie, voor sederend effect. 

- Antidepressiva (SSRIs, TCA): ter behandeling depressieve perioden. 
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Psychotische stoornissen 
FK 
 
Psychose: Een psychose wordt gekenmerkt door wanen, verwardheid, objectief onjuiste gedachten, die niet voor correctie 
vatbaar zijn doch heel authentiek van de patiënt zelf zijn (stoornissen in 'reality testing') en/of waarnemingsstoornissen 
(hallucinaties). Wanen, hallucinaties en verwardheid worden ook wel positieve symptomen genoemd. Kan samenhangen met 
gebruik van drugs of met verschillende psychiatrische ziektebeelden, zoals manisch-depressieve aandoening en schizofrenie. 
In de fase na of tussen psychotische perioden staan soms negatieve symptomen op de voorgrond, zoals verlies van energie, 
weinig belangstelling voor sociale contacten, werk of hobby’s, slecht sociaal functioneren en emotionele instabiliteit. 
Psychotische ziektebeelden worden onderverdeeld in: 

- Schizofrenie, schizofreniforme en schizoaffectieve stoornis. 

- Kortdurende psychotische stoornis. 

- Waanstoornis. 

- Organische psychosen: psychotische aandoeningen t.g.v. beschadiging van de hersenen: door medicatie, toxische stoffen 
of misbruik van stoffen, delirium, alcoholonttrekkingsdelier en delirium bij dementie. 

 
Delier is een bewustzijnsstoornis waarvan de klinische verschijnselen in korte tijd ontstaan (binnen uren tot dagen) en die de 
neiging hebben in het verloop van de dag te fluctueren. De oorzaak is altijd somatisch. Kenmerken zijn het onvermogen de 
aandacht vast te houden of te verplaatsen, gedesoriënteerd denken, incoherente spraak, perceptie-stoornissen (verkeerde 
interpretatie, illusies, visuele hallucinaties), dagschommelingen en geheugenstoornissen. Onderscheid tussen hyperactieve-
hyperalerte vorm (m.n. bij onttrekking van alcohol of benzodiazepinen) en hypoactieve-hypoalerte of stille vorm, gekenmerkt 
door apathie, teruggetrokken gedrag en verminderde alertheid (m.n. bij ouderen en hepatische encephalopathie). Meestal 
sprake van een mengvorm, met onvoorspelbare wisselingen in activiteit.  
 
Behandeling (uit FK) 
Bij psychotische ziektebeelden met een organische, toxische of affectieve component kan vaak worden volstaan met een 
tijdelijke therapie met een antipsychoticum. 

- Acute psychose: haloperidol oraal/parenteraal in combinatie met benzodiazepine om zo anti-psychoticum zo laag 
mogelijk te kunnen doseren, ook injectie met zucloperixol kan. Antipsychotische effect pas na 2 wk. Bij extrapyramidale 
bijwerkingen dosis verlagen, indien dit niet werkt atypisch antipsychoticum (risperidon, olanzapine (zyprexa)). 

- Hevige agitatie: haloperidol oraal of parenteraal. Alternatieven zijn kortdurend zuclopentixol of olanzapine 
parenteraal. 

- Ernstige onrust/delier bij dementie: haloperidol, weinig anti-cholinerge werking en relatief gunstig bijwerkingenprofiel. 
 
Chronische therapie (uit FK) 

- Schizofrenie: vaak met een combinatie van antipsychotica en psychosociale ondersteuning en begeleiding van de patiënt en 
zijn sociale omgeving. Na eerste periode van schizofrenie treedt bij minder dan 20% volledig herstel op. Als 
onderhoudsbehandeling wordt 5-15 mg/dag gebruikt. Profylaxe met antipsychotica en interventies met cognitieve therapie 
om kans op recidief te verminderen. Liefst oraal, niet mogelijk dan i.m.-depot. Therapietrouw essentieel voor het slagen 
van de behandeling. Medicamenteuze behandeling is langdurig, afhankelijk van frequentie van recidieven.  
Keuze antipsychoticum per individuele patiënt op basis van werkzaamheid/effectiviteit en bijwerkingenprofiel (m.n. 
optreden motorische en metabole bijwerkingen, hypno-sedering, gewichtstoename en seksuele stoornissen). Dosering zo 
laag mogelijk, betere therapietrouw vanwege minder bijwerkingen. Als je er niet uitkomt dan atypisch antipsychoticum 
vanwege minder extrapiramidale bijwerkingen.  

Therapieresistente schizofrenie: ca. 10% van de psychosen reageert niet op twee verschillende antipsychotica, dan 
Clozapine: Vanwege ernstige bijwerkingen op bloedbeeld (agranulocytose) alleen bij deze complexe vorm of bij ernstige of 
niet-behandelbare extrapiramidale bijwerkingen door tenminste twee andere (atypische) antipsychotica. 
 
Overige stoornissen 
ADHD: methylfenidaat 
Autismespectrumziekte: risperidon 
Gilles de la Tourette: risperidon 
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Psychofarmaca 
 
Hypnotica 
Alle middelen met een sederende werking bevorderen op een of andere manier het slapen. Hypnotica zijn vooral middelen 
die het inslapen vergemakkelijken en dus niet alleen sederend werken. Daarnaast kunnen ze slaapduur verlengen en het aantal 
onderbrekingen verminderen.  
 
Benzodiazepine-agonisten: versterken het effect van GABA in de hersenen. Stimuleren van GABA-erge neuronen in de 
basale voorhersenen leidt tot slaap. Daarnaast wordt door bevordering GABA-erge inhibitie de activiteit van de cortex diffuus 
verlaagd, zodat men gemakkelijker inslaapt. Binden aan benzodiazepinereceptoren (ω-receptoren, twee centrale subtypen, één 
perifeer). Zolpidem verschilt chemisch van andere benzodiazepines, maar is in werkzaamheid hetzelfde. Bij slaapstoornissen 
worden snel- en kortwerkende benzodiazepine-agonisten gebruikt. Kortdurend voorschrijven (1-2 wk), na enkele wk neemt 
effect door tolerantie af.  

- Ultrakortwerkend: zolpidem. 

- Kortwerkend: temazepam 
o Minder last van sufheid en slaperigheid overdag door kortere halfwaardetijd. 
o Temazepam en lortemazepam zijn verkrijgbaar in capsules en tabletten. Bij capsules treedt snelle opname op 

waardoor het hypnotisch werkt en bij tabletten is de opname langzamer waardoor het sedatief werkt. 
 
Slaapwaakregulatoren 
Zouden het bioritme kunnen herstellen en daardoor positief effect hebben op slaapduur en -kwaliteit gedurende de nacht. 
Dergelijke werking is alleen aangetoond van helder wit licht dat direct op de retina valt en van melatonine. Exogeen 
melatonine is niet altijd werkzaam. Ook worden soms 5-HT2-antagonisten zoals trazodon en pipamperon ingezet. 
 
Anxiolytica 
Bestrijden angstverschijnselen (symptomatisch), niet biologische stoornis die angst veroorzaakt (frequentie vermindert niet). 
Angstverschijnselen: hypervigilantie, agitatie, arousal en perifere angstverschijnselen. Kunnen worden ingedeeld in 
hypnosedatief werkende anxiolytica: alcoholen (ethanol, chloralhydraat) en GABA-agonisten (barbituraten, benzodiazepinen); 
en neurovegetatief werkende anxiolytica: antihistaminica (promethazine) en bètablokkers (propranolol). Daarnaast buspiron, 
past farmacologisch best bij de SSRIs (antipanica/antidepressiva). 
 
Neurovegetatief werkende anxiolytica  
Verminderen perifere angstverschijnselen (snelle hartslag, transpireren, wijde pupillen, droge mond), waardoor anxiolytisch 
effect. Bij personen die snel paradoxale reacties vertonen op benzodiazepinen: jonge kinderen, dementerende ouderen, 
verstandelijk gehandicapten en als adjuvans bij geagiteerde psychotische patiënten of bij patiënten die snel tolerantie vertonen 
voor benzo’s. Bètablokkers bij personen die vermindering van perifere angstverschijnselen wensen, maar geen sedatie (vb. 
musici bij optreden, voor examen). Sederende antihistaminica bij astmatische kinderen of COPD (benzo’s relatieve CI).  

- Promethazine: sedatief antihistaminicum. 
o Bijwerkingen: sedatie, sufheid, coördinatie- en visusstoornissen, GI-klachten, droge mond, urineretentie.  
o Zwangerschap/lactatie: veilig bij zwangerschap in beschreven dosering. Borstvoeding stoppen. 
o CI: kinderen < 1 jr. 
o Het effect van alcohol en andere sederende stoffen kan worden versterkt. 

- Bètablokkers (propranolol, atenolol): antagonisten van β-adrenoceptoren. 
o Bijwerkingen: cardiovasculaire bijwerkingen (bradycardie, hypotensie), bronchospasmen, GI-klachten. 
o Zwangerschap/lactatie: beide afgeraden. 
o CI: verscheidene cardiovasculaire aandoeningen, nierinsufficiëntie, myasthenia gravis. 

 
Buspiron: selectief anxiolytische werking zonder sedatieve, hypnotische, anticonvulsieve of spierrelaxerende werking. 
Werkingsmechanisme niet bekend (niet via GABA). Het bindt o.m. aan 5-HT1A- en dopaminereceptoren. 

o Indicatie: kortdurende behandeling van gegeneraliseerde angststoornis. 
o Bijwerkingen: duizeligheid, hoofdpijn, nervositeit en licht gevoel in het hoofd, zweten/klamheid, misselijkheid, 

opwinding, mentale bijwerkingen, GI-klachten. 
o Zwangerschap/lactatie: niet gebruiken. 
o CI: Ernstige lever/nierinsufficiëntie, epilepsie, alcohol/hypnotica/analgetica/psychoactieve middelen intoxicatie. 
o Interacties: 

- Combinatie met MAO-remmers kan leiden tot hypertensie. 

- Combinatie met serotonerge stoffen verhoogd risico op serotoninesyndroom. 

- Metabolisme door CYP3A4: combinatie met remmers (diltiazem, itraconazol, verapamil, erytromycine, 
grapefruitsap) vermijden, combinatie met inductoren (proteaseremmers, ketoconazol) dosis verhogen. 
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Hypnosedatief werkende anxiolytica  
Benzodiazepinen: versterken het effect van GABA in de hersenen, waardoor prikkeloverdracht van andere neuronen wordt 
geremd. Werken anxiolytisch, spierrelaxerend en slaapverwekkend. Effect is direct en rechtstreeks gekoppeld aan binden aan 
ω-receptoren. Binding correleert met concentratie in het lichaam. Zolpidem selectief voor ω1-receptor en zopliclon bindt aan 
centrale ω-receptoren. Chemisch anders, maar hypnotisch effect en bijwerkingenprofiel komen overeen met benzodiazepinen. 
Snelheid waarmee maximale bloedconcentratie wordt bereikt, bepaalt hoe snel het middel begint te werken. Over het 
algemeen wordt Tmax kort na innemen bereikt en treedt kalmerend effect snel in, vooral bij stoffen met een korte α-fase 
(nitrazepam, flunitrazepam). Deze stoffen worden sneller geabsorbeerd dan dat de distributie over het verdelingsvolume 
plaatsvindt. Halfwaardetijd van de middelen loopt zeer uiteen en ook middelen met een lange hwt kunnen geschikt zijn als 
slaapmiddel, afhankelijk van de α-fase. Naast de lengte van de α-fase bepalen de halfwaardetijd en de vorming van actieve 
metabolieten de werkingsduur. De pieken in de concentratie zijn vaak de aanleiding voor vallen, daardoor bij voorkeur 
preparaten met vertraagde afgifte. Gewenning treedt op; bij herhaaldelijke toepassing snel verlies van werking.  

o Indicaties: lopen zeer uiteen en niet voor alle benzodiazepinen gelijk: 

 Angststoornissen, m.n. bij acute en tijdelijke stress – kortdurend (alprazolam (xanax), lorazepam, 
oxazepam, bromazepam, chloordiazepoxide, clobazam, clorazepaat, prazepam). 

 Epilepsie, status epilepticus (clobazam, clonazepam, diazepam). 

 Preventie c.q. initiële behandeling alcoholonthoudingsverschijnselen (clorazepaat, diazepam, lorazepam, 
oxazepam). 

 Koorstconvulsies bij kinderen (diazepam). 

 Inslaapstoornissen, m.n. bij acute en tijdelijke stress (zie hypnotica). 

 Opwindingstoestanden. 

 Bipolaire stoornis: om een stressuitlokking te voorkomen. 

 Bewegingsstoornissen. 

 Vaak om andere psychofarmaca te potentiëren zodat ze in lager dosering kunnen worden gegeven. 
o Bijwerkingen: sedatie, spierverslapping (vallen, slaapapneu), mentale bijwerkingen (cognitieve functiestoornissen, 

geheugenstoornissen), inhibitie van neurotransmitters en daardoor anti-cholinerge, anti-adrenerge en 
ontremmingseffecten en het beïnvloedt de slaap (hypoventilatie, slaapapneu en de opbouw van de slaapfases). 
Bijwerkingen vooral bij ouderen van belang. Soms ook paradoxaal effect bij ouderen: ontremming.  
o Afhankelijkheid: na continu gebruik (mnd-jr) kunnen bij abrupt staken onthoudingsverschijnselen optreden: 

angst, spanning, dysforie, slaapproblemen, hoofdpijn en misselijkheid. Bij voorkeur benzodiazepinen niet langer 
dan enkele wk voorschrijven. Ook worden patiënten tolerant en kan er misbruik optreden. Bij abrupt stoppen 
vindt meestal rebound effect plaats, waarbij de klachten in ernstigere mate terugkomen. Afhankelijkheid niet 
zozeer door onthoudingsverschijnselen of roes na innemen, maar door hunkering waardoor een motivatie 
ontstaat voor bepaald gedrag.  

o Tolerantie: ontstaat sneller bij middelen met een snelle inwerking en een relatief korte werkingsduur. Traag en 
geleidelijk werkende middelen hebben daarom de voorkeur. Oxazepam is een uitzondering, heeft relatieve korte 
halfwaardetijd, maar doordat het langzaam de bloed-hersenbarrière passeert heeft het wel een gelijkmatig effect. 

o Zwangerschap/lactatie: bij zwangeren op strikte indicatie (rond geboorte kans op ‘floppy infant’ syndroom, bij 
langdurig gebruik onthoudingsverschijnselen bij pasgeborene), bij lactatie afwegen, liever geen middelen met lange 
halfwaardetijd (kunnen accumuleren in de zuigeling). Eenmalig doseren kan zonder bezwaar. 

o CI: Ernstige leverfunctiestoornissen: kunnen ontstaan hepatische encefalopathie veroorzaken. 

- Myasthenia gravis: wordt verergerd door spierrelaxerende werking. 

- Slaap-apneusyndroom/respiratoire insufficiëntie: risico op ademhalingsdepressie. 
o Interacties:  

- Andere centraal dempende stoffen versterken werking en bijwerkingen. 

- Alcohol: sedatieve werking kan worden versterkt. 

- Versterking van de remmende werking van neurovegetatieve en cardiovasculaire middelen. 

- Gelijktijdig gebruik opioïden doet euforie en daarmee kans op afhankelijkheid vergroten. 

- CYP3A4-remmers verminderen het metabolisme van alprazolam, diazepam, midazolam. 

- Orale anticonceptiva remmen de oxidatieve metabolisatie van diazepam en alprazolam. 
 
Ontwenningsschema voor het stoppen met benzodiazepinen 

- Dag 1 100% (van startdosis), dag 8 75%, dag 15 50%, dag 22 25%, dag 29 12,5%, dag 36 niets meer. 

- Dosisreductie onderbreken als patiënt onttrekkingsverschijnselen niet verdraagt: terug op voorlaatste dosis en start 
opnieuw. 

- Bij reductie treden zeer zelden ernstige complicaties op; staak reductie bij complicaties als insult, delier of ernstige of 
psychiatrische aandoeningen die eerst behandeling behoeven. 

- NB: bij dosering > 40 mg equivalenten diazepam sprongen te groot, speciaal afbouwschema nodig. 
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Antipanica 
Verminderen (i.t.t. anxiolytica) frequentie van angstverschijnselen. Hiertoe behoren cyclische antidepressiva met sterke 
serotonerge component (clomipramine, SSRIs (paroxetine) incl. venlafaxine), MAO-remmers en een restgroep met o.m. 
alprazolam en clonidine. Hebben in meer/mindere mate therapeutische effecten bij paniekstoornis, dwangsstoornis, sociale 
fobie, (posttraumatische) stress-stoornis, deel van de gegeneraliseerde angststoornissen en deel van angstig-depressieve 
stemmingsstoornissen. Bij deze stoornissen is sprake van een te snel optredende/overdreven emotionele respons. Stimulatie 
van 5-HT1A-receptoren zou een betere regulatie van de stressrespons tot gevolg hebben. 
o Bijwerkingen: m.n. serotonerge bijwerkingen (hoofdpijn, diarree, maagklachten, spierschokken). Doordat een hoog 

serotonine in het begin van de behandeling die het stresssysteem extra stimuleert ontstaan paniekaanvallen. Na verloop 
van tijd neemt de tolerantie toe en ontstaan minder snel paniekaanvallen. Daardoor in het begin vaak combineren met 
een anxiolyticum. Clomipramine en paroxetine hebben meeste anticholinerge bijwerkingen.  

o Pas na 2 maanden kan bepaald worden of paroxetine effectief is. 
o Onthoudingsverschijnselen bij staken. 
o 1 jaar continueren na remissie, daarna afbouwen. 
 
Antidepressiva 
Werkzaam bij depressieve stemmingsstoornissen, maar ook bij bepaalde angststoornissen (vaak chronisch). Het lijkt erop dat 
de TCA beter werken bij ernstige depressies dan de SSRIs. MAO-remmers worden m.n. ingezet bij ernstige depressies die 
niet reageren op TCA. Hebben allemaal het farmacologische effect dat de concentratie serotonine en/of noradrenaline in de 
synapsspleet wordt verhoogd. 
 
Cyclische antidepressiva – heropnameremmers 

- Tricyclische antidepressiva (amitryptiline, imipramine, nortryptiline): remmen heropname serotonine en 
noradrenaline, zijn beperkt selectief. 
o Voordelen: effectiviteit goed en breed onderzocht, bezwaren goed bekend, relatief goedkoop, plasma-spiegelmeting 

zinvol. 
o Nadelen: veel bijwerkingen, kwetsbare farmacokinetiek, gevoelig voor interacties (beperkte en wisselende 

biobeschikbaarheid, zeer groot verdelingsvolume, grote en wisselende halfwaardetijd, actieve metabolieten, 
interacties), toxisch bij overdosering (mogelijk dodelijke ritmestoornissen). 

o Bijwerkingen: anticholinerg (droge mond, visusstoornissen, urineretentie, obstipatie, verwardheid/delier – cave 
ouderen), cardiovasculair (orthostatische hypotensie, tachycardie, geleidingsstoornissen), sedatie, metabool. Ook GI-
stoornissen, urogenitaal, immunologisch (allergie).  

o CI: weinig harde CI, veel relatief. Bij hartinfarct < 6 weken geleden is voorzichtigheid geboden.    

- Terughoudendheid geboden bij epilepsie, organische hersenbeschadiging, urineretentie, prostaathyperplasie, 
pylorusstenose, hart/vaataandoeningen, hyperthyroïdie, lever/nierfunctiestoornissen. 

o Interacties: TCA is erg gevoelig voor verandering in farmacokinetiek, veroorzaken veranderingen in 
farmacodynamiek (sederende effecten, adrenolytische effecten, anticholinerge effecten, serotonerge effecten) 

 

- Serotonine heropnameremmers (paroxetine, citalopram, sertraline, fluvoxamine): remmen heropname m.n. 
serotonine (paroxetine meest potent, citalopram meest selectief). Moclobemide (MAO-remmer) en venlafaxine en 
duloxetine (SNRI) hebben farmacologisch andere eigenschappen, maar zijn klinisch tot de SSRIs te rekenen. 
Fluoxetine (prozac, SSRI) geeft gewichtsverlies. Citalopram voorkeur bij ouderen. 
o Voordelen: veel voorgeschreven (bekendheid), goede profylactische werking, andere bijwerkingen dan TCA, betere 

farmacokinetische eigenschappen (goede biobeschikbaarheid, groot verdelingsvolume, lange- halfwaardetijd, zelf 
niet gevoelig voor interacties), veilig bij overdosering. 

o Nadelen: minder werkzaam bij ernstige (psychotische) depressie, kans op onthoudingsverschijnselen (zorgt tevens 
voor onthoudingsverschijnselen van TCA bij omschakeling), kans op serotoninesyndroom (opwindingstoestand met 
hyperpyrexie, agitatie, delirium, hyperreflexie en hypertensie, soms fataal verlopend), veroorzaken veel 
geneesmiddelinteracties, plasmaspiegelmeting minder zinvol.  

o Bijwerkingen: 1e week veel acathisie, serotonerg (misselijkheid, GI-klachten, hoofdpijn/migraine, tremor, 
slaapstoornissen, anorexie, angst, agitatie, parkinsonisme, bloedingsneiging, serotoninesyndroom), anticholinerg 
(paroxetine: onthoudingsverschijnselen), seksuele stoornissen (erectiestoornissen (paroxetine)), zweten, 
gewichtstoename.  
o Afhankelijkheid: kans op onthoudingsverschijnselen (anticholinerg): bij stoppen dosering afbouwen. 

Onthoudingsverschijnselen zijn agitatie, tremor, misselijkheid, gespannenheid.  

o Interacties: remmen CYP450 – invloed op stoffen die hierdoor gemetaboliseerd worden: fluvoxamine  
olanzapine. Gelijktijdig gebruik MAO-remmers, tramadol, triptanen (sumatriptan) geeft verhoogd risico op 
serotoninesyndroom. Lithium versterkt de werking en bijwerkingen van SSRI.  
- Hydrochloorthiazide en SSRI’s: hyponatriemie bij start behandeling, na 2-4 weken natrium meten. 
- Tramadol, oxycodon, fentanyl en SSRI’s: verhoogde serotonine toxiciteit. 
CI: SSRI’s en diabetes: kunnen hypoglycemie veroorzaken vooral bij start behandeling. Extra controleren. 
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SSRI’s geven een vergrote kans op maagbloedingen samen met NSAID’s omdat ze beide de trombocytenaggregatie 
remmen (verminderde bloedstelping). De SSRI’s doen dit door serotoninetekort in de trombocyten te veroorzaken, 
waardoor de trombocytenaggregatie wordt geremd.  

-  Overige cyclische heropnameremmers (mianserine, mirtazapine, trazodon (trazolan), bupropion (zyban), 
agomelatine (valdoxan)): Bupropion op de handel als antirookmiddel, remt ook dopamineheropname.  
 
MAO-remmers (fenelzine, moclobemide, tranylcypromine): remmen zowel MAO-A als MAO-B, verantwoordelijk voor 
de afbraak van respectievelijk noradrenaline/serotonine en dopamine. Hebben de status van weesgeneesmiddelen en zijn op 
artsenverklaring verkrijgbaar. 

o Indicatie: ernstige depressies die niet reageren op behandeling met TCA en lithium. 
o Bijwerkingen: veel – orthostatische hypotensie, slaapveranderingen, tyramine-effect (afbraak tyramine wordt geremd 

wat kan leiden tot een levensgevaarlijk bloeddrukstijging). 
o Over de effectiviteit van MAO-remmers bestaan veel twijfels. 
o Interacties: verhoogd risico op serotoninesyndroom bij gelijktijdig gebruik SSRIs, TCA, triptanen, pethidine, 

tramadol, dextromethorfan. 
 
Stemmingsstabilisatoren 
Middelen die worden toegepast bij bipolaire stoornissen. Werken met name bij de behandeling van een acute manie en ter 
profylaxe van manische en depressieve perioden. Indien een depressieve periode aan de gang is, zijn ze weinig effectief. Naast 
lithium ook anti-epileptica. 
 
Lithium: klein ion dat kan deelnemen aan transmembrane transportprocessen voor kationen zoals natrium, kalium, calcium 
en magnesium. Hierbij heeft het invloed op de intensiteit van de intracellulaire veranderingen die optreden na het activeren 
van receptoren. Zeer smalle therapeutische breedte, lithiumintoxicatie kan optreden. 
Preparaten: er zijn lithiumcarbonaattabletten met meerdere sterktes (200-600 mg), de specialitées (camcoliet en priadel) 
hebben één sterkte (400 mg). Deze niet onderling uitwisselen, worden veel fouten in gemaakt in overdrachten en spiegel komt 
heel nauw. Voorkeur voor de specialitée.  

o Indicatie: ter coupering van een manische fase bij bipolaire stoornis, ter voorkoming van zowel manische als 
depressieve perioden bij bipolaire stoornis en ter voorkoming van recidiverende unipolaire depressieve perioden.  

o Bijwerkingen: dorst, tremor van de handen, gewichtstoename, acne, psoriasis, concentratiestoornis  
Bij overdosering ook: oedeem, hypothyreoïdie, polyurie en diabetes insupidus 
De belangrijkste bijwerkingen (blijvende toxische effecten) betreffen de invloed op de werking van nieren en 
schildklier: veroorzaakt hypothyreoïdie (remt functie en secretie schildklierhormonen) of struma. Tast tevens de 
niertubili en glomeruli aan, waardoor je nierfunctiestoornis kan krijgen. Regelmatig de nierfuctie (1x per jaar) en 
TSH (2x per jaar) controleren.   

o Lithiumintoxicatie: bewustzijnstoornis, neuro/nefrotoxiciteit en mogelijk schildkliertoxiciteit. Vooral bij langdurig te 
hoge spiegels (~14 dagen). Bij acute gevallen kan er dialyse plaatsvinden, dan geen depletie en geen ernstige effecten.   

o Interacties: 
- NSAIDs, diuretica en ACE-remmers verminderen de renale uitscheiding en verhogen de kans op 

lithiumintoxicatie. 

- Natriumbevattende preparaten verhogen de uitscheiding van lithium. 

- Combinatie hoge doses haloperidol verhoogt risico op neurotoxiciteit en extrapiramidale symptomen. 

- Carbamazepine en mogelijk fenytoïne versterken de werking. 
- Combinatie met MAO-remmers en/of SSRIs verhoogt risico op serotoninesyndroom. 

o CI: Nierfunctiestoornissen. 

- Ernstige hartaandoeningen. 

- Hersenbeschadiging. 

- Ziekte van Addison. 

- Hypothyroïdie die niet reageert op suppletie met schildklierhormoon. 

- Terughoudendheid is geboden indien water/elektrolytbalans verstoord kan zijn. 
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Antipsychotica 
Hebben therapeutische effecten bij psychotische toestandsbeelden ongeacht etiologie daarvan (functioneel/organisch). 
Werken met name kalmerend. Psychomotorische agitatie reageert snel en goed op de behandeling met antipsychotica, 
hallucinaties verdwijnen minder snel. Cognitieve en negatieve symptomen bij schizofrenie reageren minder goed, maar wel 
beter op atypische antipsychotica (clozapine). Antipsychosiche effect door blokkade dopaminereceptoren. Naast affiniteit 
voor dopamine- en soms serotoninereceptoren ook zwakke activiteit voor α-, M- en H-receptoren.  
 
Antipsychotica worden op 4 manieren ingedeeld, 4 manieren om bijwerkingen te voorspellen.  
1. Chemische eigenschappen: bepaald hoeveel allergieën er voorkomen.  
  Fenothiazinen/thioxanthenen/diarodiazepinen/TCA’s: zijn instabiele verbindingen die reactieve radicalen  
  vormen. Veel fotosensitiviteit en allergische huidreacties.  
 
2. Potentie:  Hoeveel moet je geven bij een psychose voor therapeutisch effect? Extrapiramidale bijwerkingen of   
                    neurovegetatieve bijwerkingen te verwachten?  
  - Potente antipsychotica (<20 mg/dag): hogere affiniteit voor DA-2-receptor. Hebben vooral  
   extrapiramidale bijwerkingen: Parkinsonisme (rigiditeit, tremor, bradykinesie), acathisie (aandrang te  
  bewegen), dyskinesie (bewegingsstoornis, m.n. spieren rond de mond), dystonie (labiliteit van de spiertonus 
   – trage onwillekeurige bewegingen) en verhogen de prolactinespiegel.  
  Vb. potente antipsychotica: haloperidol, flupentixol, risperidon 
  
  - Weinig potente antipsychotica (>50 mg/dag): voor antipsychotisch effect moet zoveel worden  
 gegeven dat ook andere receptorinteracties relevant worden. M.n. neurovegetatieve bijwerkingen:  
  oversedatie, orthostatische hypotensie, wazig zien, obstipatie, urineretentie, seksuele stoornissen (door  
  hyperprolactinemie), gewichtstoename, DM.   
 Vb. weinig potente antipsychotica: levomepromazine, clozapine, pipamperon. 
 
3. Werkingsduur: kort- of langwerkend 
  Acuut werkend (ten minste dagelijks) zijn injecties, dragees, tabletten en druppels.  
  Middellangwerkend (1-3x daags) is zoclopentixol-acetaat.  
  Langwerkend: Een depot (1-5 wekelijkse injectie i.m.) verhoogt de therapietrouw en zorgt voor meer 
   patiëntencontact.  
 
4. Atypisch karakter: veel/weinig extrapiramidale bijwerkingen bij therapeutische dosis.  
  Eigenlijk is clozapine (geen dyskinesie) het enige echt atypische middel, andere nieuw ontwikkelde 
  verbindingen (semi-atypisch; olanzapine) geven relatief weinig extrapiramidale bijwerkingen.  

De klassieke antipsychotica (haloperidol, chloorpromazine) geven ook bij therapeutische dosis extrapiramidale 
bijwerkingen.  

 
Indicaties: psychotische stoornissen (schizofrenie, psychotische depressies, organische psychosen). Ze onderdrukken agitatie 
en angst, in dit opzicht al binnen enkele dg max. actief. Vanaf 1-2 wk na begin behandeling verminderen m.n. de positieve 
symptomen, duurt enkele wk-mnd voordat deze verdwenen zijn. Effect op schizofrene denkstoornissen duurt ong. 6 mnd. 
Op negatieve symptomen en katatone verschijnselen weinig effect. Ook ter profylaxe van psychotische episoden, hiervoor is 
langdurige onderhoudsbehandeling geïndiceerd. Vanwege matige therapietrouw bij orale toediening zijn er depotpreparaten 
die eenmaal in 2-4 wk i.m. worden geïnjecteerd.  
Bijwerkingen: klassieke antipsychotica hebben als belangrijkste bijwerking extrapiramidale stoornissen (parkinsonisme, 
acathisie, acute/tardieve dystonie, tardieve dyskinesie. Ook neurovegetatieve bijwerkingen komen voor (orthostatische 
hypotensie, ejaculatieproblemen, anti-cholinerge bijwerkingen). Metabole en endocriene bijwerkingen als diabetes en 
verhoging prolactine spiegels, ook sedatie en dermatologisch (afwijkingen huid). 
Bij atypische antipsychotica komt gewichtstoename voor (kunnen tientallen kilo’s zijn), en dit leidt vaak tot metabool 
syndroom (meest bij clozapine). Ook kan er agranulocytose (tekort aan afweercellen tegen bacteriën) voorkomen. Dit uit zich 
in bacteriële infecties in de keel- en mondholte. 
 
IA: olanzapine spiegels kunnen verhogen door CYP450 1A2 remming door fluvoxamine. 
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Klassieke antipsychotica: worden onderscheiden in tricyclische verbindingen (fenothiazinen, thioxanthenen) en overige 
chemische structuren (butyferonen, diarylbutylpiperidinen, benzamiden).  
Indicaties: 1e keus bij acute psychosen (haloperidol). Bij onderhoudsbehandeling op individuele basis klassiek of atypisch 
antipsychoticum. 
Interacties: in het algemeen geldt dat gelijktijdig gebruik van andere centraal werkende stoffen de sederende/ anticholinerge 
werking wordt versterkt. Werking van antiparkinsonmiddelen kan worden verminderd. Daarnaast verhoogt gelijktijdig 
gebruik van lithium, antiparkinsonmiddelen, anticholinergica, antidepressiva en andere psychotica het risico op tardieve 
dyskinesie. 

- Fenothiazinen (chloorpromazine, flufenazine, perfenazine, periciazine): chemisch instabiel, geven gemakkelijk allergieën 
en andere toxische effecten. 

- Thioxanthenen (zuclopentixol, chloorprotixeen, flupentixol). 

- Butyrofenonen (haloperidol, pipamperon, broomperidol): haloperidol is 1e keus bij acute psychosen, in lage dosering, 
op basis van effectiviteit en ervaring. Ook 1e keus ter coupering delirium. QT-intervalverlenger! 

- Diarylbutylpiperidinen (fluspirileen, pimozide). 

- Benzamiden (sulpiride,tiapride): sulpiride geen aangetoonde voordelen t.o.v. haloperidol/atypische antipsychotica. 
Tiapride bij tardieve dyskinesie t.g.v. antipsychotica. Geen plaats bij behandeling psychosen (te zwak). 

 
Atypische/nieuwe antipsychotica: atypische/nieuwe antipsychotica geven relatief weinig motorische bijwerkingen. 
Clozapine heeft daarnaast invloed op de negatieve symptomen en bij refractaire psychosen. Hiermee onderscheidt deze 
verbinding van de rest.  
Indicaties: nieuwe antipsychotica komen vooralsnog alleen in aanmerking bij patiënten die op klassieke antipsychotica 
reageren met acute dystonie. Bij onderhoudsbehandeling op individuele basis klassiek of atypisch antipsychoticum. 

- Clozapine: in principe alleen bij zeer therapieresistente schizofrenie of bij psychotische stoornissen bij de ziekte van 
Parkinson. Grootste nadeel is het effect op het bloedbeeld (risico op granulocytopenie en agranulocytose). 
o CI: bloedbeeldafwijkingen, gestoorde beenmergfunctie, patiënten waarvan niet regelmatig bloedwaarden 

gecontroleerd kunnen worden. 

- Olanzapine: mogelijk bij individuele onderhoudsbehandeling indien atypisch antipsychoticum is gewenst. Bij 
behandeling ernstige manische episoden van een bipolaire stoornis. Mogelijk QT-intervalverlenging. 

- Risperidon: mogelijk bij individuele onderhoudsbehandeling indien atypisch antipsychoticum is gewenst. Evt. bij 
behandeling autisme spectrum ziekten (matig effectief) en Gilles de la Tourette. 

- Quetiapine: bij behandeling ernstige manische episoden van een bipolaire stoornis. QT-intervalverlenger! 

- Aripiprazol: geen voordelen t.o.v. risperidon of olanzapine. Wordt gemetaboliseerd door CYP2D6 en 3A4. Cave 
enzymremmers (dosis halveren) en enzym-inductoren (dosis verdubbelen).  

- Sertindol: geen voordelen t.ov. risperidon of olanzapine. QT-intervalverlenger! 
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Infectieziekten 
 
Infecties bij mens kunnen worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels, protozoën en wormen. Indien het grotere 
organismen (vb. insecten) betreft, heet het een infestatie. Farmaca bij infectie-/parasitaire ziekten ingedeeld naar rijken: 
antibacteriële (~ antimicrobiële), antivirale middelen, antimycotica, antiprotozoïca en antihelminthica.  
 
De meeste infecties ontstaan door Gram-positieve en Gram-negatieve bacterien. Een Gram-negatieve bacterie heeft een 
buitenmembraan, een periplasmatische ruimte en een plasmamembraan. De plasmamembraan bevat endotoxinen, die 
vrijkomen wanneer de bacterie sterft. De toxinen hebben een nadelig effect (koorts etc.) op het lichaam.  
Een Gram-postitieve bacterie heeft wel een plasmamembraan en periplasmatische ruimte, maar geen buitenmembraan. In 
plaats daarvan heeft het een dikke peptidoglycaan laag. 
 

Antibacteriële middelen 
FK 
 
Twee kenmerken waar middel aan moet voldoen: oorzakelijk micro-organisme is gevoelig (wordt gedood/in groei geremd) en 
ontstekingshaard/getroffen orgaan moet in voldoende mate bereikt worden. Daarnaast mag organisme niet resistent zijn. 
 
Resistentie 
Resistentie zorgt met name voor problemen in ziekenhuizen, komt minder voor in dagelijkse praktijk. Antimicrobiële therapie 
op basis van microbiologisch onderzoek. Consequenties van resistentieontwikkeling: grotere kans op ziekenhuisopname of 
langer durend ziekenhuisverblijf en hogere mortaliteit. Resistentie is chromosomaal (via mutatie) of extrachromosomaal (via 
plasmiden, evt. via transposon op plasmide of ander bacterieel DNA). 
MRSA – meticilline resistente S. aureus: productie gewijzigd penicillinebindend eiwit, veel lagere affiniteit van meticilline/β-
lactamantibiotica in het algemeen (meticilline is testverbinding). 
Drie belangrijkste mechanismen van bacteriële resistentie: 
1. Productie van inactiverend enzym: β-lactamase bij β-lactamantibiotica, acetyltransferase bij aminoglycosiden en 

chlooramfenicol die antibiotica afbreken of veranderen. 
2. Vermindering opname antimicrobiële middel: afname membraanpermeabiliteit bij β-lactamantibiotica, chinolonen, 

tetracycline, trimetoprim, chlooramfenicol; via actieve efflux bij erytromycine, tetracycline. 
3. Verandering aangrijpingspunt (bacteriële eiwitten): ribosomaal eiwit bij aminoglycosiden, penicillinebindend eiwit bij β-

lactamantibiotica, DNA-gyrase bij chinolonen. 
 
Combineren van antimicrobiële middelen kan leiden tot minder resistentie. Met ene middel wordt gros van de bacteriën 
gedood (selectiedruk), andere middel pakt de resistente aan. Ander voordeel van combineren is het verkrijgen van een breder 
spectrum en daarmee grotere zekerheid bij ernstige situaties en menginfecties. Bepaalde combinaties werken synergistisch (co-
trimoxazol, aminoglycosiden en β-lactamantibiotica). 
Nadelen van combineren zijn combinatie van bijwerkingen en mogelijk antagonisme, als ene middel bacteriocide is en ander 
bacteriostatisch (penicillinen met tetracyclinen of met chlooramfenicol). 
Combineren alleen op specifieke indicatie: TBC (hardnekkige bacterie), HIV-infectie, gynaecologische en abdominale 
operaties, waarbij anaërobe en aërobe micro-organismen een rol spelen, en bij grote chirurgische ingrepen aan TD. In 
merendeel van de gevallen is één middel afdoende en levert één extra alleen maar bijwerkingen. 
 
Resistentiemechanismen 
- Veranderen van antibioticum (aminoglycosiden) 
- Hydrolyseren van antibioticum (β-lactamen) 
- Effluxpompen (tetracyclines) 
- Blokkade van entree 
- Verandering van target (fluoroquinolonen) 
 
Resistentievormen 
- MRSA: Methyicilline resistente Staphylococcus aureus 
- ESBL (Extended-spectrum bèta-lactamase): Resistent tegen alle β-lactamen, behalve carbapenems 
- GRSA: Glycopeptide-resistente Staphylococcus aureus 
- VRE: Vancomycine-resistente enterococci 
- Pneumococci: Penicilline G-resistente pneumococci 
 
Farmacokinetiek/dynamiek 
-  Relatie plasmaconcentratie en bactericide/bacteriostatische effect is van belang. Bij sommige middelen moet de 

plasmaconcentratie gedurende een bepaalde tijd ruim boven de MRC (minimum remmende concentratie) liggen, bij 
andere zijn de topconcentratie en AUC van belang. 
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-  Doseringsinterval bepaald op basis van farmacokinetisch gedrag: mate en snelheid van resorptie en hiervan afhankelijke 
hoogte plasmaconcentratie, eiwitbinding, verdelingsvolume, hoeveelheid intra/extracellulaire vloeistof, lipofiliteit, evt. 
cumulatie, metabolisme, mate en snelheid uitscheiding door nieren, lever en soms TD. 

-  Bij intracellulaire micro-organismen: doordringingsvermogen, pH-optimum, binding en compartimentalisatie. 
-  Bij intracraniële infecties: doordringingsvermogen van middelen door bloedhersenbarrière. 
- Postantibiotisch effect: na blootstelling duurt het groeiremmend effect voort, ook als antimicrobieel middel niet langer in 

bloed aantoonbaar is. Medebepalend voor doseringsinterval. 
 
Indicaties – algemene regels 

- Oorzakelijk micro-organisme is gevoelig voor het te kiezen antimicrobieel middel. 

- Infecties (meeste virale, sommige bacteriële) die spontaan genezen niet behandelen: zinloos en i.v.m. bijwerkingen of evt. 
resistentieontwikkeling zelfs bedenkelijk (gastro-enteritis, otitis media, bronchitis, sinusitis). 

- Preventie bacteriële infecties bij ingrepen die in de regel gepaard gaan met bacteriëmie (tandextracties, tonsillectomie, 
incisie peritonsillair abces, sinusspoeling), m.n. in aanwezigheid endoprothesen. 

- Perioperatieve profylaxe alleen voor micro-organismen die mogelijk te opereren gebied kunnen binnendringen, in 
adequate toediening en dosering kort voor operatie en niet langer dan 24 u (meestal eenmalig).  

- Profylaxe niet met reserve antimicrobiële middelen. 
 
Bijwerkingen 

- Microbiologisch: doorgaans niet bij korte kuur. 
o Pseudomembraneuze colitis: microbiologische evenwicht in colon verstoord; Clostridium difficile kan selectief 

uitgroeien en zoveel toxine vormen dat in mucosa van colon laesies ontstaan. Meestal na clindamycine, 
breedspectrum β-lactamantibiotica p.o. Behandeling met antibioticum staken en C. difficile uitroeien met 
metronidazol. 

o Avitaminosen: tekort vit. B-groep en K door grootschalige/langdurige vernietiging darmflora. Bij breedspectrum 
antimicrobiële middelen p.o. 

- Toxicologisch: 
o Hematologische afwijkingen t.g.v. beenmergsuppressie: bij chlooramfenicol door relatief gering verschil in 

gevoeligheid bacteriën en beenmergcellen. 
o Ototoxiciteit: bij aminoglycosiden door cumulatie in gehoor-evenwichtsorgaan. 
o Nefrotoxiciteit: bij aminoglycosiden door cumulatie in parenchym van de nieren. 
o Tand- en botafwijkingen: bij tetracyclinen t.g.v. afzetting hiervan tijdens verkalking bij aanleg tanden en kiezen. CI 

zwangerschap en kinderen < 8 jr. Daarnaast niet te lang gebruiken. 

- Overgevoeligheidsreacties:  
o Meestal niet dosis-afhankelijk dus absolute CI, bij penicillinen (kruis-overgevoeligheid voor cefalosporinen), 

aminoglycosiden, chlooramfenicol en sulfonamiden. Jeuk, exantheem en urticaria (1 op 100) 
o Anafylactische shock (1 op 50.000) 

 
Interacties 

- Aminoglycosiden en lisdiuretica: verhoogde ototoxiciteit. 

- Antibiotica en corticosteroïden: hebben negatief effect vanwege immunosuppressieve werking – maskeren symptomen 
recidive infectie of overgevoeligheid voor antibioticum, zonder ontstaan ervan te voorkomen. Ook neemt bij chronisch 
gebruik corticosteroïden weerstand tegen infecties af. Soms zinvolle toevoeging om schadelijke ontstekingsreacties te 
remmen. 

- (Breedspectrum) antibiotica en commensale microflora: evenwicht in slijmvliezen (TD, vagina) en huid wordt verstoord, 
mogelijk uitgroei van aanwezige micro-organismen (Candida albicans of Clostridium difficile) of kolonisatie door micro-
organismen van buitenaf (in ziekenhuis speciaal risico op multiresistente organismen). 

 
Keuze 

- Voor gerichte therapie (bekende verwekker en gevoeligheid), in het algemeen smalspectrum middelen.  

- Bij ernstige acute infecties parenterale toediening. 

- Meestal maakt bactericide/bacteriostatisch klinisch niet uit, mits immuunsysteem intact. Bij immuun-gecompromitteerde 
patiënten primair bactericide kiezen. 

- Cave verminderde lever- en nierfunctie (door ziekte, maar ook bij ouderen, pasgeborenen). Eliminatie vaak vertraagd, 
dosering of frequentie hierop aanpassen.  
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Antimicrobiële middelen bij de huisarts 

- Penicillinen, breed- en smalspectrum (resp. amoxi, piperacilline en benzyl, flucloxa, feneticilline). 

- Tetracyclinen (tetracycline, doxycycline). 

- Macroliden (erytro, azitro, claritromycine) en clindamycine. 

- Sulfonamiden, trimethoprim, co-trimoxazol. 

- Metronidazol (antiprotozoïcum, ook tegen anaëroben). 
 
Antimicrobiële middelen in het ziekenhuis 

- Cefalosporinen (cefazoline, cefuroxim, cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim). 

- (Fluoro)chinolonen (ciprofloxacine, ofloxacine). 

- Aminoglycosiden (vancomycine, gentamicine). 
 
Onvoldoende effect 

- Onjuiste diagnose (vb. virale infectie). 

- Te lage dosis, m.n. bij dieper liggende infecties (vb. prostatitis). Hogere dosering nodig om in adequate concentratie in 
doelweefsel/orgaan terecht te komen. 

- Moeilijk bereikbare plek (vb. heup, abcessen). 

- Te kort gebruik. 

- Resistentie (in Nederland redelijk onder controle). 
Een rol spelen: spontane mutaties in chromosoom of plasmide, gen overdracht via transductie (virus), transformatie 
(vrije genen) en conjugatie (vanuit andere bacterie) en transposons (DNA van chromosoom naar plasmide). 
30% resistentie voor amoxicilline (augmentin 12%), 19% voor trimethoprim en 1% voor nitrofurantoine. 

 
Verwekkers 
Globaal geldt: G+ boven thorax, G- onder thorax, stafylokokken op huid, anaëroob in tractus digestivus/urogenitalis. 
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β-lactam antibiotica 
Kenmerk β-lactam antibiotica is de β-lactamring, essentieel voor de antimicrobiële werking: verliezen activiteit door 
opensplitsing ervan. Resistentie mogelijk door productie β-lactamasen, enzymen die deze splitsing katalyseren. 
 
Penicillinen 
Grijpen aan in de synthese van de bacteriële celwand die is opgebouwd uit mureïne. Onder invloed van penicillinen worden 
cellen gevormd die stevigheid van normale bacteriecellen missen. Bij toename van celinhoud (bij celdeling) is permeabiliteit 
celwand dusdanig verstoord waardoor zij sterven. 
Karakteristieke eigenschappen: 

- Bactericide bij snel groeiende bacteriën. 

- Gering effect bij langzaam delende cellen (minder dan op basis van gevoeligheidsonderzoek te verwachten is). 

- Bacteriostatische middelen doen werking teniet. 

- Nauwelijks postantibiotisch effect (bactericide werking is traag en reversibel), met name tegen G-. 

- Frequent doseren (of continue infusie) beste toediening, verhoging dosis bij gelijkblijvend interval niet rationeel. 
 
Werkingsspectrum  
Smal-spectrum: G+ kokken (strepto, pneumo, stafylo), G- kokken (meningo, gono), G+ staafvormige bacteriën (Clostridium, 
Bacillus). 

- Parenteraal: benzylpenicilline. Bij ernstige infecties. 

- Oraal (zuurresistent): feneticilline, fenoxymethylpenicilline. Bij minder ernstige infecties. Nadeel: resorptie zo kan 
variëren dat adequate bloedspiegels niet altijd gegarandeerd zijn. 

- Oraal en β-lactamase ongevoelig: flucloxacilline. Bij infecties door β-lactamasevormende stafylokokken. 
 
Breed-spectrum: G+/G- kokken, G- staafvormige bacteriën (E.coli, Salmonellae, Shigellae, bijna alle H. influenzae). 
Amoxicilline niet tegen meeste proteusspecies en Pseudomonas. Door veelvuldig gebruik komt resistentie bij deze middelen 
veel voor. Combinatie met clavulaanzuur (Augmentin) pakt ook β-lactamase-vormende bacteriën aan. 

- Oraal/parenteraal: amoxicilline, ampicilline. Amoxicilline in combinatie met clavulaanzuur (Augmentin) om het te 
beschermen tegen afbraak door β-lactamasen (β-lactamase-ongevoelig). 

- Bij Pseudomonas en Proteus: piperacilline. Op geleide van gevoeligheidstest i.v.m. resistentieontwikkeling. In 
combinatie met tazobactam (Tazocin) om piperacilline te beschermen tegen afbraak door β-lactamasen. 

 
Toepassing 
Belangrijkste toepassing is bij luchtweginfecties (G+ kokken, H. influenzae onder normale omstandigheden). Beginnen met 
smalspectrum penicilline (feneticilline). Geen effect: 

- Bij stafylokok: flucloxacilline. 

- Bij resistentie, breder spectrum (G- erbij in): Augmentin. 

- Bij pseudomonas: piperacilline (evt. Tazocin). 
 
Bijwerkingen  
Penicillineallergie is zeldzaam, maar kan leiden tot anafylactische shock. Bij orale toediening frequentie van optreden en ernst 
van overgevoeligheidsreactie geringer dan bij parenterale.  
Bij breed-spectrum penicillinen meer bijwerkingen: toxicodermie (daarom nooit lokaal toepassen, m.n. bij lymfatische 
leukemie en ziekte van Pfeiffer, acute fase CI), diarree door verstoorde darmflora, pseudomembraneuze enterocolitis.  
 
Contra-indicaties 

- Penicilline-overgevoeligheid. 

- Acute fase ziekte van Pfeiffer bij breedspectrum penicillinen. 
 
Interacties  

- Versterken de werking van orale coagulantia. 

- Antagonisme bacteriostatische antimicrobiële middelen. 
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Cefalosporinen 
Werking komt globaal overeen met de penicillinen, zijn bactericide voor bacteriën in de groeifase (dus antagonisme door 
bacteriostatische middelen). Worden op basis van werkingsspectrum opgedeeld in drie generaties. De tweede en derde 
generatie zijn β-lactamase ongevoelig. Bijna altijd parenterale toediening. 
 
Werkingsspectrum 
1e generatie: G+ (stafylo, streptokokken). Gevoelig voor β-lactamasen van G- bacteriën. Vb. cefalexine, cefradine. 
2e generatie: G+, H. influenzae. Vb. cefuroxim. 
3e generatie: minder werkzaam tegen stafylokokken dan 1e en 2e generatie, maar werkzamer tegen G-. Vb. cefatoxim 
(modelstof, nadeel 3 dd), ceftriaxon (1-2 dd, ook Borrelia burgdorferi), ceftazidim (ook Pseudomonas). 
Toename in generatie is toename in betalactamaseongevoeligheid. 
 
Indicaties 
Zijn reserve-antibiotica bij ernstige infecties. 1e generatie bij parenchymateuze urineweginfecties en ter profylaxe bij schone 
chirurgie, op geleide van antibiogram. 2e en 3e bij resistentie tegen amoxicilline, combinatie amoxicilline/ ouder cefalosporine 
en aminoglycosiden. Parenterale middelen vanwege grote trefkans bij ernstige infecties van onbekende etiologie, indien nodig 
en bij normale nierfunctie gecombineerd met gentamicine of tobramycine (spectrumverbreding, synergisme). Ceftriaxon bij 
ziekte van Lyme, m.n. neuroborreliose (maar niet 1e keus). Ceftazidim bij Pseudomonas infectie. 
Orale cefalosporinen (cefalexine) hebben als voornaamste indicatie parenchymateuze urineweginfecties, waarvan 
antibiogram aantoont dat veroorzaker gevoelig is en indien eenvoudiger middelen niet werken. 
 
Bijwerkingen 
Komen grotendeels overeen met penicillinen, maar minder grote problemen m.b.t. sensibilisatie en allergie. Daar tegenover 
staat nefrotoxiciteit, m.n. bij zeer hoge doseringen en in combinatie met andere nefrotoxische middelen. Geen probleem bij 
2e/3e generatie die vanwege grote intrinsieke activiteit lager gedoseerd kunnen worden. 
Rekening houden met kruisovergevoeligheid tussen penicillinen en antibiotica. 
 
Interacties 

- Bacteriostatische middelen (tetracyclinen) antagoneren werking van cefalosporinen. 

- Nefrotoxiciteit versterkt in combinatie met andere nefrotoxische middelen (furosemide, aminoglycosiden). 

 
 
Tetracyclinen 
Naast tetracycline ook doxycycline (en minocycline). Remmen de bacteriële eiwitsynthese en zijn dus bacteriostatisch. 
Hierdoor antagonisme met bactericide antibiotica (penicillinen, cefalosporinen).  
 
Werkingsspectrum 
Breed werkingsspectrum: vele G+ en G- kokken en meeste staafvormige bacteriën, echter Proteus en Pseudomonas meestal 
resistent. Verder o.m. spirocheten (syfilis), Chlamydia, Legionella, Mycoplasma, Borrelia (ziekte van Lyme) en acne 
(Propionibacterium acnes). Belangrijkste resistentiemechanisme is actieve efflux (extrachromosomaal). In den regel 
kruisresistentie onderling. 
 
Indicaties 
Infecties van luchtwegen en longen, op KNO-gebied, door Mycoplasma pneumoniae en Chlamydia, soms bij specifieke 
urineweginfecties (chronische prostatitis). Daarnaast bij (niet altijd 1e keus) geslachtsziekten (gonorroe, syfilis), infecties door 
Yersinia, Pasteurella, Legionella, Rickettsia en bij Lyme borreliose. Profylaxe bij chronische bronchitis. Ook oraal bij ernstige 
inflammatoire acne vulgaris en acne rosacea. 
Doxycyxline 1e keuze bij Borrelia Burgdorferi (Lyme) door tekenbeet, 2e keuze amox/clav, 3e keuze macrolide. 
 
Bijwerkingen 
Relatief veel: beschadiging tanden/kiezen (verkleuring), verergering nierinsufficiëntie, fotosensibilisatie. Overgevoeligheid is 
tamelijk zeldzaam. Doxycycline en tetracycline geven GI-stoornissen. Door breed werkingsspectrum kunnen ze de darmflora 
verstoren en zo overgroei van bijvoorbeeld stafylokokken of Candida veroorzaken. 
 
Contra-indicaties 

- Kinderen < 8 jr: absoluut, i.v.m. schadelijk effect op tand-/botweefsel. Terughoudendheid bij kinderen 8-13 jr. 

- Zwangerschap: absoluut, i.v.m. schadelijke werking op botontwikkeling foetus. 

- Leverfunctiestoornissen: relatief, dosering verlagen. 

- Nierfunctiestoornissen: belangrijk, werken nefrotoxisch. 

- Porfyrie: absoluut (tetra-, minocycline), belangrijk (doxycycline). 
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Interacties 

- Complexerende verbindingen (Ca, Fe, Mg, Al, Zn, melk, antacida) verminderen de resorptie. 

- Werking van anticoagulantia kan worden versterkt. (Gebruik antibiotica = ziek, dus koorts, braken etc.) 

- Enzyminductoren kunnen de halfwaardetijd van doxy- en minocycline verkorten. 

- Antagoneren bactericide antimicrobiële middelen. 

 
 

Macroliden en clindamycine 
Remmen de eiwitsynthese, zijn bacteriostatisch. Bacteriële resistentie treedt op bij veelvuldig of langdurig gebruik door actieve 
efflux de bacteriecel uit. Meestal kruisresistentie met clindamycine, middel met vrijwel identieke werking. Antagoneren beide 
penicillinen en cefalosporinen, clindamycine antagoneert macroliden door competitie om zelfde aangrijpingspunt. 
Erytromycine is oudste macrolide, nieuwere middelen (clari-, azi-, roxitromycine) hebben betere kinetiek en tolerantie. Clari- 
en roxitromycine kunnen hierdoor tweemaal per dag gedoseerd worden (vs. 2-4 dd erytromycine). Azitromycine wordt 
éénmalig gegeven (halfwaardetijd 2-4 dg). 
 
Werkingsspectrum 
Lijkt op dat van smal-spectrum penicillines, iets breder: G+ kokken (strepto, pneumo), G- kokken (meningo, gono), G+ 
staafvormige bacteriën (Clostridium, Bacillus), Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Campylobacter jejuni, 
Legionella en Chlamydia. Daarnaast claritromycine tegen Helicobacter pylori en toxoplasmose. NB.: Matig tegen 
stafylokokken. 
Clindamycine iets smaller: niet H. influenzae, Campylobacter en Legionella, wel anaëroben en stafylokokken. 
 
Indicaties 
Indicatiegebied komt grotendeels overeen met smal-spectrum penicillinen, reserveren voor penicillineresistente micro-
organismen en overgevoeligheid voor penicillinen. 
In het algemeen geschikt bij infecties van luchtwegen en longen (ook Campylobacter, Legionella, Mycoplasma. PID door 
Chlamydia. Claritromycine bij eradicatiekuur H. pylori en toxoplasmose, clindamycine bij anaërobe infecties. 
Frequent gebruikt bij kinderen, vooral bij luchtweginfecties. Bij kinkhoest (Bordetella pertussis) als post-expositie profylaxe 
en ze kunnen de ziekteduur bij vroege toediening verkorten. Bij faryngitis door streptokok, otitis media, sinusitis en impetigo 
één van de mogelijkheden indien sprake is van penicilline-overgevoeligheid. 
Bij urineweginfecties, omdat E.Coli en Proteus in het spectrum zitten. 
 
Bijwerkingen 
Weinig ernstig: GI prikkeling (verhoogde darmmotiliteit m.n. bij erytromycine), overgevoeligheidsreacties zijn zeldzaam. 
Tijdelijke vermindering gehoor bij patiënten met verminderde nierfunctie bij hoge (parenterale) doses.  
Clindamycine oraal/parenteraal: diarree, soms pseudomembraneuze colitis (krachtig effect op anaërobe darmflora). 
 
Interacties 
Erytromycine, en in mindere mate claritromycine, is een CYP3A-remmer.  

- Simvastatinespiegel wordt verhoogd: let op bijwerkingen als spierpijn. 

- Werking van anti-coagulantia wordt versterkt. 
Clindamycine is geen enzymremmer. 

- Macroliden veroorzaken QT-verlenging, dit kan i.c.m. calciumantagonisten als diltiazem en verapamil levensbedreigende 
ritmestoornissen geven.  

 
 
Sulfonamiden/trimethoprim 
Sulfonamiden: sulfadiazine en sulfamethoxazol, antimicrobiële middelen die in principe bij vele infecties kunnen worden 
gebruikt, indicatiegebied is afgelopen jaren steeds kleiner geworden. Werken bacteriostatisch door verhindering van bacteriële 
synthese van dihydrofoliumzuur. 
Trimethoprim is afgeleid van een antiprotozoïcum en grijpt een stap verder aan dan de sulfonamiden in de 
foliumzuursynthese (omzetting dihydro- in tetrahydrofoliumzuur). Enzym dihydrofoliumzuurreductase ook bij mens 
aanwezig (maar minder gevoelig dan bacteriële variant). Intrinsieke toxiciteit hierbij wel mogelijk. 
Co-trimoxazol is de combinatie van sulfamethoxazol en trimethoprim: synergisme leidt tot bactericide preparaat. Tweede 
voordeel is minder kans op resistentie. Nadeel is summatie van de toxische effecten. 
 
Werkingsspectrum 
Sulfonamiden: breed, G+ en G-. Enterokokken en Pseudomonas van nature resistent. Meeste bacteriën ontwikkelen snel 
resistentie.  
Trimethoprim: meest G+ en G- (o.a. E. coli), m.u.v. Pseudomonas. Ongevoelig zijn mycobacteriën, meeste anaëroben en 
gonokokken (laatste wel gevoelig voor co-trimoxazol). 
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Indicaties 
Sulfonamide monotherapie komt nauwelijks nog voor (vb. oogontstekingen). 
Trimethoprim 2e keus bij ongecompliceerde urineweginfecties, evt. bij infecties bovenste luchtwegen. 
Co-trimoxazol heeft groter indicatiegebied: urogenitale infecties (gecompliceerd), darminfecties (septische salmonellosen – 
buiktyfus, paratyfus), luchtweginfecties (H. influenzae, M. catarrhalis, als alternatief voor penicilline en macroliden), 
geslachtsziekten. 
 
Contra-indicaties 
Vanwege effect op foliumzuurhuishouding:  

- Derde trimester zwangerschap: absoluut. 

- Bij voorkeur niet 2 mnd voor conceptie/1e mnd zwangerschap. Indien noodzakelijk foliumzuursuppletie. 

- Kinderen < 6 mnd: absoluut.  

- Leverfunctiestoornissen: belangrijk, terughoudendheid is gewenst. 

- Nierfunctiestoornissen: belangrijk, zijn nefrotoxisch, kunnen nieren op meerdere plekken aantasten. 

- Porfyrie: belangrijk. 
 
Bijwerkingen 
Sulfonamiden: geringe intrinsieke toxiciteit, ernstig zijn kristalurie/nierstenen en overgevoeligheidsreacties. Zijn 
sensibiliserend, dus niet uitwendig toepassen. 
Trimethoprim: pruritis, huiduitslag, GI-stoornissen, pijnlijke mond of tong. Bloedbeeldafwijkingen bij preëxistent 
foliumzuurgebrek. 
Co-trimoxazol: GI-stoornissen, bloedbeeldafwijkingen (zelden), overgevoeligheidsreacties (fotosensitisatie). 
 
Interacties (m.n. co-trimoxazol) 

- Versterkt werking orale anticoagulantia (coumarines) via enzymremming. 

- Zelfde aangrijpingspunt als methotrexaat, verhoogde kans op ernstige bloedbeeldafwijkingen! 

- Versterkt werking van tolbutamide, dus kans op hypoglycemiën 

- Verhoogt plasmaspiegels fenytoïne, digoxine, procaïnamide. Cave intoxicatie. 

- Bij gelijktijdig gebruik diuretica verhoogde kans (m.n. bij ouderen) op trombocytopenie. 

 
 
(Fluoro)chinolonen 
Remmen bacterieel DNA-gyrase, enzym dat winding DNA-ketens langs RNA-kern bewerkstelligt. Bactericide in de groeifase. 
Dergelijke gyrasen zijn alleen aangetroffen in bacteriën, niet in eukaryote cellen. 
 
Werkingsspectrum 
Pipemidinezuur (niet gefluorideerd) m.n. G-, niet gevoelig zijn Pseudomonas, stafylo-, strepto- en enterokokken. 
Gefluorideerde chinolonen hebben veel breder spectrum: vrijwel alle G- bacteriën, G+ zoals stafylokokken, en bijzondere 
soorten als Campylobacter, Chlamydiae, Legionella en Mycoplasma. Minder gevoelig zijn streptokokken (incl. 
pneumokokken). Ciprofloxacine meest actief tegen Pseudomonas.  
Nieuwe fluorochinolonen (moxi/gatifloxacine) ook werkzaam tegen streptokokken. 
Anaëroben zijn in het algemeen weinig gevoelig, sommige resistent. 
 
Indicaties 
Reserveantibiotica. Niet gefluorideerde chinolonen (pipemidinezuur, norfloxacine) alleen bij ongecompliceerde 
urineweginfecties, bereiken alleen in urine therapeutische waarden. Fluorochinolonen vanwege werkzame bloedspiegels ook 
bij gecompliceerde urineweginfecties. (Cipr)ofloxacine bij systemische infecties, vb. van luchtwegen, GI-kanaal en van huid en 
weke delen. Alles op geleide van antibiogram ter voorkoming van resistentie. Parenteraal en oraal beschikbaar. 
Ciprofloxacine als antibioticum bij infectieuze diarree opgelopen in een ander land.   
 
Bijwerkingen 
GI-stoornissen (enkele gevallen van pseudomembraneuze colitis), neurologische bijwerkingen (duizeligheid, slaapstoornissen, 
hallucinaties), huidreacties, tendinitis en acute nierinsufficiëntie.  
 
Contra-indicaties 

- Zwangerschap en kinderen (< 16 jr). 

- Neurologische aandoeningen (vb. epilepsie): i.v.m. neurologische bijwerkingen. 
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Interacties 

- Complexvormers (Al, Mg, Zn, Ca, Fe) verminderen orale resorptie: tenminste 2 u na elkaar innemen. 

- QT-verlenging, pas op met calciumantagonisten.  

- Gelijktijdige toediening met prostaglandinesynthetaseremmers verhoogt kans op stimulatie CZS en convulsies. 

- Gelijktijdig gebruik orale anticoagulantia kan protrombinetijd verlengen. 
 
 

Aminoglycosiden 
Werken uitgesproken bactericide door vermogen bacteriewand te passeren en het mRNA zodanig te beïnvloeden dat 
polypeptideketens uit verkeerde aminozuren worden opgebouwd, effectief bij delende en niet-delende bacteriën. Na intensief 
gebruik kan resistentie ontwikkelen, meestal door bacteriële synthese van remmende enzymen die de middelen afbreken 
(extrachromosomaal). 
 
Werkingsspectrum 
Breed, omvat bijna G- bacteriën, niet de anaëroben. Resistentie verschilt per aminoglycoside: gentamicine- en 
tobramycineresistente stammen vaak nog wel gevoelig voor amikacine (hier dus terughoudend mee zijn). Combinatie met 
penicillinen (en cefalosporinen) wordt vaak toegepast vanwege synergie (m.n. bij strepto- en enterokokken) en 
werkingsverbreding.  
Kruisresistentie tussen de verschillende aminoglycosiden komt veel voor, m.u.v. amikacine. 
 
Farmacokinetiek/dynamiek 
Worden in het algemeen parenteraal toegediend, minimale orale absorptie. Neomycine en tobramycine worden vanwege die 
geringe absorptie toegepast bij selectieve darmdecontaminatie. Ook lokale toediening is mogelijk. 
Metabolisme vindt nauwelijks plaats, eliminatie uitsluitend door renale filtratie. Vanwege geringe therapeutische breedte 
doseren op nierfunctie. Stapeling in peri/endolymfe in oor en evenwichtsorgaan en in nierparenchym. Bij te hoge dosering 
oto- en nefrotoxiciteit. 
 
Indicaties 
Ziekenhuisantibiotica, vnl. toegepast bij ernstige infecties met G- staven of stafylokokken en bij het instellen van blinde 
behandeling van ernstige infecties (in combinatie met ander antibioticum) afhankelijk van vermoede aard van infectie. Op 
geleide van kweek indien mogelijk staken of vervangen door minder toxische therapie. Bij risicopatiënten (vb. neutropenische 
patiënten met koorts), bij menginfecties met aërobe en anaërobe micro-organismen, bij endocarditis door enterokokken en bij 
TBC is combinatietherapie geïndiceerd. 
Tobramycineverneveloplossing bij cystische fibrose, als suppressieve antimicrobiële onderhoudsbehandeling van chronische 
longinfectie met Pseudomonas aeruginosa. 
 
Bijwerkingen 
Elk karakteristiek toxiciteitsspectrum, in het algemeen toxisch voor het gehoor-/evenwichtsorgaan (irreversibele schade 
zintuigcellen), de nieren (verminderde functie, hierdoor cumulatie en grotere kans op ototoxiciteit), het perifere zenuwstelsel 
(blokkade neuromusculaire synapsen) en de huid en slijmvliezen (overgevoeligheid). 
 
Contra-indicaties 

- Leverfunctiestoornissen: belangrijk, bij cirrose verhoogde kans op nefrotoxiciteit, en in verlengde daarvan ototoxiciteit. 

- Myasthenie: belangrijk, i.v.m. blokkade neuromusculaire synapsen. 

- Nierfunctiestoornissen: belangrijk, vanwege nefrotoxiciteit. 

- Voorzichtigheid geboden bij dehydratie, hypovolemie, hoge leeftijd, parkinsonisme. 
 
Interacties 

- Gelijktijdig gebruik cisplatine, cefalosporinen en sterk werkende diuretica vergroot risico nefro- en ototoxiciteit. 

- Verlenging van neuromusculaire blokkade bij patiënten aan wie anaesthetica/curareachtige stoffen worden toegediend. 

- Synergistisch effect mogelijk met penicillinen en cefalosporinen. 

- In infuuszak niet mengen met andere antibiotica vanwege risico op inactivering van aminoglycoside. 
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Overige antimicrobiële middelen 
Nitrofurantoïne: behoort tot de nitrofuranen, werken bactericide en soms ook fungicide en protozoïcide door interferentie 
met verschillende bacteriële enzymsystemen die betrokken zijn bij citroenzuurcyclus. Wordt al lang toegepast, nog steeds 
maar weinig resistentie. Werkt tegen meeste verwekkers van urineweginfecties: E.coli, enterokokken. Niet werkzaam in 
alkalisch urine, zoals bij Proteusinfectie. Ook niet tegen Pseudomonas en Candida. 

o Indicatie: ongecompliceerde urineweginfectie. 
o Bijwerkingen: GI-stoornissen, hoofdpijn. Meest ernstig is perifere polyneuropathie, m.n. bij gestoorde nierfunctie. 
o CI: nierfunctiestoornissen. 
o Interacties: 

- Antimicrobiële werking chinolonen kan worden verminderd. 

- Probenecide kan tubulaire secretie remmen, waardoor toxiciteit kan toenemen. 
Fosfomycine: bactericide middel dat enzym betrokken bij synthese celwand remt. Werkingsspectrum tamelijk breed, omvat 
G+ (Staphylococcus aureus en saprophyticus, Streptococcus faecalis) en G- (E.coli, Proteus, H.influenzae). Resistentie bij 
Klebsiella, Enterobacter, Serratia en Pseudomonas, kans hierop is gering bij eenmalige toediening. 

o Indicatie: ongecompliceerde urineweginfectie. 
o Bijwerkingen: GI-klachten, huidreacties, eosinofilie. 
o CI: nierfunctiestoornissen (creatinineklaring < 80 mL/min). 

 
Fusidinezuur: primair bacteriostatisch door remming bacteriële eiwitsynthese. m coccineum. Smal antimicrobieel spectrum: 
wel stafylokokken, geen streptokokken. Lokale toepassing bij milde huidinfecties door stafylokokken. 
 
Metronidazol: antiprotozoïcum, werkzaam tegen Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica en 
uitsluitend anaërobe bacteriën. 

o Indicaties: Trichomonasinfectie, bacteriële vaginose, giardiasis, amoebiasis, ernstige infectie door anaëroben (na 
gevoeligheidskweek). Profylactisch bij colonchirurgie, appendectomie en gynaecologische ingrepen. 

o Bijwerkingen: GI-stoornissen, verkleurde urine, huiduitslag, metaalsmaak, stomatitis, hoofdpijn, duizeligheid, 
voorbijgaande leukopenie.  

o Zwangerschap/lactatie: niet gebruiken in eerste trimester. Gaat over in moedermelk, krijgt hier metaal-smaak van. 
Bij eenmalige toediening hoge dosis borstvoeding gedurende 24-48 u staken. 

o CI: Bloedbeeldafwijkingen.  

- Neurologische aandoeningen.  

- Leverfunctiestoornissen: bij gedecompenseerde cirrose dosis verlagen i.v.m. accumulatie/toxiciteit. 

- Porfyrie: belangrijk. 
o Interacties:  

- Werking coumarinen kan worden versterkt. 

- Plasmaspiegels lithium kunnen worden verhoogd (mogelijk nefrotoxische reacties). 

- Plasmaspiegels busulfan kunnen tot toxisch niveau worden verhoogd. 

- I.v.m. tolerantie tot 2 dg na kuur geen disulfiram of alcohol gebruiken (kans op psychotische reactie). 

- Remt omzetting alcohol in azijnzuur, alles omgezet in acetaldehyde: ernstige kater! Effect duurt 5 dg. 
 
Vancomycine: antimicrobieel werkzaam glycopeptide, chemische structuur wijkt geheel af van andere antimicrobiële 
middelen. Werkt bactericide door remming bacteriële celwandsynthese. Uitsluitend werkzaam tegen G+ en MRSA. 

o Indicaties: (ernstige) infecties door meticilline-resistente stafylokokkenstammen (incl. MRSA). Alternatief voor β-
lactamase-ongevoelige smalspectrum penicillinen bij penicillineallergie. Pseudomembraneuze colitis t.g.v. gebruik 
breedspectrum antibiotica. Reserve antibioticum. 

o Bijwerkingen: overgroei met bacteriën of schimmels. Misselijkheid, koorts, gehoorverlies, huiduitslag. 
o Interacties: 

- Gelijktijdig gebruik aminoglycosiden, polymyxinen vergroot kans op nefro/ototoxiciteit. 

- Bij combinatie met anaesthetica zijn erytheem, flushing en anafylactische reacties gemeld. 

- Bij gelijktijdig gebruik met diuretica waken voor volumedepletie. 
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 Wel Niet 

Penicillinen   

1. Smalspectrum G+ (strepto/pneumo/stafylo) en G- (meningo/gono) 
kokken,  
G+ staafjes: Bacillus, Clostridium 

G- staafjes (H. influenzae, E. coli, Shigellae, 
Salmonellae, Proteus, Pseudomonas), anaëroben, 
mycobacteriën 

2. Breedspectrum G+ en G- kokken, G+ en G- staafjes Proteus, Pseudomonas, anaëroben, mycobacteriën 

Tetracyclinen G+ en G- kokken, G+ en G- staafjes, spirocheten: Borrelia Proteus, Pseudomonas (resistent), anaëroben 

Macroliden G+ en G- kokken, G+ staafjes, sommige G- staafjes (H. 
influenzae, M. pneumoniae, Campylobacter, Legionella) 

Stafylokokken (matig), anaëroben, overige G- staafjes 

Clindamycine G+ en G- kokken, G+ staafjes, anaëroben G- staafjes 

Trimethoprim Meeste G+ en G- bacteriën Pseudomonas, mycobacteriën, meeste anaëroben, 
gonokokken 

Co-trimoxazol Meeste G+ en G- bacteriën Pseudomonas, mycobacteriën, meeste anaëroben 

Nitrofurantoïne Meeste G+ en G- bacteriën in urinewegen (E.coli, 
enterokokken) 

Proteus, Pseudomonas, Candida  

Metronidazol Anaëroben, protozoa: Trichomonas, Giardia lamblia, 
Entamoeba 

Aërobe bacteriën 

Cefalosporinen   

1e generatie G+  G-, anaëroben 

2e generatie G+, H. influenzae Overige G-, anaëroben 

3e generatie G+ (minder dan 1e en 2e generatie), G- Stafylokokken, anaëroben 

Aminoglycosiden Bijna alle G+ en G-
  bacteriën Streptokokken, anaëroben 

Fluorochinolonen Vrijwel alle G- (incl. Pseudomonas), G+: stafylokokken, 
Campylobacter, Chlamydiae, Legionella, Mycoplasma 

Meeste G+ (o.m. strepto/pneumokokken), anaëroben 

Vancomycine G+ (incl. MRSA) G-, anaëroben 
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Overzicht ziektebeelden en therapie 
 
Ziektebeeld Verwekker 1e keus 2e keus 3e keus/bijz. 

Urinewegen     

Ongecompliceerde 
UWI 

meestal E.coli (G-) Nitrofurantoïne 5 dg Fosfomycine 1x 
Bij kinderen <12jr: 
Augmentin 3 dg 

Trimethoprim 3 dg 
Niet bij kinderen  
< 12jr 

Gecompliceerde UWI, 
geen weefselinvasie 

meestal E.coli (G-) Nitrofurantoïne 7 dg Trimethoprim 7 dg  Augmentin 7 dg bij 
zwangeren 

Gecompliceerde UWI, 
tekenen weefselschade 
(mannen 14 dg) 

Urinekweek, tot uitslag 
empirisch (vnl. G-) 

Ciprofloxacine 7 dgn 
Niet bij kinderen  
< 12jr 

Augmentin 10 dgn 
 

Co-trimoxazol 
 

Acute prostatitis Urinekweek (vnl. G-) Ciprofloxacine 3-4 wk Co-trimoxazol  

Chronische prostatitis Urinekweek (vnl. G-) Ciprofloxacine 6-12 wk Co-trimoxazol 6-12 wk  

Luchtwegen     

LWI huisarts 80% viraal Viraal geen therapie.   

20% bacterieel:  
Strepto/pneumokok, 
H.influenzae, 
Branhamella catarrhalis 

Feneticilline 7 dg Bij overgevoeligheid: 
macrolide 7 dg 
(azitromycine 3 dg) 

Geen effect: 
Augmentin 7 dg 

Kinkhoest Bordetella pertussis Claritromycine 7 dg  Therapie is arbitrair  

Roodvonk Gr. A streptokokken Feneticilline 7 dg Macrolide 7 dg  

Acute bronchitis bij 
COPD/astma 

Zie LWI huisarts Augmentin Doxycycline Azitromycine 

Pneumonie huisarts Meestal streptokok Augmentin Doxycycline  

Pneumonie ziekenhuis Behandelen op geleide van kweek 

Legionella pn. Erytromycine i.v. (evt. 
rifampicine toevoegen) 

Ciprofloxacine 2-3 wk Onmiddellijke opname 

Chlamydia psittaci Doxycycline   

Mycoplasma pn. Clari/azitromycine 7 dg Doxycycline 7-10 dg  

Stafylokok Flucloxacilline  Onmiddellijke opname 

H.influenza Augmentin Co-trimoxazol Ciprofloxacine 

Pseudomonas Ciprofloxacine   

Maag-darmkanaal     

Gastro-enteritis Alleen ernstige en persisterende behandelen op geleide van kweek 

Campylobacter Erytromycine Ciprofloxacine  

Salmonella Ciprofloxacine Augmentin Co-trimoxazol 

Shigella Ciprofloxacine Augmentin Co-trimoxazol 

Yersinia Tetracycline Ciprofloxacine  

Clostridium difficile Metronidazol Vancomycine (zkh) Clindamycine 

Protozoa (Entamoeba) Metronidazol   

Bacteroides fragilis Metronidazol   

Reizigersdiarree E.coli (toxinen) Rehydratie Augmentin Ciprofloxacine 

Voedselvergiftiging Stafylokok, Bacillus, 
Clostridium (toxinen) 

Rehydratie   

Cholera Vibrio cholerae (tox.) Rehydratie   

Pseudomembr. colitis Clostridium difficile Metronidazol Vancomycine (zkh) Clindamycine 

Buiktyfus Salmonella typhi Ciprofloxacine Augmentin Co-trimoxazol 

Huid     

Impetigo Stafylococcus aureus Fusidinezuur Flucloxacilline  

Furunkel Stafylococcus aureus Flucloxacilline Azitromycine   

Geïmpetiginis. eczeem Stafylokok Fusidinezuur Tetracycline  

SOA     

Chlamydia Chlamydia trachomatis Azitromycine 1x Doxycycline 7 dg (veel 
resistentie tegen) 

Zwanger: Augmentin, 
erytromycine 7 dg 

Gonorroe Neisseria gonorrhoeae Cefotaxim 1x i.m. Ciprofloxacine 1x Zw.: Augmentin 1x 

Syfilis Treponema pallidum Benzathinebenzylpeni-
cilline 1x i.m. (zw. 3x) 

Doxycycline 2-4 wk  

Trichomoniasis Trichomonas Metronidazol 1x   Partner behandelen 

Giardiasis Giardia lamblia Metronidazol 1x  Partner behandelen 

Candidiasis urogenitale Candida albicans Clotrimazol lokaal Fluconazol 1x Partner behandelen 

PID (blind) C.trachomatis, 
N.gonorrhoeae, 
anaëroob 

Ofloxacine 2 wk Metronidazol 2 wk Behandeling evt. 
aanpassen op geleide 
van kweek 

Bacteriële vaginose 
(geen SOA) 

Anaërobe overgroei Metronidazol 1x  Hoeft niet altijd 
behandeld te worden 
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Ziektebeeld Verwekker 1e keus 2e keus 3e keus/bijz. 

Ziekenhuisinfecties     

Meningitis Listeria Amoxicilline en gentamicine i.v. 

Neisseria meningiditis 
(~ meningokokken) 

Penicilline i.v. 

Onbekend Ceftriaxon/cefotaxim/penicilline/amoxicilline i.v. en dexamethason 

Endocarditis Strepto/stafylokok Subacuut: benzylpeni-
cilline en gentamicine 

Acuut: flucloxacilline 
en gentamicine 

All./kunstklep: vanco-
mycine en gentamicine 

Osteomyelitis Stafylococcus aureus Flucloxacilline i.v. Flucloxacilline en clindamycine oraal 

Onbekend Flucloxacilline en aminoglycoside i.v. 

Peritonitis Spontaan bacterieel Ceftriaxon/cefotaxim/cefuroxim i.v. 

Door dialyse (vaak G+) Cefradine/cefralexine/cefalotine i.v., evt. met gentamicine/ceftazidim 

Door perforatie 
(meestal G-, anaëroob) 

Ceftriaxon/cefotaxim/cefuroxim en metronidazol, evt. met aminoglycoside 

Sepsis Onbekend (S.aureus, 
Pseudomonas, Listeria, 
enterokok) 

Cefuroxim/cefotaxim/ceftriaxon en aminoglycoside i.v. 

 

Virusinfecties     

Herpes genitalis HSV-2 (Val)aciclovir Famciclovir Symptoombehandeling 

Herpes labialis HSV-1 Aciclovircrème  Symptoombehandeling 

CMV retinitis (bij aids) CMV (Val)ganciclovir Foscarnet  

Ziekte van Pfeiffer EBV Rust, evt. paracetamol   

Gordelroos VZV (Val)aciclovir Famciclovir  

Influenza Influenzavirus A en B Vaccinatie bij risicogroepen, evt. profylaxe met amantadine 

Verrucae vulgares Papillomavirussen Niets Salicylzuur Cryotherapie 

 

Schimmelinfecties     

Opp. dermatomycose Dermatofyt Ketoconazol of miconazol lokaal 

Diepe dermatomycose Dermatofyt Terbinafine of itraconazol oraal 

Onychomycose Dermatofyt (vnl. teen) Terbinafine oraal   

Candida (vnl. vinger) Itraconazol oraal   

Pytiriasis versicolor Malassezia furfur Seleendisulfide, ketoconazol of miconazol lokaal 

Candidiasis mond of 
nagels 

Candida albicans Miconazol lokaal Zwanger, orale anticoagulantia: nystatine lokaal 

Candidiasis urogenitale Candida albicans Clotrimazol lokaal Fluconazol 1x Partner behandelen 
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Luchtweginfecties 
FK, NHG M11/M33/M78 
 
Acute luchtweginfecties kunnen worden ingedeeld in bovenste luchtweginfecties (verkoudheid, sinusitis, tonsillitis acuta, 
laryngitis acuta, otitis media acuta) en onderste luchtweginfecties (acute bronchitis, (broncho)pneumonie). 
De meeste luchtweginfecties (80%) zijn van virale oorsprong en behoeven geen behandeling met antimicrobiële middelen.  
 
Meest voorkomende infecties TR: 

- Faryngitis: slijmvliesontsteking van keelholte (verhemelte, amandelen en keelwand). 

- Tonsillitis: neus-/keelamandelontsteking. 

- Otitis media acuta: middenooronsteking, komt meestal door uitbreiding infectie/verontreiniging van neus- of keelholte 
via de buis van Eustachius of door infectieziekten (o.a. roodvonk, mazelen, difterie). Komt bijna alleen voor bij kinderen. 

- Acute bronchitis: wordt bij tot dan toe gezonde personen meestal niet door bacteriën veroorzaakt (dus geen 
antimicrobiële therapie). Bij aanhoudende productieve hoest met purulent sputum en aantoning bacteriën d.m.v. 
gramkleuring/kweek evt. wel antimicrobiële therapie. Frequenter is acute exacerbatie van chronische bronchitis, in 30-
50% bijdrage van Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae en Branhamella catarrhalis, maar rol hiervan lijkt 
beperkt: antibiotische therapie veelal niet nodig. Indien sprake van koorts/koude rillingen wel. 

- Acute pneumonie: meest ernstige luchtweginfectie, identificatie oorzakelijke agens noodzakelijk omdat niet-adequate 
therapie tot levensbedreigende situaties kan leiden. Onderscheid tussen thuis opgelopen of in ziekenhuis: 

 Thuis opgelopen (incl. verzorgingstehuis): onderscheid met of zonder sputumproductie.  
o Met: pneumokokken-, stafylokokken-, Haemophilus-, streptokokken-, Klebsiella-, aspiratie- en poststenotische 

pneumonie. 
o Zonder: Mycoplasma-, Legionella- en viruspneumonie en door psittacose, Chlamydia pn. en Q-koorts. 
o Meest voorkomend bij jonge, verder gezonde patiënten is Streptococcus pneumoniae, daarnaast Mycoplasma 

pneumoniae en virussen. Bij ouderen vaak influenzavirus of Streptococcus pneumoniae. Indien refractaire 
(ongevoelige) gevallen mogelijk Mycobacterium tuberculosis of H. influenza. 

 Ziekenhuis (nosociomale pneumonie): verwekkers meestal anders van aard dan in thuissituatie, m.n. bij 
immunodeficiënte personen (intensive care). Op gewone afdelingen mogelijk Enterobacteriaceae en Staphylococcus 
aureus. Bij langer durend verblijf neemt kans op infectie met resistente gram-negatieve verwekkers (Pseudomonas 
aeruginosa, Serratia marcescens, Acinetobacter) toe. In 5% Legionella pneumophila. Bij aspiratiepneumonie vaak 
mengflora aëroob en anaëroob.  

 
Behandeling 
Lang niet altijd is antimicrobiële therapie noodzakelijk, hangt o.m. af van verwekker en ernst van infectie. 
Commencale flora: Haemophilus influenzae, G(-), Strepto/pneumo-coccen, G(+), Branhamella catarrhalis, G(-). 
Pathogenen: Legionella G(-), Chlamydia pneumonia G(-), Mycoplasma G(-) (mn. bij kinderen!), Pseudomonas aeruginosa G(-
), Proteus/Klebsiella G(-), Pneumocystis carinii, fungus (HIV, pneumonie), Staphylococcus aureus G(+) 
Penicillines, tetracyclines en macroliden 
 
Otitis media acuta 

 > 6 mnd: paracetamol, na 2-3 dg nog ziek, koorts, pijn en afwijkend trommelvlies amoxicilline. Bij overgevoeligheid 
voor penicillinen een macrolide (erytromycine, azitromycine) of co-trimoxazol. Kuur van 7 dg (3 dg bij azitromycine). 

 < 6 mnd: direct antimicrobiële therapie i.v.m. grotere kans op recidieven en irregulair beloop. 
 
Faryngitis/tonsillitis acuta  

 Gewoonlijk symptomatische behandeling met paracetamol voldoende.  

 Antimicrobiële therapie bij ernstige keelinfectie, peritonsillair infiltraat, abcederende lymfadenitis of roodvonk met 
ernstig algemeen ziek zijn, verwekker meestal groep A hemolytische streptokok: smal-spectrum penicilline 
(fenoxymethylpenicilline, feneticilline), bij overgevoeligheid azitromycine of erytromycine. Kuur 7 dg, te beginnen 
binnen 48 u na optreden symptomen. 

 
Acute bronchitis 

 Meestal self limiting, antimicrobiële therapie niet nodig. 

 Indien wel geïndiceerd, m.n. bij COPD: amoxicilline/clavulaanzuur, doxycycline of co-trimoxazol. 
 
Kinkhoest (Bordetella pertussis) 

 Bij klachten < 3 wk claritromycine ter vermindering van besmettelijkheid en ter verzachting van symptomen. 

 Arbitrair. 
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Roodvonk (door groep A streptokokken) 

 1e keus feneticilline, bij overgevoeligheid claritromycine. 
Pneumonie 

 Thuissituatie  
o Streptococcus pneumoniae (meestal): benzylpenicilline parenteraal (ernstige infecties), amoxicilline oraal (minder 

ernstig), alternatief erytromycine of azitromycine.  
o Bij COPD mogelijk H. influenza: amoxicilline/clavulaanzuur.  
o Bij DM/chronisch alcoholmisbruik mogelijk Klebsiella pneumoniae: amoxicilline/clavulaanzuur. 

 Ziekenhuis 
o Legionella pneumophila: hoge doses erytromycine i.v., bij onvoldoende effect rifampicine toevoegen. 

Ciprofloxacine, levofloxacine tweede keus (reservemiddelen). Kuur 2-3 wk. 
o Psittacose (papegaaienziekte): doxycycline. 
o Mycoplasma pneumoniae: nieuwere macrolide (azitromycine), alternatief doxycycline. Kuur 7-10 dg. 
o Pneumonia e cause ignota zonder sputumproductie, normale afweer, niet opgelopen in ziekenhuis: erytromycine 

i.v.. 
o Stafylokokkenpneumonie (in aansluiting op influenzavirus-infectie): flucloxacilline (β-lactamase-ongevoelig smal-

spectrum penicilline). Onmiddellijke opname is geïndiceerd. 
o Haemophilus influenza: amoxicilline/clavulaanzuur, evt. bij resistentie co-trimoxazol. 
o Pseudomonas aeruginosa en H. influenza bij CF/immunodeficiënte patiënten: ciprofloxacine. 
o Over het algemeen hoge mortaliteit bij pneumonie, opname is geïndiceerd indien therapie niet direct effect heeft, of 

indien veroorzaakt door Stafylococcus aureus of Legionella pneumophila. 
o NB.: Cefalosporinen en fluorchinolonen zijn werkzaam bij meeste pneumonieën maar zijn reservemiddelen i.v.m. 

resistentieontwikkeling. 

 
 
 
Darminfecties 
GF p.34, college N. Pras 
 
Darminfecties spelen in Nederland geen grote rol, maar zijn wereldwijd verantwoordelijk voor zeer veel doden. Veroorzakers 
zijn virussen, bacteriën of parasieten. Het rota-virus is wereldwijd de belangrijkste ziekteverwekker. Enterotoxisch E. coli 
(ETEC) is de belangrijkste veroorzaker van reizigersdiarree. 
Infectie kan op verschillende manieren verlopen: 

- Zonder invasie van het darmepitheel, toxinen verstoren het darmmilieu: vb. ETEC, cholera. 

- Microvilli beschadigend: vb. Giardia lamblia (ééncellige darmparasiet). 

- Invasief: vb. Shigella, Salmonella. 
 
Behandeling 
Niet medicamenteus 
Een evt. voedselvergiftiging hier gaat meestal vanzelf wel over, bij diarree liever geen loperamide. Darmmilieu is al 
verstoord, moet niet nog verder aangepakt worden. Van belang is voldoende drinken om dehydratie te voorkomen, en daarbij 
vast voedsel dat geen misselijkheid uitlokt (vb. droog brood). Bij ouderen is het risico op dehydratie groter, omdat bij hen de 
dorstervaring vaak verminderd is: ORS geven. 
 
Medicamenteus 
Ernstige, persisterende infectie behandelen op geleide van kweek: 

- Campylobacter (uit pluimvee, G-): erytromycine, ciprofloxacine. 

- Salmonella (veroorzaker paratyphus, G-): ciprofloxacine, amoxicilline/clavulaanzuur, co-trimoxazol. 

- Shigella (veroorzaker dysenterie, G-): ciprofloxacine, amoxicilline/clavulaanzuur, co-trimoxazol. 

- Yersinia (veroorzaker pest, G-): tetracycline, ciprofloxacine. 

- Clostridium difficile (veroorzaker pseudomembraneuze enterocolitis, G+): metronidazol, vancomycine. 

- Protozoa – Giardia lamblia, Entamoeba histolytica: metronidazol. 
 

- Reizigersdiarree: door toxinen ETEC (G-), rehydratie. 

- Voedselvergiftiging: door toxinen van Staphylococcus, Bacillus, Clostridium (allen G+), rehydratie.  

- Cholera: door toxinen Vibrio cholerae (G-), veroorzaken uitscheiding van elektrolyten en daardoor ook water, rehydratie 
met elektrolyten heel belangrijk (anders fataal). 

 
 
 



Samenvatting farmacotherapie februari-april 2014  100 
 
 

Urineweginfecties 
FK, NHG M05, GF p.298 
 
Cystitis: oppervlakkige ontsteking van de mucosa van de blaas. 
Pyelonifritis, urethritis en acute prostatitis: ontsteking die ontstaat in blaas, waarbij infectie zich uitbreidt naar 
respectievelijk nier, eileider en prostaat. Kunnen gepaard gaan met tekenen van weefselinvasie zoals hoge koorts, koude 
rillingen, misselijkheid en pijn in een flank of perineum. 
 
Ongecompliceerde urineweginfectie: cystitis bij gezonde, niet-zwangere, volwassen vrouwen. 75-80% veroorzaakt door 
E.coli, rest door Proteus- en Klebsiellaspecies, in mindere mate Pseudomonas. Komen vrij frequent voor (incidentie 70 per 
1000), frequentie neemt toe met leeftijd. 
Gecompliceerde urineweginfectie: infectie bij mannen, zwangeren, kinderen, patiënten met afwijkingen aan nieren of 
urinewegen, verminderde weerstand of verblijfskatheter en invasieve infecties. Incidentie bij mannen 10 per 1000. 
 
Behandeling  
Ongecompliceerde urineweginfecties 
Huisarts voert urineonderzoek uit (eerst nitriettest, negatief dan dipslide). Wordt achterwege gelaten als vrouw klachten 
herkend en geen verhoogd risico heeft op SOA. 

- 1e keus: nitrofurantoïne gedurende 5 dg (2 dd 100 mg GA). 

- 2e keus: één gift fosfomycine. 

- 3e keus: trimethoprim gedurende 3 dg (1 dd 300 mg). 

- Meisjes t/m 4 jaar en jongens tot 12 jaar: amoxicilline/clavulaanzuur 
 
Gecompliceerde urineweginfecties 
Mannen, zwangeren, meisjes 5-12 jr en diabeten indien geen tekenen weefselschade; insturen urinekweek en empirisch: 

- 1e keus: nitrofurantoïne gedurende 7 dg (2 dd 100 mg GA, < 12 jr doseren op lichaamsgewicht). 

- 2e keus: trimethoprim gedurende 7 dg, niet bij zwangeren (1 dd 300 mg, < 12 jr op lichaamsgewicht). 

- 2e keus bij zwangeren: amoxicilline/clavulaanzuur gedurende 7 dg (3 dd 500/125 mg). 

- NB.: vlak voor bevalling geen nitrofurantoïne of trimethoprim (maar amoxicilline/clavulaanzuur). 
 
Overige risicogroepen en alle patiënten met tekenen van weefselinvasie; insturen urinekweek en empirisch: 

- 1e keus: ciprofloxacine gedurende 7 dg. Niet voor kinderen < 12 jr en zwangeren of tijdens lactatie. 

- 2e keus: amoxicilline/clavulaanzuur gedurende 10 dg (3 dd 500/125 mg, < 12 jr doseren op lichaamsgewicht). 

- 3e keus: co-trimoxazol 10 dg, niet bij zwangeren (2 dd 960 mg, < 12 jr op lichaamsgewicht) 
 

Profylactische behandeling 
Bij > 3 ongecompliceerde urineweginfecties binnen een jaar: 

- Zelfbehandeling met 5-daagse kuur nitrofurantoïne of eenmalige gift fosfomycine bij eerste tekenen infectie. 

- Nitrofurantoïne (50-100 mg) of trimethoprim (100 mg) ‘s avonds gedurende 6-12 mnd. 

- Post-coïtumprofylaxe: nitrofurantoïne of trimethoprim < 2 uur na coïtus, max 1 maal daags. 

- Postmenopauzaal: vaginaal estriol. 
 
Cystitis bij mannen met weefselinvatie 

- 1e keuze: ciprofloxacine 2 wk 

- 2e keuze: co-trimoxazol 2 wk 
 
Chronische prostatitis 
Insturen urinekweek en empirische behandeling: 

- 1e keus: ciprofloxacine 6-12 wk, acuut 3-4 week 

- 2e keus: co-trimoxazol 
 

 
Ziekenhuisinfecties  
 
Bij een mondheelkundige ingreep waarbij een kans bestaat op endocarditis kan profylaxe worden gegeven: 
- geïnfecteerd weefsel: eenmalig flucloxacilline aantal uren voor de ingreep 
- ongeïnfecteerd weefsel: amoxicilline (alternatief clindamycine) 
- behandeling van endocarditis: benzylpenicilline + gentamycine 
Wordt voornamelijk veroorzaakt door kokken.   
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SOA 
NHG M38/M50/M82 
 
Fluor vaginalis: niet-bloederige vaginale afscheiding die volgens patiënte afwijkt van wat voor haar gebruikelijk is wat betreft 
hoeveelheid, kleur of geur, evt. gepaard gaande met jeuk of irritatie in of rond de vagina. 
Mogelijke veroorzakers: Trichomonas, Candida, Giardia lamblia, Chlamydia en Neisseria gonorrhoeae.  
 
Pelvic inflammatory disease (PID): ontsteking in het kleine bekken t.g.v. verspreiding van micro-organismen (in 60% 
seksueel overdraagbaar, rest commensaal) vanuit de vagina en cervix naar endometrium, tubae en aangrenzende structuren. 
PID manifesteert zich doorgaans met een subacuut klachtenpatroon, altijd pijn in onderbuik aanwezig. Risico op 
onvruchtbaarheid stijgt van 3% naar 13% en op buiten baarmoederlijke zwangerschappen van 1% naar 9%. 

- Chlamydia (50%): Chlamydia trachomatis. 

- Gonorroe (10%): Neisseria gonorrhoeae. 

- Bacteriële vaginose (geen SOA): verstoring van de zuurgraad van de vagina. Deze wordt normaliter op peil gehouden 
door melkzuurbacteriën, waardoor het slijmvlies gezond blijft en bacteriën/schimmels geen kans hebben om te groeien. 
Komt vaak voor in combinatie met een SOA. Door verstoring hebben micro-organismen de kans te koloniseren en naar 
boven te kruipen. 

 
SOA 

- Chlamydia-infectie: symptomen zijn fluor/PID (vrouw) en urethritis (man), verloopt vaak asymptomatisch. 
Besmettingskans 50-70%, incubatietijd 1-3 wk. Na 1 jr niet meer aan te tonen, maar bacterie blijft aanwezig. Complicaties 
zijn PID met buitenbaarmoederlijke zwangerschappen en fertiliteitsstoornissen (vrouw). 

- Gonorroe: symptomen zijn fluor/PID (vrouw) en urethritis (man), verloopt soms asymptomatisch. Besmettingskans 50-
80%, incub.tijd 2-5 dg. Natuurlijk beloop: 95% na 6 mnd klachtenvrij. Complicaties zijn PID met buitenbaarmoederlijke 
zwangerschappen en fertiliteitsstoornissen. 

- Syfilis: na besmetting ontstaat pijnloze zweer met lymfadenopathie (1e stadium) waarna algemene klachten en 
huidafwijkingen ontwikkelen (2e stadium). Indien onbehandeld jaren (2-30 jr) symptoomloos, waarna 3e stadium zich kan 
ontwikkelen: orgaanlues. Besmettingskans is 30-60%, incub.tijd 10-90 dg. 

- Trichomoniasis: meestal asymptomatisch, maar fluor (vrouw) en urethritis (man) kunnen optreden. Langdurige 
kolonisatie zonder klachten mogelijk. Besmettingskans 70-100% (vrouw indien man besmet), incub. 1-4 wk. 

- Herpes genitalis: bij primo-infectie klachten mogelijk als pijn, jeuk, dysurie, fluor, lymfadenopathie (vrouw) en 
urethritis (man), meestal symptoomloos. Besmetting is levenslang, aantal recidieven kan afnemen. Complicaties zijn 
herpes neonatorum, aseptische meningitis, radiculopathie. Besmettingskans 10% (in relatie), incub. 2-12 dg. 

- Condylomata acuminata: symptomen zijn bloemkoolachtige wratten (rozerood tot grijswit), vaak symptoomloos. 
Meestal self-limiting, maar mogelijke complicaties zijn grote invasieve tumoren bij immuungecompromitteerde patiënten. 
Besmettingskans 60-80%, incub.tijd 1-8 mnd. 

- Hepatitis B: verloopt vaak asymptomatisch, natuurlijk beloop is genezing in 3 mnd, soms blijvend dragerschap. Andere 
complicaties zijn levercirrose en levercelcarcinoom. Bij eenmalig contact kans op besmetting < 1%, bij partners van 
dragers 16-40%. Incub.tijd 2-3 mnd. 

- HIV-infectie: bij primo-infectie aspecifieke klachten, daarna asymptomatisch. Natuurlijk beloop is progressief. 
Complicaties zijn opportunistische infecties, huidafwijkingen, cerebrale afwijkingen. Besmettingskans is 0,1-2% bij 
eenmalig contact, incub.tijd jaren. 

- Schaamluis: zichtbare luizen en neten, daarnaast jeuk, papels en blauwe maculae. 
 
Behandeling 

- Chlamydia-infectie: azitromycine 1x 1 g, 2e keus doxycycline 7 dg 2 dd 100 mg (was goed, nu veel resistentie). 
Zwangeren amoxicilline 7 dg 3 dd 500 mg, bij penicillineallergie erytromycine 7 dg. 

- Gonorroe: cefotaxim 1x 1 g i.m., niet cefuroxim. Zwangeren amoxicilline 1x 3 g. 
- Syfilis: benzylpenicilline 1x i.m.. Zwangeren 3 injecties (dg 1, 8, 15). 2e keus 2-4 wk doxycycline. 

- PID: ofloxacine 2 dd 400 mg en metronidazol 2 dd 500 mg gedurende 2 wk.  
o Bij (kans op) gonorroe bij partner cefotaxim 1x 1 g i.m., doxycycline 2 dd 100 mg en metronidazol 2 dd 500 mg 

gedurende 2 wk. Behandeling evt. aanpassen op basis van kweekresultaten. Bij chlamydia of gonorroe ook partner 
behandelen. 

- Fluor vaginalis 
o Candiasis: miconazol ovule, alternatief is clotrimazol lokaal of butoconazol 1x 1 capsule. 
o Trichomomiasis: metronidazol 1x 2 g. (partner ook!) 
o Hinderlijke bacteriële vaginose: metronidazol 1x 2 g. 
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Interacties  
- Metronidazol en miconazol versterken de werking van acenocoumarol via remming van CYP2C9. Voor miconazol zijn 
goede alternatieven die kunnen worden gebruikt, voor metronidazol niet altijd. Dan melden bij de trombosedienst en patiënt 
voorlichten dat aangegeven moet worden wanneer wordt gestopt of dosis wordt veranderd. Bij eenmalige toediening is de 
interactie niet van belang, zoals bij miconazol ovule eenmalig.  
- Metronidazol mag niet in combinatie met alcohol gebruikt worden. Het remt het acetaldehyde-dehydrogenase waardoor de 
acetaldehydeconcentratie stijgt. Dit veroorzaakt een rood gelaat, bonzende hoofdpijn, misselijkheid, braken en tachycardie. 
Dit effect houdt aan tot tenminste 2 dagen na het eindigen van de kuur. En indien de klachten ontstaan kan het wel 2 weken 
aanhouden.  
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Virusinfecties 
NHG M82 
 
Antivirale middelen/virostatica werken doordat ze ingrijpen in de vermeerdering van virussen. Vanwege de eenvoudige 
opbouw van virussen zijn de mogelijkheden om in te grijpen in stofwisselingsprocessen gering, om dit te doen zonder schade 
te berokkenen bij de gastheer is nog moeilijker. Antivirale middelen zijn moeilijker te ontwikkelen en hebben een groter risico 
op toxiciteit dan antimicrobiële middelen. Tegen de meeste virussen zijn (nog) geen geneesmiddelen ontwikkeld, door 
ontbreken van aangrijpingspunten, hoge mutatiesnelheid, etc. 
 
De meest voorkomende virusinfecties zijn van de neus, keel en luchtwegen, veroorzaken o.m. keelpijn, neusbijholte-
ontsteking (sinusitis), verkoudheid en griep, bij kleine kinderen ook blafhoest, laryngitis, bronchiolitis en bronchitis. 
 
Herpesvirussen: acht verschillende die infecties bij mensen veroorzaken: 

- Herpes simplex 1 en 2: veroorzaken respectievelijk herpes labialis (blaren op de lip, koortslip) en herpes genitalis (blaren 
op de genitaliën). Blijven latent achter in neurale ganglia, reactivatie mogelijk door vb. koorts, menstruatie, emotionele 
stress of onderdrukking van het afweersysteem. 

- Varicella zoster (herpes zoster): veroorzaakt waterpokken bij kinderen en gordelroos (blaren op huid). Verblijft na 
waterpokken in neurale ganglia, kan bij verlaagde afweer opvlammen. Belangrijkste complicatie gordelroos is 
postherpetische neuralgie. Bij ouderen is gordelroos vaak voorbode van maligniteit. 

- Epstein-Barr-virus: veroorzaakt ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa). 80% van de volwassen heeft er 
antistoffen tegen en bij 15-20% van de mensen is een actief virus aanwezig. Leidt dus zelden tot Pfeiffer.  

- Cytomegalovirus: veroorzaakt ernstige infecties bij pasgeborenen en immuungecompromitteerde patiënten. 

- Herpesvirussen 6 en 7: veroorzaken roseola infantum (zesde ziekte), een kinderziekte. 

- Herpesvirus 8: wordt genoemd als veroorzaker van Kaposi-sarcoom bij aidspatiënten. 
 
Verkoudheid: virusinfectie van slijmvlies van neus, neusbijholten, keel en grote luchtwegen. Wordt door veel virussen 
veroorzaakt, vaakst door rinovirussen (ong. 100 subtypen). 
Influenza: infectie van de longen en luchtwegen door een van de griepvirussen en wordt gekenmerkt door koorts, loopneus, 
keelpijn, hoesten, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. 
 
Het humaanimmunodeficiëntievirus (HIV) heeft als gastheer de lymfocyten en vernietigt deze, waardoor het immuunsysteem 
ernstig wordt aangetast. Hierdoor krijgen andere infectieuze organismen de kans om te koloniseren. De meeste complicaties 
van een HIV-infectie zijn het gevolg van andere infecties en niet van HIV zelf. Aids (acquirend immunodeficiency syndrome) 
is de ernstigste vorm van een HIV-infectie. Diagnose wordt gesteld wanneer zich bij iemand met HIV-infectie tenminste één 
complicerende ziekte ontwikkelt of wanneer weerstand tegen infectie is afgenomen tot een bepaalde waarde (vastgesteld a.h.v. 
aantal CD4+-lymfocyten). 
Opportunistische infecties bij aids door: protozaire parasieten (toxoplasmose), bacteriën (enteraal, pulmonaal), schimmels en 
gisten (Pneumocysten) en virussen (CMV, HSV 1 en 2). 
 
Condylomata acuminata wordt ook wel genitale wratten genoemd. Het zijn bloemkoolvormige wratjes die worden 
veroorzaakt door het Humaan Papiloma Virus.  
 
Vaccinatie 
Meest effectieve therapeutische maatregel tegen virusinfecties is vaccineren, waarbij dood of verzwakt virus wordt ingespoten. 
Het immuunsysteem ontwikkelt hier antilichamen tegen, bij infectie met virus zelf komt meteen specifieke immuunrespons 
op gang. M.n. voor veel kinderziekten effectieve vaccins. Voor influenza wordt jaarlijks ingeschat welk influenzavirus de 
boventoon zal voeren. Op basis hiervan worden vaccins verstrekt aan risicogroepen:  

- Afwijkingen aan/functiestoornissen van luchtwegen en longen. 

- Chronische stoornis van hartfunctie. 

- Diabetes mellitus. 

- Ernstige nierinsufficiëntie. 

- Recente beenmergtransplantatie. 

- HIV-geïnfecteerd. 

- Kinderen 6 mnd-18 jr die langdurig salicylaten gebruiken of die astma hebben. 

- Verstandelijk gehandicapten in intramurale voorzieningen. 

- > 60 jr. 

- Verminderde weerstand tegen infecties. 

- Gezinsleden van personen met verhoogd risico. 

- Bij personeel in verzorgings/ziekenhuizen en gezondheidswerkers (niet huisartsen) is vaccinatie gewenst. 
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Behandeling 

- Herpes labialis: zinksulfaat (kleurloos), pas op voor uitsmeren en altijd handen wassen na aanbrengen. Als blaasjes zijn 
ingedroogd zijn ze niet meer besmettelijk. Alternatief is aciclovir oraal, crème is niet effectief. 

- Herpes genitalis: zinkoxide in smeersel (wit). Alternatief is valaciclovir 2 dd 500 mg/famciclovir 3 dd 250 mg, bij 
recidief famciclovir 2 dd 250 mg. Zwangeren aciclovir 5 dd 200 mg.  

- Gordelroos (Herpes Zoster): ZOK-zalf (valaciclovir  7dg bij HZ in gelaat of oog, gegeneraliseerde HZ, 
immuungeconpromiteerde patiënten, prodromale pijn langer dan 1 wk en leeftijd boven 55 met matig tot ernstige 
pijnklachten). Comedicatie met corticosteroïden zou mogelijk effect hebben. Vaak pijnstillers nodig: paracetamol of 
NSAIDs, soms orale opioïden.  

- Genitale wratten: podofyllotoxine of imiquimod (huisarts gebruikt trichloorazijnzuur 80-90%) 

- Influenza: voldoende rust, veel drinken en inspanning vermijden. Koorts en pijn behandelen met paracetamol of 
NSAIDs. Amantadine, oseltamivir en zanamivir werken antiviraal, maar zijn alleen effectief als ze binnen 48 u na 
besmetting worden ingenomen en ze bekorten perioden van koorts/symptomen maar met paar dg.  

 
Virusstatica 
Meeste van nu beschikbare virusstatica grijpen in op synthese viraal DNA of RNA: 

- Nucleoside-analoga: worden ingebouwd in viraal D/RNA waardoor keten niet verder kan worden verlengd:  
o Nucleoside reverse transcriptaseremmers – abacavir, lamivudine: werkzaam tegen HIV. 
o (Val)aciclovir, (val)ganciclovir, famciclovir, penciclovir: werkzaam tegen bepaalde herpesvirussen. 

- Non-nucleoside reverse transcriptaseremmers: remmen specifiek reverse transcriptase van HIV-1 door interactie 
met katalytisch domein van enzym. 

- Pyrofosfaatanalogon: foscarnet. vormt complex met pyrofosfaatbindende plek van virale DNA-polymerase. 
Werkzaam tegen diverse herpesvirussen, HIV en hepatitis-B virus. Geregistreerd voor CMV-infecties. 

 
Overige: 

- Proteaseremmers: competitieve remmers protease van HIV-1 en in mindere mate HIV-2: indinavir, ritonavir. 

- Amantadine: werkzaam tegen influenza A, wordt toegediend als profylacticum. Blokkeert M2 proteïne dat een rol speelt 
bij ontmanteling van virus na binnendringen in cel. Heeft geen zin meer bij vergevorderde infectie. 

- Oseltamivir: pro-drug van selectieve neuramidaseremmer van influenza A en B, dat een rol speelt bij vrijkomen van 
virusdeeltjes uit geïnfecteerde cellen. Oraal preparaat, wordt nauwelijks gebruikt, maar nu al resistentie tegen. 

- Zanamivir: remt neuramidase van influenza A en B. 
 
 
Virusstatica tegen herpesvirussen 

- Aciclovir (en pro-drug valaciclovir): guanosine-analogon, werkzaam tegen HSV-1 en 2. VZV minder gevoelig, EBV en 
CMV ongevoelig. Moet vaak gedoseerd worden (5 dd). Valaciclovir betere biologische beschikbaarheid, kan minder vaak 
gedoseerd worden (3 dd). Aciclovircrème beschikbaar voor herpes labialis. 

- Famciclovir: pro-drug van penciclovir, een guanosine-analogon, werkzaam tegen HSV-1 en 2 en VZV. Betere 
biologische beschikbaarheid dan aciclovir, daarom minder vaak en lager te doseren (3 dd). 

- Ganciclovir (en pro-drug valganciclovir): synthetisch guanine-analogon, structureel verwant aan aciclovir. Sterker 
werkzaam tegen EBV en CMV, maar ook toxischer (leukopenie). Toegepast bij inductiebehandeling van CMV bij aids-
patiënten (of andere immuungecompromitteerde patiënten), in vorm van valganciclovir (heeft een 10x hogere 
biologische beschikbaarheid bij orale toediening). I.v.-toediening ganciclovir wel mogelijk. 

- Foscarnet: pyrofosfaatanalogon, m.n. werkzaam tegen herpesvirussen, waaronder CMV. Bij i.v.-toediening even 
effectief als ganciclovir, maar toxiciteit leidt vaker tot stoppen. 

 
Virusstatica tegen influenzavirussen 

- Amantadine: profylactisch werkzaam tegen influenza A, wordt gebruikt om tijdens influenzaseizoen periode tussen te 
late toediening van vaccin en vorming van voldoende antistoffen te overbruggen. Bijwerkingen als nervositeit, 
slapeloosheid, duizeligheid, m.n. bij ouderen en gelijktijdig gebruik van alcohol. 

- Oseltamivir: geregistreerd voor behandeling en preventie van influenza. Geen vervanging van vaccinatie. Ouderen 
hebben grotere kans op delier. Daarbij in Europa al 13% resistentie terwijl het nog niet is toegepast. 

- Zanamivir: bij toediening binnen 36 u na aanvang van griepklachten kan ziekteduur met ca. 1-1,5 dg verkort worden. 
Toediening via orale inhalatie, kan acute bronchospasmen geven bij patiënten met respiratoire aandoeningen. Interfereert 
niet met influenzavaccinaties. 
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Schimmelinfecties 
NHG M64 
 
Dermatomycose: aandoening van huid, haren of nagels t.g.v. infectie door schimmels of gisten. Vaak aangedane plekken zijn 
gelaat, hals, romp, huidplooien, voet, hand en nagels. Voorbeelden: 

- Candidiasis: infectie door Candida (gist), commensaal in mond, GI-kanaal en vagina, infecteert onder bepaalde 
omstandigheden slijmvliezen en vochtige huidgebieden, vb. slijmvliezen mond (spruw) en vagina, geslachtsdelen en anus 
(candidiasis urogenitale), bij vrouwen huid onder borsten, huidplooien van buik. Uitlokkende factoren zijn warm/vochtig 
weer, strak zittend synthetisch ondergoed, slechte hygiëne en ontstekingen in huidplooien (vb. psoriasis). Gebruik 
antimicrobiële middelen kan infectiekans vergroten door verstoring commensale flora. 

- Ringworm (tinea): schimmelinfectie van huid, veroorzaakt door dermatofyten over gehele lichaam:  
o Tinea pedis (voetschimmel, zwemmerseczeem): vnl. door Trichophyton of Epidermophyton. 
o Tinea unguium ~ onychomycose: nagelinfectie door dermatofyt (vnl. teen) of Candida (vnl. vinger). 
o Tinea cruris (liesschimmel): in huidplooien schaamstreek, breidt uit naar binnenkant benen. Vnl. bij mannen. 
o Tinea capitis: vnl. door Trichophyton. Zeer besmettelijk en komt veel voor bij kinderen. 
o Tinea corporis: door Trichophyton, Microsporum of Epidermophyton, besmettelijk bij lichamelijk contact. 

- Pytiriasis versicolor: schimmelinfectie van bovenste huidlaag die schilferige, licht verkleurde plekken veroorzaakt, door 
Malassezia furfur (Pityrosporum ovale). Zelden pijn of jeuk, maar zeker bij donkere huid duidelijk zichtbare plekken. Vnl. 
op romp, extremiteiten, hals. Herstel pigmentatie pas na blootstelling aan zon. 

 
Behandeling 
Antimycotica kunnen oraal of lokaal worden toegediend, afhankelijk van organisme en lokatie. Indien mogelijk verdient lokale 
toepassing de voorkeur, vanwege grotere kans op interacties en bijwerkingen bij orale toediening. 

- Dermatomycosen: imidazolen lokaal: ketoconazol, miconazol, terbinafine 

- Onychomycose: door dermatofyt (teen) oraal terbinafine, door Candida (vinger) oraal itraconazol. 

- Candidiasis mond (spruw): lokaal miconazol in gel. Bij zwangerschap, gebruik orale anticoagulantia of slechte 
acceptatie lokaal nystatine. Bij kinderen jonger dan 4 maanden nystatine in suspensie, aangezien er een geval gemeld is 
van een kind dat stikte in de miconazol gel.  

- Candidiasis urogenitale: lokaal miconazol, alternatieven clotrimazol of butoconazol 

- Candidiasis nagels/nagelriem: lokaal miconazol. Bij zwangerschap, gebruik orale anticoagulantia of slechte acceptatie 
lokaal nystatine. 

 
Antimycotica 
Schimmels en gisten zijn betrekkelijk gedifferentieerde levensvormen, verschillen duidelijk van bacteriën. Niet gevoelig voor 
antimicrobiële middelen, waardoor bij langdurig/onjuist gebruik hiervan woekering van (commensale) schimmels/gisten kan 
ontstaan. Andere risicofactoren voor infectie zijn immunodeficiëntie, immunologische afwijkingen en gebruik van cytostatica.  
Antimycotica werken fungistatisch en/of fungicide: antimycotische antibiotica, imidazolen, triazolen en allylaminen. 
 
Antimycotische antibiotica – amfotericine B, nystatine: werken fungistatisch en fungicide door permeabiliteit van 
celmembraan van schimmel te verhogen door binding aan ergosterol. 

- Werkingsspectrum: amfotericine B heeft breed spectrum tegen schimmels (Aspergillus fumigatus) en gisten (Candida 
en non-Candida spec.). Dermatofyten meestal niet erg gevoelig. Nystatine vnl. tegen gisten (Candida). 

- Farmacokinetiek: worden na orale toediening niet geresorbeerd, alleen lokaal of parenteraal toe te passen. Nystatine te 
toxisch voor parenterale toediening. 

- Indicaties: amfotericine B parenteraal bij diepe, ernstige, systemische mycosen, lokaal bij oppervlakkige mycosen. 
Nystatine m.n. lokaal tegen mucocutane infecties door Candida. 

- Bijwerkingen: bij lokale toediening niet relevant. Amfotericine B parenteraal: nefrotoxiciteit, acute reacties zoals 
hoofdpijn, misselijkheid, braken, anorexie, koorts, rillingen, spierpijn, hypotensie. 

- CI: bij lokale toediening niet relevant. Amfotericine B: nierfunctiestoornissen relatief, serumcreatinine en 
elektrolytengehalte regelmatig bepalen. 

- Interacties: bij lokale toediening niet relevant. Amfotericine B parenteraal: 
o Veroorzaakt kaliumdepletie: effect digoxine en spierrelaxantia kan worden versterkt. 
o Corticosteroïden kunnen door amfotericine B veroorzaakte kaliumdepletie versterken. 
o Gelijktijdig gebruik aminoglycosiden, ciclosporine, pentamidine en cisplatine kan nefrotoxiteit verhogen. 
o Combinatie met flucytosine vergroot antimycotische werking, maar ook kans op bijwerkingen. 
o Antagonisme tussen amfotericine B en imidazolen. 
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Imidazolen – ketoconazol, miconazol, clotrimazol: verstoren membraanintegriteit van schimmels door remming synthese 
ergosterol. 

- Werkingsspectrum: candidaspecies en dermatofyten. Aspergillusspecies zijn niet gevoelig. 

- Farmacokinetiek: m.n. lokale toepassing. Miconazol wordt matig geabsorbeerd, orale gel na doorslikken wel gedeeltelijk 
geabsorbeerd, rekening houden met interacties. Ketoconazol wordt bij pH < 3 vrijwel geheel geabsorbeerd, maar is bij 
hogere pH onoplosbaar.  

- Indicaties: ketoconazol lokale behandeling van mucocutane candidiasis. Miconazol lokale behandeling van mucocutane 
schimmelinfecties. Ketoconazol wordt nauwelijks nog systemisch toegepast vanwege reële kans op hepatotoxiciteit en 
beschikbaarheid van alternatieven. 

- Bijwerkingen: bij lokale toepassing huidirritatie. Miconazol orale gel kan misselijkheid veroorzaken. 

- CI: bij orale toediening leverinsufficiëntie, instelling op coumarines. 

- Interacties: bij orale gel miconazol: 
o Remt CYP3A en 2C9, plasmaspiegels van hierdoor gemetaboliseerde geneesmiddelen worden verhoogd. 
o Coumarine-instelling kan langdurig ontregeld worden, combinatie vermijden. 

 
Triazolen – itraconazol, fluconazol: overeenkomstig imidazolen, verstoren membraanintegriteit van schimmels door 
remming synthese ergosterol. 

- Werkingsspectrum: breed (Candida, Cryptococcus), fluconazol niet tegen Aspergillus, itraconazol wel. 

- Farmacokinetiek: goede orale absorptie, bij itraconazolcapsules afhankelijk van pH van maag. 

- Indicaties: fluconazol m.n. bij vaginale en orofaryngeale candidiasis. Itraconazol bij systemische behandeling van 
mucocutane infecties door dermatofyten, candidaspecies en Malassezia furfur, m.n. bij onychomycosen. Ook bij ernstige 
diep-systemische infecties. 

- Bijwerkingen: GI-stoornissen, hoofdpijn, duizeligheid, allergische huidreactie, verhoging leverenzymwaarden. 

- CI: Zwangerschap en lactatie, lang QT-intervalsyndroom: alle absoluut. 

- Interacties itraconazol: 
o Remt CYP3A, verhoogde plasmaspiegels/toxiciteit van middelen die hierdoor gemetaboliseerd worden: 

CI bij substraten die QT-intervalverlenging geven (kinidine), sommige ACE-remmers (simvastatine, atorvastatine), 
ergotalkaloïden, sommige calciumantagonisten, digoxine. 

o Bij behandeling door cytostatica of antibiotica kan beschikbaarheid itraconazol verlaagd zijn 
o Wordt gemetaboliseerd door CYP3A4: remmers (claritro-/erytromycine, ritonavir) verhogen plasmaspiegel. 
o Middelen die pH verhogen, zoals omeprazol, verminderen absorptie. Itraconazol met coca-cola of andere 

koolzuurhoudende frisdranken innemen om de absorptie te verbeteren.  
 
Allylamine – terbinafine: fungicide middel, remming enzym squaleenepoxidase leidt tot stapeling squaleen en depletie 
ergosterol. 

- Werkingsspectrum: breed, m.n. tegen dermatofyten en in iets mindere mate tegen Candida, Cryptococcus en 
Aspergillus. Tegen Malassezia furfur alleen bij lokale toediening. 

- Farmacokinetiek: bereikt na orale toediening snel hoge concentraties in sebum, stratum corneum en haren en 
diffundeert eenvoudig in nagels. 

- Indicaties: dermatofytinfecties van huid en nagels. 

- Bijwerkingen: GI-stoornissen, huidreacties, smaakverandering, gehoorverlies, verhoging leverenzymwaarden. Enkele 
gevallen van symptomatische leverschade gemeld. 

- CI: lactatie. Bij smaak of gehoorverlies onmiddellijk staken (reversibel). 

- Interacties: 
o Remt CYP2D6, verhoogde plasmaspiegels middelen die hierdoor gemetaboliseerd worden (amitryptilline, 

nortryptilline, codeïne, haloperidol, metoprolol, timolol). 
o De werking van de orale anticonceptiepil kan worden verminderd, waarschijnlijk door een verstoring van de 

pilcyclus. Gebruik extra maatregelen tijden de kuur en tot en met 14 dagen er na. De pil wel door blijven slikken. 
o Cimetidine kan eliminatie vertragen. 
o Rifampicine kan eliminatie versnellen. 
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Tractus circulatorius 
 

Hartfalen 
NHG M51, GF p.91-102, FK 
 
Progressieve (dodelijke) ziekte met verminderde pompfunctie waardoor er een afname is van het hartminuutvolume. Door 
myocardschade is er linkerkamerdysfunctie waardoor er een daling is in HMV, de orgaanperfusie neemt af en via activatie van 
de nier gaat de preload omhoog. HMV (frequentie x slagkracht = hoeveelheid bloed die per minuut in de aorta wordt 
gepompt) wordt bepaald door het einddiastolisch volume in de ventrikel (de preload), de inotropie van het myocard, de 
tijdens contractie opgebouwde druk in de ventrikelwand (de afterload) en de hartfrequentie. Vooral bij inspanning is het hart 
niet meer in staat voldoende bloed naar de weefsels te pompen, wat moeheid en dyspneu veroorzaakt. Het ophopen van het 
bloed in de venen geeft oedeem en eveneens dyspneu. Ook heeft 10-50% boezemfibrilleren. Er is veneuze overvulling en 
arteriële ondervulling. Hierdoor krijg je neurohumorale compensatie voornamelijk door de nier die reageert op verminderde 
perfusie door RAS-activatie, wat zorgt voor vasoconstrictie en dus herstel van de nierperfusie.  
Bij hartfalen is de afstemming tussen HMV en lichaamsbehoefte in negatieve zin verstoord als gevolg van een cardiaal 
bepaalde functiestoornis. Oorzaken van hartfalen lopen uiteen: coronair lijden, hypertensie, klepafwijkingen, 
hartritmestoornissen of overig (ouderdom). Ook extracardiale oorzaak mogelijk, vb. maligne hypertensie, grote longembolie, 
anemie en hyperthyreoïdie.  
Het lichaam probeert hartfalen te compenseren door de sympatische activiteit (effect op afterload) te verhogen, met een 
verhoging van de hartfrequentie, contractiekracht en perifere vaatweerstand. 
 
Door verminderde nierperfusie wordt RAS geactiveerd, wat zorgt voor:  

- AT-II omhoog  waardoor aldosteron omhoog (natrium- en waterretentie/kalium excretie) en sympaticus  
   omhoog (toename frequentie en inotropie myocard, wat niet meer zinvol is als het hart  

beschadigd is, vasoconstrictie (afterload omhoog)).  

- Bradykinine omlaag  waardoor minder vaatverwijding 

- Prostaglandinen omlaag  waardoor minder vaatverwijding.  
 
Door RAS te remmen (met ACE-remmer) gaat AT-II omlaag, waardoor aldosteron en sympaticus worden geremd en 
bradykinine en PG worden gestimuleerd. Dit allen zorgt voor vaatverwijding (PG/bradykinine/sympaticus) en minder 
water/zoutretentie (aldosteron). Hierdoor vermindert de veneuze overvulling, waardoor oedeem en dyspneu afnemen (zie 
figuur).  
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FK: In reactie hierop treden compensatie- en regelmechanismen (neuro-endocriene en hemodynamische processen) in 
werking om de systemische perfusiedruk te handhaven. Deze resulteren in water- en natriumretentie en toename van 
vaatweerstand. Cardiale en neurohumorale compensatieprocessen: 
1. Activatie sympathicus: snel, leidt tot toename hartfrequentie en contractiliteit myocard (daarmee toename HMV) en verhoging 

perifere weerstand door algemene arteriolaire en veneuze constrictie. Afterload neemt toe. 
2. Renine-angiotensine-aldosteron-systeem (RAAS): Het gevolg van stimulatie van het renine-angiotensinesysteem is vasoconstrictie, 

stijging van de perifere vaatweerstand en water- en zoutretentie door de toegenomen aldosteronconcentratie. Het resultaat van dit 
regelmechanisme is stijging van de vullingsdruk van de ventrikel (de nabelasting). Stijging van de vullingsdruk van de ventrikel leidt 
tevens tot activering van het lokale RAS in de ventrikels en in combinatie met groeifactoren op de lange termijn tot 
ventrikelhypertrofie. Door water- en zoutretentie neemt ook de voorbelasting toe 

3. Hypertrofie myocard: structuur hartspier is veranderd door combinatie van hypertrofie en dilatatie hartspier samen met fibrosering en 
verminderde capillaire dichtheid.  

4. Vasopressine (ADH): versterkt waterretentie en vasoconstrictie, afgifte wordt gereguleerd door osmol-regulatiecentrum in reactie op 
volumeveranderingen. Spiegels zijn verhoogd in eindstadium van hartfalen, o.m. verantwoordelijk voor hyponatriëmie die ontstaat 
tijdens behandeling hartfalen. 

5. Atrium-natriuretische factor (ANF): tegenregulerend hormoon dat wordt gesynthetiseerd in wand van de atria, meer ANF wordt 
afgegeven bij hartfalen door toename van rek van atriumwand. Effect is natriuretisch, diuretisch en vasodilaterend waardoor pre- en 
afterload afnemen. 

6. Tumor necrose factor (TNF): bij chronisch hartfalen hogere spiegels systemisch en in het myocard. Speelt een rol bij aantal 
pathofysiologische processen betrokken bij progressie van hartfalen. 

 
Op korte termijn gunstig, maar op langere termijn contraproductief. Bij doorschieten ontstaat vicieuze cirkel van hartfalen en 
schade aan myocard, die bijdraagt aan progressie van syndroom hartfalen. Symptomen van chronisch hartfalen zijn een 
geringer inspanningsvermogen, dyspneu, stuwingsverschijnselen/oedeem in longen (bij falen linkerhart) of lever, GI-kanaal 
en benen (bij falen rechterhart). Daarbij hoge incidentie van ventriculaire aritmieën en een verkorte levensverwachting. Het is 
een invaliderende ziekte met slechte prognose, m.n. indien onbehandeld. Ernst van aandoening aangegeven m.b.v. classificatie 
van New York Heart Association (NYHA): 

- Klasse I: geen duidelijke klinische symptomen, geen beperking activiteiten, wel meetbare vermindering van 
linkerkamerfunctie. 

- Klasse II (licht): dyspneuklachten tijdens ongebruikelijke lichamelijke inspanning. 

- Klasse III (matig ernstig): reeds klachten bij geringe (alledaagse) inspanning. 

- Klasse IV (ernstig): klachten (vermoeidheid en/of kortademigheid) in rust. 
 
LAB-waarden die worden onderzocht zijn creatinine voor de nierfunctie (CL = (140-leeftijd) x gewicht /0,815 x 
serumcreat), kalium, natrium en BNP (Brain Natriuretic Peptide). BNP wordt door het hart aangemaakt bij overrekking 
hartspier, bij een BNP hoger dan 100 pg/ml kan je de diagnose hartfalen stellen. Hoe hoger BNP hoe slechter de prognose.  
Onderscheid wordt gemaakt tussen chronisch en acuut hartfalen, belangrijk m.b.t. de behandeling. Chronisch hartfalen 
wordt gekenmerkt door wisselend klachtenbeeld dat meestal geleidelijk verergert. Van acuut hartfalen (astma cardiale) is 
sprake als dyspnoe plotseling optreedt/verergert, ook in rust (geef lisdiureticum i.v.). Verder sprake van hoorbare, reutelende 
ademhaling, klamme, koude huid en profuus transpireren. 
 
Verder zijn van belang de bijkomende ziektebeelden (angina pectoris, boezemfibrilleren, ventriculaire ritmestoornissen), de 
leeftijd (relatief jonge patiënten worden eerder door verwezen voor specialistisch onderzoek) en de aard van het hartfalen 
(systolische of diastolische disfunctie). 
Mogelijke oorzaken of triggers voor hartfalen: angineuze klachten, ritme- of geleidingsstoornissen; gebruik van negatief 
inotrope middelen, NSAIDs, corticosteroïden of thiazolidinedionen. 
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Contra-indicatie hartfalen 
CI014, p.753 

- Anti-aritmica klasse 1a, 1c: belangrijk bij alle NYHA klassen. Hebben negatief inotrope effecten. 

- Tricyclische antidepressiva: belangrijk, beïnvloeden hartwerking door direct effect op de geleiding en contractiliteit en 
indirect door anticholinerge en antiadrenerge werking. Cardiaal effect m.n. bij hoge doses. 

- Bètablokkers: relatief bij klasse IV. Indien ze wel toegepast moeten worden, alleen bij stabiel hartfalen en volgens 
adagium start low, go slow. Patiënt inlichten over mogelijke initiële toename van dyspneu en oedeem, klachten opvangen 
met diuretica. 

- Bètasympathicomimetica: oraal, chronisch gebruik verslechtert hartfunctie. Is ook geassocieerd met optreden 
ritmestoornissen. Ook bij inhalatie waargenomen, indien nodig wel inhalatie de voorkeur.  

- Calciumantagonisten (vooral diltiazem/verapamil): belangrijk bij ernstig hartfalen vanwege negatief inotroop effect. 

- Corticosteroiden: kunnen natrium- en waterretentie geven (extra belasting hart), vooral bij klasse III en IV.  

- Disulfiram: relatief, remt afbraak acetaldehyde, kan ritmestoornissen geven door ophoping hiervan.  

- Itraconazol: belangrijk bij alle klassen, vanwege negatief inotroop effect. Bij toepassing dienen risico’s afgewogen worden 
tegen ernst van indicatie. 

- Infliximab: belangrijk, verergering hartfalen bij klasse III en IV.  

- Lithium: relatief, kan geleidings- en ritmestoornissen veroorzaken. 

- Parasympathicomimetica: belangrijk, negatief inotroop en negatief chronotroop effect. 

- NSAIDs: belangrijk, kunnen verslechterend effect hebben op verloop van hartfalen. Remmen synthese renale PG. COX-
2 remmers zijn waarschijnlijk niet veiliger. Bij starten kan vochtretentie (benauwdheid, dikke enkels, snelle 
gewichtstoename (> 2 kg in 2 dgn)) ontstaan.  

- Pioglitazon: belangrijk bij klasse III en IV, verhoogde incidentie van vochtretentie en hartfalen.  

- Thyreomimetica: belangrijk, eerste uitgifte (te hoge aanvangsdosering/te snelle stijging) kan zorgen voor verergering 
hartfalen bij alle klassen.  

- Oxytocine: relatief, licht antidiuretisch. Kan ernstige hypotensie, tachycardie en aritmie veroorzaken.  
 
Behandeling  
Doel van de behandeling is verbetering van de symptomen en hiermee de kwaliteit van leven (kortademigheid, oedeem, 
moeheid), afname morbiditeit en mortaliteit en afname risico ziekenhuisopname.  
 
Voorlichting en leefstijlinterventies 
Vermijdt NSAID gebruik zo mogelijk, adviseer dagelijks te bewegen, instrueer patiënt met betrekking tot flexibel 
diureticabeleid (patiënten wegen zichzelf en kunnen wij sterke toename in gewicht extra diuretica nemen), adviseer 
natriumbeperking, overweeg vochtbeperking tot 1,5 à 2 liter per dag bij patiënten met ernstig hartfalen, overweeg 
gewichtsreductie bij patiënten met obesitas (BMI >30 kg/m2), adviseer de jaarlijkse griepvaccinatie, ontraad roken en adviseer 
alcoholinname te beperken tot 1 à 2 eenheden per dag, ontraad verblijf op grote hoogte en in zeer warme gebieden aan 
patiënten met klachten, patiënten in NYHA-klasse IV zijn ongeschikt voor het besturen van een auto. 
 
Behandeling acuut hartfalen 
Patiënt moet rechtop zitten, met benen uit bed. Daarbij snelwerkend nitraat (nitroglycerine, isosorbidenitraat) sublinguaal 
elke 2-5 min, tenzij systolische tensie < 90 mmHg; bij vochtretentie furosemide i.v. (hoger doseren bij verminderde 
nierfunctie). Indien mogelijk zuurstof toedienen en bij ernstige dyspnoe/agitatie morfine i.v. 
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Behandeling chronisch hartfalen 

- Stap 1a: - NYHA klasse II t/m IV: lisdiureticum (furosemide, bumetanide) 
  - NYHA klasse II en ongewenste piekdiurese: hydrochloorthiazide 
  - bij onvoldoende effect, ander diureticum proberen 
  - geef uiteindelijk de laagst effectieve dosering 

- Stap 1b: ACE-remmer tegelijk starten en langzaam opbouwen, vb. enalapril (1e keuze), lisinopril, ramipril. Dosering 
laag beginnen i.v.m. onvoorspelbare reactie op actief RAS. Waarschuw voor orthostatische klachten, eerste dosis a.n.. Bij 
bijwerkingen (kriebelhoest) vervangen door angiotensine II-remmer, vb. candesartan, valsartan (niet bij angio-oedeem). 
Bij laag serumkalium bij gebruik van diuretica en ACE-remmer kan bij klasse II eplerenon of bij klasse III/IV 
spironolacton worden toegevoegd. 

- Stap 2 (klasse II-IV, klasse I met hypertensie, na myocardinfarct): bètablokker toevoegen. Bij leeftijd onder 70 jaar: 
bisoprolol, carvedilol, metoprolol. Bij patiënten ouder dan 70 jaar: nebivolol. CI bij patiënten die hemodynamisch niet 
stabiel zijn of bij verschijnselen van onbehandelbare vochtretentie. Voorzichtigheid geboden bij astma, diabetes met 
frequente hypoglycemieën, bradyaritmieën zonder pacemaker en > 75 jr. 

- Stap 3 (klasse III/IV, nierfunctie voldoende, geen hyperkaliëmie): spironolacton toevoegen indien met ACE-remmer 
aldosteronconcentratie niet voldoende omlaag gaat. Geeft snel aanleiding tot ernstige hyperkaliëmie.  
Bij klasse II: Eplerenon (inspra) toevoegen.  

-  Stap 4: in overleg met 2e lijn. Indien nog steeds sprake van een hartfrequentie > 70 spm, een normaal sinusritme en een 
ejectiefractie < 35: ivabradine toevoegen. Zo niet, overweeg bij persisterende klachten een AT-II antagonist 
(candesartan, valsartan) 

-  Stap 5 (aanhoudende of nieuwe klachten, in overleg met 2e lijn): digoxine 0,25 mg bij niet-negroïden. Bij risico op 
toxiciteit (> 70 jr, verhoogd creatinine, laag gewicht) 0,125 mg, bij hoogbejaarden met verhoogd creatinine of laag 
gewicht 0,0625 mg. Toevoeging combinatie isosorbidenitraat met hydralazine aan stap 4 in plaats van digoxine bij 
patiënten van het negroïde ras. 

 
Extra:  
-   Bij hartfalen hebben lisdiuretica de voorkeur omdat ze sterker werken. Thiaziden bij hypertensie, want hier  
   geen oedeem.  
-   Digoxine heeft de voorkeur als er ook sprake is van atrium(boezem)fibrilleren.  
-   De bètablokker zorgt voor vermindering van de sympaticus (weegt zwaarder dan verlaging HMV (frequentie)). 
-   Mannitol wordt als osmotisch diureticum slechts bij hele ernstige situaties (oedeem door  
   schedelbasisfractuur) gebruikt, zorgt voor zeer grote diurese vanwege proximale werking (90% resorptie).  
-   De combinatie triamtereen (kaliumspaarder) en thiazidediuretica dient te worden gestopt wanneer er een  
   ACE remmer bij komt, ACE-remmer zorgt voor meer kalium.  
-   Pas bètablokker bij lisdiureticum en ACE-remmer wanneer patiënt stabiel is.  
-   FK: aangeraden wordt vóór instelling van de ACE-remmer de toediening van het diureticum twee à drie  
   dagen te staken.  
   
Wijzigingen NHG standaard hartfalen: 
- Niet meer de 5-stappen aanpak (nu ACE-remmer, (lis)diureticum, beta-blokker) 
- Voorkeur lisdiuretica in plaats van thiazides 
- AT-II antagonisten(sartanen) NIET gelijkwaardig aan ACE-remmers, wel alternatief bij hinderlijke hoest.  
- Plaats digoxine is onzeker 
- GEEN statine toevoegen 
- Denk om risicovolle co-medicatie:  1. Negatief inotroop, tasten frequentie aan (calciumantagonisten: verapamil,  
     diltiazem, thiazolidinedionen, klasse I antiarrhytmica) 

2. Cortico’s, NSAID’s en ASA 
3. Antidepressiva: SSRI (IA diuretica: hyponatriemie) 
   TCA (anticholinerg, beinvloed hart/vagus) 

Vervang calciumantagonisten als antihypertensiva door ACE-remmer, AT-II antagonisten of betablokker. 
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Hypertensie 
FK, GF p.109-115 
 
De bloeddruk wordt bepaald door het HMV en de perifere weerstand. Via verschillende regelmechanismen (bv. Frank-
Starling-effect, sympathicus/parasympathicus, RAS, water/zouthomeostase) beïnvloeden deze elkaar zodanig dat de 
bloeddruk binnen bepaalde grenzen blijft. Bij hypertensie is de normale regulatie van de bloeddruk verstoord. Mogelijke 
aangrijpingspunten bij de medicamenteuze behandeling van hypertensie: 

- Renale excretie natriumionen: verhoogde renale uitscheiding van natrium gaat gepaard met uitscheiding water. Vulling 
extracellulaire compartiment daalt waardoor arteriële bloeddruk afneemt. Ook perifere weerstand vermindert door 
chronische onttrekking natrium. (thiazides) 

- Sympathicus: door uitscheiding endogene catecholaminen wordt bloeddruk op bepaald niveau gehandhaafd, deze 
remmen leidt tot verlaagde bloeddruk. (beta-blokkers, centraal alfa-methyldopa) 

- Renine-angiotensine-systeem: o.i.v. bloeddrukdaling, afname bloedvolume en natriumdepletie wordt renine afgegeven, 
dat de omzetting angiotensinogeen in angiotensine I in angiotensine II (door ACE) stimuleert. AT-II is meest krachtige 
vasoconstrictieve stof in het lichaam, stimuleert daarnaast afgifte van aldosteron, waardoor water/zoutretentie optreedt. 
Remming ACE of blokkade AT-II-receptor heeft bloeddrukdaling tot gevolg. Het RAS-systeem is dus niet geactiveerd 
door de nier, zoals bij hartfalen. (ACE-remmers, AT-II remmers)  

- Tonus vasculaire gladde spierweefsel: beïnvloedt de vaatdiameter; deze verlagen leidt tot lagere perifere weerstand. 
(calciumantagonisten) 

 
Onderscheiden worden primaire (essentiële) hypertensie (95%) en secundaire hypertensie (5%). Aan secundaire hypertensie 
ligt een andere aandoening ten grondslag, vb. renovasculaire of renoparenchymateuze hypertensie of t.g.v. oorzaken in de 
bijnier (Cushing syndroom, primair hyperaldosteronisme). Deze oorzaken dienen door een specialist behandeld te worden. 
Bij essentiële hypertensie is er geen sprake van klachten of anatomische afwijkingen. Behandeling is nodig, omdat 
hypertensie als risicofactor geldt voor andere hart- en vaatziekten (HVZ) door atherotrombotische processen 
(myocardinfarct, angina pectoris, TIA, CVA en hartfalen).  
Andere risicofactoren voor HVZ zijn roken, leeftijd, geslacht, voedingspatroon, lichamelijke activiteit, alcoholgebruik, 
familieanamnese, comorbiditeit (aanwezige HVZ, diabetes, RA), lipidenspectrum, bloeddruk en nierfunctie. Diabetes en 
reuma veroorzaken beschadiging van de vaten, bij reuma is dit het gevolg van ontstekingen overal in het lichaam en dus ook 
in de vaten.  
Een cardiovasculair risicoprofiel en dus de overweging om op medicatie over te gaan moet altijd worden aangeboden door 
een arts bij mensen die eerder HVZ hebben gehad en diabetes of reuma hebben. Deze groepen hebben een grote kans op 
recidieve of het ontstaan van HVZ. Ook moet het worden aangeboden bij mensen die niet eerder HVZ, DM of RA hebben, 
maar wel een systolische bloeddruk > 140 mmHg, cholesterol > 6,5 mmol/L, rokers boven de 50 jaar, een belaste 
familieanamnese en chronische nierschade. De groepen geneesmiddelen die worden gebruikt bij het voorkomen van HVZ 
zijn thrombocytenaggregatieremmers, antihypertensiva en cholesterolverlagers. 
Omdat patiënt geen klachten heeft van hypertensie, maar bij het starten van de behandeling wel bijwerkingen ondervindt, is 
het van belangrijk dat de patiënt inziet dat het op lange termijn de kans op bepaalde aandoeningen voorkomt, om zo de 
therapietrouw zo hoog mogelijk te krijgen. 60% van de patiënten stopt namelijk binnen 2 jaar. Op lange termijn (na 60 jaar) 
treedt schade op aan de ogen (netvlies), hart (ECG-veranderingen: hartfalen), nieren (nefropathie: eiwitverlies), centraal 
(CVA, vasculaire dementie) en vaten (coronaire complicaties en vaatlijden). 
Hypertensieve crisis: in korte tijd ontstane, zeer hoge bloeddruk, die direct bedreigend is voor diverse orgaan-functies zoals 
ogen, nieren, hersenen, hart en vaten. Doel van behandeling is voorkomen/beperken orgaanschade. 
 
Contra-indicatie hypertensie 
CI010 p.736: bloeddrukverhogende middelen 

- Triptanen: relatief, bloeddruk kan klinisch relevant stijgen. 

- NSAIDs 

- Orale anticonceptiva 

- Stimulantia (amfetamine, cocaïne) en alcohol 

- MAO-remmers: belangrijk, worden geassocieerd met hypertensieve crises. 

- Middelen met mineralocorticoïde werking (anabole steroïden, androgenen, corticosteroïden (vooral cortisonen of hoge 
dosering), glycyrrhizinezuren): leiden tot water- en zoutretentie 

- α-adrenerge sympathicomimetica: belangrijk, werken sterk vasoconstrictief. 

- β1-adrenerge sympathicomimetica: relatief, geven tachycardie die bij hypertensie tot problemen kan leiden. 
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Behandeling 
Een bloeddruk van 140/90 is de grens vanaf wanneer actie wordt ondernomen. Hiertoe eerst niet-medicamenteuze 
behandeling proberen. Starten met medicamenteuze behandeling niet alleen afhankelijk van hoogte bloeddruk, maar van 
totale risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit van individuele patiënt (zie risicofactoren). Hierbij geldt tevens hoe 
hoger het totale risico, des te lager de streefwaarde. Bij ouderen is het mogelijk dat zij de streefwaarde niet verdragen, i.v.m. 
optreden orthostatische hypotensie (m.n. bij geïsoleerde systolische hypertensie – systole > 160 mmHg, diastole < 90 
mmHg).  
 
Niet-medicamenteus 

- Stoppen met roken. 

- Voldoende (intensieve) lichaamsbeweging. 

- Gewichtsreductie indien BMI > 27. 

- Gezond eten. 

- Stress voorkomen.  

- Verminderen overmatig alcoholgebruik (1-2 alcoholeenheden per dag lijkt optimum m.b.t. risicoreductie HVZ). 

- Beperken natriuminname (ten hoogste 6 g NaCl per dag, halvering van gemiddelde zoutinname in NL, geeft 
risicoreductie van 25% op CVA bij mensen met licht verhoogde bloeddruk). 

- Oppassen voor overmatig drop/zoethout gebruik. 
 
Medicamenteus 
Van thiazidediuretica, bètablokkers, ACE-remmers, angiotensine II-antagonisten en calciumantagonisten is aangetoond dat ze 
risicoreductie van morbiditeit en mortaliteit geven. Alle middelen hebben een vergelijkbare effectiviteit en daarom wordt de 
keuze ten eerste gemaakt op basis van comorbiditeit. Ook kan worden gekeken naar kosten, bijwerkingen, interacties en 
contra-indicaties. Er wordt gestreefd naar systolische bloeddruk < 140 mmHg, indien niet te bereiken met monotherapie, dan 
overgaan op combinatietherapie. Bloeddruk tijdens instelling elke 2-4 wk controleren. Indien streefwaarde niet te bereiken is, 
is SBD daling van tenminste 10 mmHg acceptabel. Bejaarden (> 80 jr) ook behandelen. Bij stoppen met antihypertensiva 
vindt vaak terugval in de bloeddruk plaats. De therapie is dus meestal langdurig en is op risico-reductie gericht.  
 
- Stap 1: Hydrochloorthiazide of calciumantagonist in lage dosering. 
- Stap 2: Als er niet voldoende daling van de bloeddruk na 2-4 wkn is, dan ACE-remmer in laagste dosering. 
- Stap 3: Nog niet voldoende, derde middel erbij in laagste dosering. Vaak een combinatie van ACE-remmer, Ca-

antagonist en thiazidediureticum. 
- Stap 4: Nu pas de dosering ophogen van 1 van de middelen (vanwege zo min mogelijk last van bijwerkingen). 
Er kan altijd triamtereen (kalium-sparend diureticum) bij gegeven worden. 
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Zonder comorbiditeit 

- Start met ACE-remmer (enalapril, lisinopril, ramipril), thiazidediureticum (hydrochloortiazide), calciumantagonist 
(amlodipine, nifedipine), angiotensine-II-antagonist (losartan) of β-blokker (metoprolol, carvedilol). 

- AT-II antagonisten zijn in 1e lijn zelden eerste keuze, ze worden vooral gebruikt als alternatief bij kriebelhoest bij ACE-
remmers. 

- ACE-remmers hoeven niet langzaam opgebouwd te worden, aangezien het RAS systeem niet geactiveerd is en hebben 
een groepseffect.  

- Lisdiuretica worden alleen toegepast bij patiënten meer zeer lage nierfunctie, anders te veel afvoer van water voor de 
aandoening.  

- Atenolol als β-blokker bij hypertensie staat ter discussie. In studies is aangetoond dat het geen effect zou hebben op 
lange termijn. Deze studie staat ter discussie, onder andere omdat het in een beperkte onderzoeksgroep is uitgevoerd, 
maar toch wordt de voorkeur gegeven aan metoprolol.  

- β-blokkers moeten langzaam worden afgebouwd. Acuut stoppen zorgt voor direct herstel van sympatische tonus, wat 
gevaarlijk is: reflextachycardie.  

- Renineremmers, zoals aliskiren waren veelbelovende middelen, maar bleken niet effectiever dan placebo en leidden tot 
meer bijwerkingen in DM type 2 patiënten met nierfunctiestoornissen en/of cardiovasculaire problemen. Het is dus 
onduidelijk of het voor andere groepen wel nuttig is.  

- Bij patiënten met een bloeddruk ver boven de streefwaarde kan worden gestart met twee antihypertensiva. De voorkeur 
heeft dan een ACE-remmers met calciumantagonist of een ACE-remmer met een diureticum. 

- Bij het gebruik van hydrochloorthiazide moet het kaliumgehalte na 2 wk gecontroleerd worden. Bij bekend serumkalium 
< 3,5 mmol/L combineren met triamtereen (kaliumspaarder). 

- Indien bij controle nog steeds SBD > 140 mmHg, eerst een ander middel toevoegen, pas als dat niet meer mogelijk is 
dosis verhogen. 

 
Met comorbiditeit 

Co-morbiditeit 1e keuze Niet  

Hoge leeftijd (>50 jaar) Thiazidediureticum, 
calciumantagonist 

 

Jonge leeftijd (<50 jaar) ACE-remmer, Bètablokker, 
Diureticum 

 

COPD/astma Diureticum Bètablokker: bronchoconstrictie 
ACE-remmer: kriebelhoest 

DM type 2 ACE-remmer (remt progressie 
diabetische nefropathie) 

Bètablokker: maskeert 
hypoglycemie 

Hartfalen  Calciumantagonist 

Angina pectoris Bètablokker   

Nierziekte  ACE-remmer  

Zwangerschap Labetalol, α-methyldopa Diuretica (ontwatering kind), 
ACE-remmers (teratogeen), 
bètablokkers (verminderde 
doorbloeding placenta) 

Negroïde ras Calciumantagonist / Diureticum RAS-remmers 

Migraine Bètablokker (ook toegepast als 
profylaxe migraine) 

 

Recidiverende jicht  Diureticum: verhoogt 
urinezuurspiegel 
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Cardiovasculair risicomanagement  
 
Diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor HVZ, incl. leefstijladviezen en begeleiding, bij patiënten met 
een verhoogd risico van eerste of nieuwe manifestaties van HVZ (myocardinfarct, angina pectoris, herseninfarct, TIA, 
aneurysma aortae, perifeer arterieel vaatlijden). 
Het risicoprofiel bestaat uit een overzicht van voor HVZ relevante risicofactoren: 

- Leeftijd. 

- Geslacht. 

- Roken. 

- Bloeddruk. 

- Glucosegehalte. 

- Cholesterolgehalte. 

- Nierfunctie. 

- Familieanamnese. 

- Voedingspatroon. 

- Lichamelijke activiteit. 

- Body mass index. 

- Middelomtrek. 
De hoogte van het absolute risico van ziekte en sterfte door HVZ wordt geschat m.b.v. een risicofunctie binnen een bepaalde 
periode voor een patiënt aan de hand van de diverse risicofactoren. 
 
Veranderingen in NHG standaard CVRM t.o.v. 2006 
Veranderingen in de risicotabel: 

- Het risico op sterfte alleen is gewijzigd in het risico op ziekte én sterfte door HVZ in 10 jaar. 

- Een hoog risico is gedefinieerd als > 20%, een matig risico als 10–20% en een laag risico als < 10% kans op ziekte of 
sterfte.  

- De tabel is uitgebreid met cijfers voor 70-jarigen.  

- Ook bij patiënten met diabetes mellitus (zowel type 1 als 2) of met reumatoïde artritis kan de tabel worden gebruikt, 
namelijk door 15 jaar op te tellen bij de actuele leeftijd van de patiënt. 

- Het verschil in leeftijdsgrenzen tussen mannen en vrouwen is verdwenen; de grens is nu 50 jaar voor iedereen.  
Overige veranderingen: 

- Patiënten zijn ook te traceren door een belaste familieanamnese (gedefinieerd als een eerstegraadsfamilielid met een 
hartaandoening voor het 65ste levensjaar).  

- Ook vrouwen na de menopauze die zwangerschapscomplicaties doormaakten als diabetes mellitus, toxicose of pre-
eclampsie, hebben een verhoogd risico. 

- Bij patiënten met een systolische bloeddruk > 180 mmHg of een TC/HDL-ratio > 8 is een snelle analyse en behandeling 
wenselijk ongeacht het risico op HVZ. 

- In het algemeen is de streefwaarde voor de systolische bloeddruk < 140 mmHg en voor het LDL-cholesterol < 2,5 
mmol/l (en dus niet een verlaging met 1,0 mmol/l). 

- Zowel bij patiënten mét als zónder hart- en vaatziekten wordt als cholesterolverlager altijd gestart met simvastatine 40 
mg.  
 

Niet-medicamenteuze behandeling 
Geef alle patiënten met HVZ, DM2 of een 10-jrsrisico van ziekte en sterfte door HVZ > 5% de volgende leefstijladviezen: 

- Niet roken. 

- Voldoende beweging. 

- Goede voeding: beperkte vetinname, 2x per week (vette) vis, 200 g groente en 2x fruit, max 6 g NaCl per dag. 

- Beperk alcoholgebruik tot max 2 eenheden per dag. 

- Zorg voor optimaal gewicht en middelomtrek. 
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Medicamenteuze behandeling 

- Patiënten met HVZ: 
o Acetylsalicylzuur 80 mg per dag, alternatief clopidogrel. Bij indicatie voor antistolling coumarinederivaat. 
o Antihypertensivum bij SBD > 140 mmHg (thiazidediureticum, bètablokker, ACE-remmer, AT1-antagonist, 

calciumantagonist). Keus wordt mede bepaald door aard HVZ. 
o Statine bij LDL > 2,5 mmol/L. 

- Patiënten zonder HVZ, en met of zonder DM en RA (met: 15 jaar optellen bij actuele leeftijd in risicotabel): 
o Het 10 jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ wordt met behulp van een tabel bepaald. In deze tabel staan de 

factoren: geslacht, SBD, ratio cholesterol/HDL, leeftijd en roken. 
o Leefstijl adviezen en evt. behandeling bij 10-jrsrisico op HVZ > 20% of tussen 10 en 20% in aanwezigheid van 

risicofactoren. < 10% zelden medicatie nodig. Bij ouderen >70 jaar wordt door bij beperkte levens-verwachting de 
voordelen van preventieve behandeling afgewogen tegen nadelen (bijwerkingen, interacties, kosten). Vaak wordt pas 
later gestart met medicatie. 

o Antihypertensivum bij SBD > 140 mmHg (stappenplan zie hypertensie). 
o Statine bij LDL-cholesterol > 2,5 mmol/L. Simvastatine 1 dd 40 mg, na 3 mnd controle (streven is daling van 

tenminste 1,0 mmol/L). 
o Altijd behandeling, ongeacht risico, bij SBD > 180 mmHg of TC/HDL-ratio > 8. 

 
Follow-up 

- Informeer bij elk contact naar therapietrouw. 

- Kom bij rokers regelmatig terug op wenselijkheid om te stoppen met roken. 

- Controleer jaarlijks bloeddruk nadat deze is gedaald tot onder streefwaarde. 

- Controleer bij gebruik diuretica en ACE-remmers jaarlijks serumkalium en –creatinine. 

- Controle cholesterol na goede instelling is niet nodig. 

- Bepaal eens per 3 jr nuchter glucose. 

- Pogingen tot staken/verlagen medicatie worden niet aangeraden. 

- Overweeg nadere evaluatie specialist indien SBD daling < 10 mmHg of LDL-cholesteroldaling < 1,0 mmol/L. 
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Coronaire aandoeningen 
NHG M43/M80/M83, FK 
 
Angina pectoris: symptoom gekarakteriseerd door pijn/druk/zwaar gevoel retrosternaal, uitgelokt door lichamelijke 
inspanning, emotie, kou. Treedt op bij een verstoring van de balans O2 behoefte/O2 consumptie van myocard. Vaak 
veroorzaakt chronische endotheelschade (door roken, DM, hypertensie, verhoogd LDL) atherosclerose van coronairvaten, 
evt. gecombineerd met coronairspasme. Chronische endotheelschade zorgt voor endotheeldysfunctie, waardoor er lipiden 
naar de intima migreren en er macrofaagactivatie is. De lipiden worden opgenomen en er is collageenvorming en calcificatie 
wat leidt tot plaquevorming.  
Pijn vaak verergerd door condities die de O2 behoefte verhogen, vb. anemie, koorts, hypertensie, cardiomyopathie. 

- Stabiele angina pectoris: aanvallen ontstaan na toename cardiale O2 verbruik, tgv coronaire insufficiëntie. Klachten 
verminderen of verdwijnen enkele min na staken inspanning of na 2-15 min bij sublinguale toediening nitroglycerine. 
Ook spontane aanvallen mogelijk. Geringe neiging tot progressie. Uitlokkende factoren kunnen zijn inspanning, kou, 
warmte en emotie. Geven verhoogd risico van o.m. mortaliteit en myocardinfarct. 

- Acuut coronair syndroom (ACS): optreden van acute myocardischemie. Belangrijkste symptoom is progressieve of 
acute pijn op de borst, omvat zowel instabiele angina pectoris en myocardinfarct.  
o Instabiele angina pectoris: progressieve ischemie door ruptuur van atheromateuze plaque met bijkomende 

vorming van trombi en vasoconstrictie. In het algemeen bloedvoorziening voldoende om infarct te voorkomen. 
Hieronder vallen angina pectoris in rust, progressieve angina pectoris, angina pectoris van korter dan 2 mnd die 
ernstig of frequent is of die binnen 2 wk na acuut myocardinfarct optreedt. 

o Myocardinfarct: irreversibele wijziging op celniveau door hypoxie gevolgd door celdood door coagulatie-necrose 
en apoptose. Ontstaat door coronaire occlusie door trombus, die niet meer spontaan lyseert. Beschadigd endotheel 
zet aan tot plaatjes-aggregatie en stollingscascade (o.i.v. TxA2). 

- Prinzmetal (variant) angina: Zeldzame vorm instabiele AP, coronair vaatspasme veroorzaakt een voorbijgaande 
diameterreductie van arterie met als gevolg myocardischemie. Kenmerkend is aanvalsgewijze angina in rust (m.n. ’s 
nachts en in vroege ochtend). Tijdens ischemie ritme- en repolarisatiestoornissen. Vermoedelijk gevolg van abnormaal 
verhoogde gevoeligheid van gladde spiercellen voor vasoconstrictieve stimuli of van abnormale vasoconstrictieve 
activiteit. Syndroom wordt gekenmerkt door actieve en niet-actieve perioden. Behandel met calciumantagonisten.  CI 
beta blokker! 

 
Contra-indicatie angina pectoris 
CI011, p.741 

- In het algemeen: geneesmiddelen die evenwicht tussen O2 vraag en O2 aanbod van het hart kunnen verstoren. 

- Selectieve COX-2 remmers; belangrijk, verhoogt risico op hart- en vaatziekten.  

- Amfetaminen: relatief, sympathicomimetisch effect, veroorzaken tachycardieën en aritmieën (verergeren klachten). 

- Dopamine-agonisten: belangrijk, vanwege cardiovasculaire bijwerkingen. 

- Disulfiram: ophoping acetaldehyde kan zorgen voor ritmestoornissen.  

- TCA: belangrijk (hoge dosering), cardiale bijwerkingen. 

- PDE-5 remmers (Viagra): relatief, kunnen in combinatie met nitraten leiden tot ernstige hypotensie. 

- Migrainemiddelen: (triptanen, ergotamine): belangrijk, i.v.m perifere en coronaire vasoconstrictie. Bescherming hiertegen 
m.b.v. Ca-antagonisten. 

- Sympathicomimetica: belangrijk, stimuleren beta 1.  
 
Behandeling stabiele angina pectoris 
Niet medicamenteus 
Standaardadviezen gezonde leefstijl: niet roken, voldoende bewegen, gezonde voeding, gewichtsreductie tot QI < 25, 
beperking alcoholconsumptie (max. 2 eenheden) 
 
Medicamenteus: doel om balans zuurstofverbruik en aanbod optimaliseren.  
Aanvalsbehandeling met nitroglycerinespray (werkt sneller), eventueel 2x herhalen na respectievelijk 5 en 10 min. 
klachten dienen binnen 15 minuten af te nemen, aangezien een myocardinfarct anders de oorzaak zou kunnen zijn. Bij 
Prinzmetal nifedipine capsule (geen retard!). 
 
NHG behandeling AP:  
- Preventief: ASA en statine 
- Onderhoud:  1e keus metoprolol, 2e keus langwerkend nitraat, 3e keus diltiazem.  
      Combi: 1e keus en 2e keus. 
Controleer op bloeddruk, lipiden en diabetes.  
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Stappenplan onderhoudsbehandeling, profylaxe aanvallen (bij meer dan 2 aanvallen per week) 
- Stap 1.  Niet medicamenteuze adviezen. 
- Stap 2.  Geef thrombocytenaggregatiermmer (acetylsalicylzuur 80 mg). Bij overgevoeligheid 75 mg clopidogrel 

(grepid/plavix/vatoud). Denk aan toevoegen PPI. 
 Geef ook een statine. 
- Stap 3a.  Aanvalsbehandeling (couperen) met nitroglycerine voortzetten.  
- Stap 3b. Als onderhoud een bètablokker (metoprolol, bisoprolol. Bij centrale bijwerkingen: atenolol). Bij bijwerkingen of 

CI van bètablokker, calciumantagonist (diltiazem) geven. Anders een langwerkend nitraat (ISDN/ISMN 
oraal). 

- Stap 4a.  Bètablokker combineren met een calciumantagonist. 
o Hartfrequentie <70: dihydropyridine 
o Hartfrequentie >70: diltiazem 

- Stap 4b.  Calciumantagonist met een langwerkend nitraat. 
- Stap 5 Verwijs naar 2e lijn bij onvoldoende effect therapie. 
 
Behandeling acuut coronair syndroom 
Medicamenteus: doel is om complicaties te voorkomen en schade aan het hart te beperken.  

- Directe opname bij angina pectoris klachten in rust. In afwachting van ambulance, in volgorde: 
o Nitraat sublinguaal (isosorbidedinitraat, nitroglycerine) bij pijn, zo nodig herhalen na 5-10 min. NIET bij SBD < 

90 mmHG icm hartfrequentie < 50 spm.  
o Indien beschikbaar zuurstof, m.n. bij dyspnoe en cyanose. 
o Oplaaddosis acetylsalicylzuur 
o Geef tevens clopidogrel oraal (bij klachten in rust) 
o Bij angst of aanhoudende pijn morfine/fentanyl i.v.. 
o Rescue medicatie: atropine (sinusbradycardie) 
o Ambulancepersoneel neemt bij aankomst regie over, zij zijn verantwoordelijk voor triage voor percutane coronaire 

interventie (PCI) of prehospitale trombolyse op grond van anamnese, lichamelijk onderzoek en ECG, en voor het 
evt. starten hiervan. 

- Geen klachten in rust, binnen 24 u verwijzen naar cardioloog: 
o Oplaaddosis acetylsalicylzuur (alternatief clopidogrel). 
o Snelwerkend nitraat sublinguaal, voor gebruik bij recidief ischemische klachten. 
o Bètablokker (metoprolol), ter voorkoming van recidiefischemie. 

 
Beleid na doorgemaakt myocardinfarct 
Niet medicamenteus 
Standaardadviezen gezonde leefstijl: stoppen met roken, veel bewegen, goede voeding, gewichtsreductie bij QI > 25, 
alcoholconsumptie beperken tot max 2 eenheden per dag. 
 
Medicamenteus 

- Levenslang: 
o Acetylsalicylzuur/ascal. 
o Statine (simvastatine 40 mg). 
o Lipofiele bètablokker (metoprolol met vertraagde afgifte). Om hartritme laag te houden. 
o ACE-remmer (perindopril, ramipril, alternatief: valsartan). Hebben een bewezen gunstig effect op de overleving 

van myocardinfact en omdat het ontstaan van hartfalen of het toenemen ervan wordt voorkomen, vooral bij tekenen 
van hartfalen. Ook effect op voorkomen van remodeling van het hart.  

- Thrombocytenaggregatieremmer (Clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) voor 1 jaar. 

- Alternatieven: 
o Nitraat bij angineuze klachten ondanks bètablokker of indien bètablokker gecontra-indiceerd is. 
o Calciumantagonist (verapamil met gereguleerde afgifte) bij postinfarctpatiënt zonder hartfalen die niet met 

bètablokker behandeld kan worden en bij wie bloeddruk onvoldoende onder controle is met diureticum en ACE-
remmer of indien ondanks behandeling met nitraten angineuze klachten blijven bestaan. 

o Diuretica als hartfalen is ontwikkeld na MI.  
 
Geneesmiddelen bij coronair lijden 
Nitraten, calciumantagonisten (dihydropyridinen), bètablokkers. 
(Secundaire) preventie: acetylsalicylzuur/ascal, clopidogrel, statines, ACE-remmers, angiotensine II antagonisten. 
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Ritmestoornissen 
NHG M79, FK, GF 102-108 
 
In rust is hartspiercel gepolariseerd. Pacemakercellen in de sinusknoop kunnen spontaan depolariseren (automatie) tot een 
drempelwaarde, waardoor een actiepotentiaal wordt gegenereerd die via gap junctions aan andere hartspiercellen wordt 
doorgegeven. De actiepotentialen lopen van sinusknoop naar de atria, die in reactie hierop contraheren. Signaal loopt door 
naar de AV-knoop waar het wordt vertraagd voordat het doorgegeven wordt aan de bundel van His en vervolgens aan de 
linker en rechter Purkinjevezels, wat depolarisatie en contractie van de kamers in gang zet. Door repolarisatie duurt het enige 
tijd voor cellen weer opnieuw een actiepotentiaal kunnen doorgeven. Ook andere cellen in het hart kunnen onder normale en 
abnormale omstandigheden automatie vertonen, wat aanleiding kan geven tot abnormale prikkelvorming indien de 
sinusknoop niet goed functioneert, de prikkel uit sinusknoop onvolledig of traag via het geleidingssysteem wordt voortgeleid 
of indien de automatiefrequentie van ander weefsel door mechanische/metabole oorzaken hoger komt te liggen dan die van 
de normaal functionerende sinusknoop. Versnelde/vertraagde prikkelgeleiding kan tevens aanleiding geven tot re-entry van 
de prikkel (prikkelfront exciteert opnieuw een gebied dat al respons had gegeven). 
 
Aritmieën komen tot stand bij stoornissen in prikkelvorming en/of –geleiding. Dit kunnen zijn: 

- Niet-fysiologische afwijkingen in frequentie of regelmaat van sinusritme: bradycardie/tachycardie resp. aritmie. 

- Prikkelvorming buiten sinusknoop (ectopie), vb. van AV-knoop, geleidingssysteem, boezem/kamerweefsel. 

- Stoornis in geleiding van de prikkel: AV-blok, bundeltakblok. 
 
Atriumfibrilleren: hartritmestoornis waarbij het ritme volledig onregelmatig en meestal versneld is. 
 
Ritmestoornissen kunnen worden uitgelokt door o.m. koorts, anemie, hypothyreoïdie, stress/lichamelijke inspanning, 
intoxicatie (met drugs, koffie, alcohol) of medicatie (m.n. bètasympathicomimetica, overdosering levothyroxine, theofylline). 
 
Risicogroepen voor ritmestoornissen zijn: co-morbiditeit angina pectoris, hartfalen, DM, doorgemaakt hartinfarct, 
klepgebreken, hypertensie, COPD, hyperthyreoïdie, TIA en CVA.  
 
Bij gebruik van alle antiarrhythmica, behalve bètablokkers, moet rekening worden gehouden met een ongunstig effect op de 
prognose, dus ook bij calciumantagonisten. Hierom is bij asymptomatische aritmieën medicamenteuze behandeling niet 
gerechtvaardigd. Ook sinustachycardie en boezemextrasystolen vereisen meestal geen behandeling. Voor overgegaan wordt 
op medicamenteuze behandeling altijd eerst een ECG maken om duidelijkheid te krijgen over onderliggende aandoening en 
evt. luxerende factoren. Beslissing tot behandeling is afhankelijk van soort ritmestoornis, de ernst en de frequentie van de 
afwijkingen. Voor- en nadelen van medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling tegen elkaar afwegen. Voortzetten 
niet-effectieve behandeling is onjuist, mede vanwege aritmogene effecten van medicatie. 
 
Ventriculaire ritmestoornissen hebben in het algemeen een veel slechtere prognose dan supraventriculaire stoornissen. In veel 
gevallen moet patiënt gedefibrilleerd worden (ziekenhuis). Supraventriculaire stoornissen zijn vaak onschuldig, meestal sprake 
van atriumfibrilleren, wordt door huisarts behandeld. 
 
Behandeling atriumfibrilleren 
1. Herstel sinusritme (AF <48u) 

- Elektrische of chemische cardioversie (flecaïnide). 
2. Verlaging frequentie (AF >48u) 

- Bij geen hartfalen bètablokker (metoprolol).  
o Bij centrale bijwerkingen: atenolol.  
o Bij CI calcium-antagonist (verapamil, diltiazem). 

- Bij onvoldoende effect of vermoedelijk hartfalen digoxine.  
- Anders digoxine vervangen door amiodaron (2e lijn). 

3. Antitrombotische behandeling: bij patiënten waarbij atriumfibrilleren langer dan 48 uur duurt, omdat onregelmatige 
bloedstroom tot stolsels kan leiden.  
o Risicopatiënt: 2 of meer risicofactoren ((behandelde) hypertensie, diabetes mellitus, hartfalen en een leeftijd hoger 

dan 75 jaar), tromboembolie in voorgeschiedenis of reumatische mitraalklepstenose: coumarinederivaten 
(acenocoumarol). (CHA2DS2-VASc- score) 

o Geen risicopatient (max 1 risicofactor): acetylsalicylzuur/ascal. 

 
Patientenbrief NHG: Het voelen van een onregelmatige of snellere hartslag kan tot onrust/angst leiden. Hierdoor sneller 
moe, kortademig, soms duizelig/licht gevoel. Gaat vanzelf over (meestal 2 dgn), soms langer. Ontstaat door verstoring 
prikkelgeleiding (oorzaak onbekend), kan komen door inspanning, stress, alcohol, koffie, astma- en schildkliermedicijnen. 
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Antistolling 
NHG M86, M45, M81, FK, GF p.116-119, 120-123. 
 
Thrombus vorming vindt plaats onder invloed van 3 factoren: beschadiging van vaatwand en endotheel, verandering van 
bloedflow en verandering van samenstelling van het bloed. 
Diepveneuze trombose (DVT): partiële of gehele afsluiting van de diepe, veneuze vaten van been of bekken door een 
trombus. Belangrijkste manifestatie van veneuze trombose, met longembolie als belangrijkste complicatie (plotselinge 
afsluiting van longarterie door embolus). Risicofactoren zijn oestrogeengebruik, roken, ouder dan 35 jaar en overgewicht. 
Transient Ischemic Attack (TIA): een voorbijgaande beroerte, waarbij een hersengebied korte tijd niet genoeg zuurstof 
krijgt door een doorbloedingsstoornis van de a.carotis, waardoor mensen binnen 5 min. uitvalsverschijnselen krijgen, wat 
minimaal 1 minuut duurt. Alle functies herstellen binnen 24 uur. Bij patiënten moet het glucose- en cholesterolgehalte 
bepaald worden. Vaak een signaal voor CVA. Risicofactoren zijn roken, hypertensie, hypercholesterolemie, overmatig 
alcoholgebruik en diabetes type 2. 
Cerebro vasculair accident (CVA): beroerte, zuurstofgebrek in de hersenen door trombusvorming (onbloedig of infarct) in 
80% van de gevallen of door een hersenbloeding waarbij een bloedvat knapt wat zorgt voor overspoeling van het weefsel met 
eiwitten en rode bloedcellen wat leidt tot weefsel schade, in 20% van de gevallen. Beide leiden tot permanente schade. Snelle 
diagnose m.b.v. FAST-test: face, arms, speach, time. Als patiënt 1 van de functies niet kan uitvoeren is het wsl een CVA. Het 
heeft vaak verlamming of cognitieve veranderingen tot gevolg. De kans op een recidieve is 25% binnen 1 jaar. Nazorg kan 
worden onderverdeeld in acute fase direct na CVA, revalidatiefase om verloren functies proberen te verbeteren en een 
chronische fase na ongeveer 6 maanden waarin geen verbetering meer mogelijk is. Risicofactoren zijn gelijk aan die van HVZ 
en TIA. 
Fenomeen van Raynaud: situatie waarbij bloedstroom naar extremiteiten in aanvallen vermindert. Vingers worden eerst wit, 
dan cyanotisch en bij opwarmen rood. Kan optreden bij plotselinge kou, maar evt. ook zonder duidelijke aanleiding. Klachten 
gevolg van onderliggend probleem. Indien andere oorzaak ontbreekt ziekte van Raynaud. 
Roken verhoogt kans op aanval. Ook gebruik van orale anticonceptie kan het opwekken. Bij onvoldoende effect van niet-
medicamenteuze maatregelen proefbehandeling met nifedipine te overwegen.  
Claudicatio intermittens ~ perifeer arterieel vaatlijden ~ etalagebenen: pijn in benen t.g.v. vernauwing of afsluiting van een 
slagader naar of in de benen. Oorzaak vernauwing meestal atherosclerotische plaque, belangrijkste oorzaken roken en DM. 
Bij onvoldoende effect niet-medicamenteuze maatregelen dotteren of chirurgie nodig. 
 
Therapeutische indicaties 

- Acuut myocardinfarct: thrombolytica kunnen doorbloeding herstellen via trombolyse, daarnaast trombocyten-
aggregatieremmers (acetylsalicylzuur, clopidogrel) alleen of in combinatie, evt. tesamen met LMWH. 

- Veneuze trombo-embolie: behandeling met (LMW)heparine en aansluitend coumarinederivaten ged. 3 mnd tot 
levenslang, afhankelijk van oorzaak, uitgebreidheid en evt. gerecidiveerd zijn van de trombo-embolie. 

- Murale trombusvorming op beschadigd endocard (bij transmuraal hartinfarct): anticoagulantia ged. 6 wk tot 3 mnd i.v.m. 
risico op embolieën in grote circulatie. 

- Trombusvorming door atherosclerotische veranderingen van eindarteriën (perifere beenvaten): in acute fase uitbreiding 
trombus voorkomen met heparine en/of coumarinederivaten. Starten met aggregatieremmers. Herhaling voorkomen 
met aggregatieremmers. 

- Diffuse intravasale stolling: (LMW)heparine (uitzonderingsgevallen, vb. chronische vorm bij carcinoom). 
 
Profylactische indicaties 

- Recidiverende DVT of longembolie: coumarinederivaten (+LMWH 5dg), duur behandeling hangt af van oorzaak en 
uitgebreidheid. 

- Pre-/postoperatieve profylaxe trombose: (LMW)heparine s.c. en coumarinederivaten of DOACs. 

- Chronische boezemfibrilleren: coumarinederivaten levenslang (bij TIA/CVA, hoge kans op trombo-embolie of 
rheumatische klepafwijking), of acetylsalicylzuur bij gering risico op systemische embolie of hoog risico op bloeding. 

- Mechanische klepprothese: coumarinederivaten levenslang. 

- TIA: eenmalig oplaaddosis 160 mg, levenslang 80 mg acetylsalicylzuur (of carbasalaatcalcium) én dipyridamol. 
Toevoeging van dipyridamol is discutabel, maar wordt wel vaak gedaan door neurologen. Coumarinederivaten worden 
toegepast als patiënt ook atriumfibrilleren heeft. Niet standaard een statine, zie CVRM met HVZ.  

- CVA: zonder hartritmestoornissen en kleplijden acetylsalicylzuur of clopidogrel. (GF: carbasalaatcalcium kan ook en 
altijd dipyridamol bijvoegen) 

- Stabiele angina pectoris: acetylsalicylzuur levenslang, soms coumarinederivaten afhankelijke van de ernst. 

- Perifere circulatiestoornissen (atherosclerose beenarteriën) en na het inzetten van een vaatprothese: langdurige therapie 
met coumarinederivaten of acetylsalicylzuur. 
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Behandeling DVT 

- Oedeem tegengaan met compressieve zwachtels, zodra oedeem verdwenen is, krijgt patiënt steunkousen. 

- Dezelfde dag beginnen met LMWH-injecties s.c. en een oplaaddosis coumarinederivaat. Patiënt aanmelden bij 
trombosedienst. 

- Continueer LMWH tenminste 5 dg, staak LMWH als INR-waarde stabiel is en ged. 2 dg > 2,0 (streefwaarde is 2,5; 
therapeutische breedte 2,0-3,5). 

- Duur behandeling coumarinederivaten: 3 mnd bij tijdelijk aanwezige risicofactor, 6 mnd bij idiopathische DVT. 

- Patiënten met maligniteit ged. 6 mnd behandelen met alleen LMWH. 
 
Behandeling TIA 
- Oplaaddosis acetylsalicylzuur 160 mg en dipyridamol. (Denk aan PPI). 
- Levenslang wordt acetylsalicylzuur 80 mg en dipyridamol gebruikt. 
- Bij CI wordt acetylsalicylzuur vervangen door clopidogrel. 
- Als TIA door cardiale emboliebron kwam, ook acenocoumarol gebruiken. 

 
Behandeling CVA 

- Binnen 3 uur na CVA is thrombolyse op stroke-unit mogelijk.  

- Onderhoudsbehandeling is anders dan die van een TIA, omdat de eerste 2 weken wordt behandeld met een hoge dosis 
acetylsalicylzuur (160 mg) en dipyridamol. Ook mogen de eerste 2 weken na het CVA geen bloeddrukverlagers 
gebruikt worden tot de patiënt klinisch stabiel is, aangezien deze zorgen dat er minder bloed naar het aangedane gebied 
gaat, wat extra ischemie kan geven. 

- Bij CI wordt acetylsalicylzuur vervangen door clopidogrel. 

- Als CVA door cardiale emboliebron kwam, ook acenocoumarol gebruiken. 

- Net als bij een TIA levenslang acetylsalicylzuur 80 mg en dipyridamol. 
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Hypercholesterolemie 
NHG M84, FK, GF p.290-292  
 
Circulerende lipiden in de mens zijn triglyceriden, vrij cholesterol, cholesterolesters en fosfolipiden. Deze worden 
getransporteerd in complexen (lipoproteïnen). Kern bestaat uit hydrofobe lipiden, omgeven door unimoleculaire laag van 
hydrofiele lipiden en apoproteïnen. Vier hoofdklassen lipoproteïnen: chylomicronen, very low density lipoproteins (VLDL), 
low density lipoproteins (LDL) en high density lipoproteins (HDL). HDL kan onveresterd cholesterol uit perifere cellen 
opnemen en zodoende het teveel aan cholesterol verwijderen. Hierdoor werkt het anti-atherogeen, i.t.t. LDL.  
 
Bij hyperlipoproteïnemie is er sprake van een ophoping van bepaalde lipoproteïnen in het plasma t.g.v. een storing in het 
metabolisme. Ze verhogen het risico op atherosclerose. Hypercholesterolemie is de meest voorkomende, hierbij is er sprake 
van een verhoogd cholesterol en LDL (serumcholesterol is bij herhaalde meting > 6,5 mmol/L). Risico op HVZ neemt toe 
naarmate de totale cholesterol- en de LDL-cholesterolconcentratie toenemen. Lipidenspectrum wordt nuchter bepaald in 
veneus bloed. Beste parameter om risico van HVZ in te schatten is ratio totaal cholesterol/ HDL-cholesterol. M.n. van 
belang indien ook andere risicofactoren (vb. DM, hypertensie) aanwezig zijn. 
 
Behandeling 
Bij het bepalen van het al dan niet inzetten van een medicamenteuze cholesterolverlagende behandeling wordt onderscheid 
gemaakt tussen primaire en secundaire preventie. Bij secundaire preventie is patiënt bekend met vaatlijden, bij primaire 
preventie niet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten met HVZ en patiënten zonder HVZ eventueel met DM2 
en/of RA. Zie cardiovasculair risicomanagement voor behandelindicaties. 
 
Lipidenverlagende middelen 
Eerste keus: statines. 
Adjuvantia of alternatieven: nicotinezuuranaloga, fibraten, galzuurbindende harsen, ezetimibe, omega-3-vetzuren. 
 
Medicamenteuze behandeling 

- Bepaal het serumlipidenprofiel (cholesterol, HDL, LDL, triglyceriden) 

- Medicamenteuze behandeling bij LDL > 2,5 mmol én: 
o Cardiovasculair lijden. 
o 10-jaarsrisico ziekte of sterfte HVZ >20%. 
o 10-jaarsrisico ziekte of sterfte 10-20% en 1 of meer risicofactoren. 

 
- Stap 1:  Start met simvastatine 40 mg. 
- Stap 2:  Switch naar atorvastatine of rosuvastatine. 
- Stap 3:  Verhoog de dosering van atorvastatine of rosuvastatine. 
- Stap 4:  Verwijs door of gebruik galzuurbindende hars (colestyramine) of cholesterolabsorptieremmer (ezetimibe). 
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Geneesmiddelen bij hart- en vaatziekten 
 
Diuretica 
Thiazidediuretica: remmen resorptie natrium en water in distale tubulus. Hoger aanbod van Na+ in distale tubulus verhoogt 
kaliumuitscheiding. Bevorderen calciumretentie (mechanisme onbekend) en verlagen de perifere weerstand. 

- Vb.: hydrochloorthiazide, chloortalidon. 

- Werking: matig diuretisch, matig natriuretisch en kaliuretisch. Calciumretentie bevorderend. Antihypertensief. 

- Combinatie met kaliumspaarder (triamtereen) kan effect op kaliumspiegel verminderen. 

- Indicaties: hypertensie, oedeem door hartfalen. 

- Bijwerkingen: verstoring elektrolytbalans, hypokaliëmie, hyperurikemie, hyperglycemie. 

- Zwangerschap/lactatie: bij neonaat kan elektrolytbalans verstoord worden, geen aanwijzingen voor aangeboren 
afwijkingen. Gaat over in moedermelk en remt lactatie, maar nadelige effecten in zuigeling niet bekend. 

- CI:  Manifestatie jicht: belangrijk, verhogen urinezuurspiegels in het bloed. 
o Verstoringen elektrolytbalans (hypercalciëmie, therapieresistente hyperkaliëmie, hyponatriëmie). 
o Ernstige nierfunctiestoornissen: belangrijk, stoornis kan toenemen. Daarnaast hebben ze nauwelijks effect. 
o Diabetes mellitus: bij doses hoger dan 25 mg hydrochloorthiazide of equivalent de glucosetolerantie verminderen en 

de bloedglucoseconcentratie verhogen. 

- Interacties: 
o RAS-remmers: sterke daling van bloeddruk die collaps tot gevolg kan hebben. Bij starten RAS-remmer diureticum 

indien mogelijk tijdelijk stoppen of laag doseren RAS remmer. Tevens kan nierinsufficientie optreden 
o Lithium: kans op lithiumintoxicatie wordt verhoogd. Indien mogelijk alternatief voor diureticum, anders 

plasmaspiegel controleren. 
o NSAIDs: doen diuretisch effect afnemen, risico op verergeren hartfalen en oedeem. 
o SSRI/venlafaxine: kans op hyponatriemie.  
o Ketanserine: verhoogde kans op ernsige aritmieën, m.n. bij lage kaliumspiegel. 

 
Lisdiuretica: remmen Na/K/2Cl cotransport in de lis van Henle. Het urineconcentrerende vermogen neemt af. 

- Vb.: furosemide, bumetanide (iets betere biologische beschikbaarheid) 

- Werking: sterk diuretisch, sterk natriuretisch en matig kaliuretisch. Calciuretisch. Licht antihypertensief. 

- Indicatie: ernstig oedeem door hartfalen, oedeem door bv calciumantagonisten. 

- Bijwerkingen: elektrolytstoornissen, daling glucosetolerantie. 

- Toediening om 17u voorkomt nachtelijke piekdiurese en maximale ontwatering voor slapen gaan bereikt.  

- Zwangerschap/lactatie: bij neonaat kan elektrolytbalans verstoord worden, geen aanwijzingen voor aangeboren 
afwijkingen. Gaat over in moedermelk en remt lactatie, maar nadelige effecten in zuigeling niet bekend. 

- CI:  Ernstige hypokaliëmie: absoluut. 
o Porfyrie: absoluut. 
o Manifestatie jicht: belangrijk, verhogen urinezuurspiegels in het bloed. 
o Ernstige nierfunctiestoornissen: relatief, stoornis kan toenemen. Dosering moet worden verhoogd om voldoende 

diuretisch effect te verkrijgen. Hebben i.t.t. thiazidediuretica wel effect. 
o Prostaathyperplasie: belangrijk, krachtige korte werkingsduur kan aanleiding geven tot acute retentie, hoeveelheid 

urine neemt in korte tijd zo erg toe dat blaas overrekt dreigt te raken. 

- Interacties:  
o RAS-remmers: sterke daling van bloeddruk die collaps tot gevolg kan hebben. Bij starten RAS-remmer diureticum 

indien mogelijk tijdelijk stoppen, of startdosering verlagen. Tevens kans op nierinsufficientie.  
o Lithium: kans op lithiumintoxicatie wordt verhoogd. Indien mogelijk alternatief voor diureticum, anders 

plasmaspiegel controleren. 
o SSRI’s: kans op hyponatriemie (in praktijk) 
o NSAIDs: doen diuretisch effect afnemen, risico op verergeren hartfalen en oedeem. 
o Ketanserine: verhoogde kans op ernsige aritmieën, m.n. bij lage kaliumspiegel. 

 
Let op bij diuretica: - Kaliumverlies (geef triamtereen/pas voedsel aan) 
    - IA NSAID-gebruik (vasoconstrictie pre-glomulair) 
    - ACE-remmer gebruik (langzaam opdoseren, kans op hypo-orthostatische collaps) 
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Bètablokkers 
β-receptoren worden onderverdeeld in β1 (vnl. op pacemakercellen hart en in myocard) en β2 (o.a. in wanden luchtwegen en 
bepaalde bloedvaten). Blokkade van deze receptoren leidt tot bloeddrukdaling, afname HMV (en vertraagde AV-geleiding), 
verminderde perifere circulatie en evt. tot toename bronchiale secretie, vernauwing bronchiolen en remming glycogenolyse 
(hypoglycemie). Selectieve β1-blokkers hebben minder bronchiale effecten. Ook in het CZS zijn β-receptoren waardoor 
centrale effecten mogelijk zijn (m.n. bepaald door lipofiliteit verbinding). 

- Vb. niet-selectieve bètablokkers: sotalol (tevens klasse III antiarrhythmicum), pindolol, propranolol, carvedilol. Deze 
liever niet bij astma/COPD patiënten en diabetici.  

- Vb. selectieve β1 bètablokkers: atenolol, bisoprolol, metoprolol. 
Bij verhoging van de dosering verdwijnt de selectiviteit.  

- Atenolol wordt niet meer gebruikt bij hypertensie aangezien is aangetoond dat er bij oudere mensen geen effect is op 
preventie van harde eindpunten t.o.v. placebo. 

- Indicaties: angina pectoris, hypertensie, bepaalde aritmieën (waaronder atriumfibrilleren), secundaire preventie na acuut 
myocardinfarct, stabiel chronisch hartfalen met verminderde linkerventrikelfunctie, tremor simplex (niet-selectieve) en 
profylaxe migraine. 

- Bijwerkingen: centrale bijwerkingen, hypotensie, bradycardie, koude extremiteiten, verergering ziekte van Raynaud, 
bronchospasmen, levendige dromen, slaapstoornissen. 

- NB: plotseling staken kan leiden tot ernstige aritmieën, verergering angina of rebound hypertensie. 

- Zwangerschap/lactatie: worden afgeraden i.v.m. verminderde doorbloeding placenta. Evt. labetolol.  

- CI:  Astma/COPD: belangrijk (niet-selectief) of relatief (selectief) i.v.m. risico op bronchospasmen. 
o Diabetes mellitus: relatief (niet-selectief), kunnen herstel van hypoglycemie vertragen en symptomen ervan 

maskeren. Selectieve preparaten verdienen bij DM de voorkeur. 
o Fenomeen/ziekte van Raynaud: relatief, verslechteren perifere circulatie. 
o Ernstige bradycardie (vb. t.g.v. hypothyreoïdie): belangrijk, wordt verergerd. 
o Ritmestoornissen (sick-sinussyndroom, AV-block): absoluut, situatie verslechtert. 
o Ernstige hypotensie: absoluut. 
o Hartfalen: relatief bij klasse IV. Indien noodzakelijk enkel bij stabiel hartfalen, volgens adagium start low, go slow. 

Patiënt inlichten over mogelijke initiële toename dyspneu/oedeem, diuretica tegen klachten. 
o Leverfunctiestoornissen: belangrijk, meeste groot first pass effect. Bij verminderde functie hogere bloedspiegels. 
o Nierfunctiestoornissen: belangrijk voor hydrofiele bètablokkers, i.v.m. vertraagde klaring. Dosis aanpassen. 

- Interacties: 
o Calciumantagonisten (verapamil, diltiazem): dempende werking op geleidingssysteem hart en antihypertensieve 

werking wordt versterkt. 
o NSAIDs: remmen antihypertensieve werking. 
o Sulfonylureumderivaten en insuline: met niet-selectieve bètablokkers, vertraging herstel uit hypoglycemie en stijging 

bloeddruk tijdens hypoglycemie. Daarnaast maskering symptomen van hypoglycemie. 
o (Bèta)sympathicomimetica: antagonisme (geef liefst niet-selectief). 

 
Centraal werkende antihypertensiva 
α-methyldopa: antihypertensivum met centrale α2-agonistische werking. 

- Indicatie: chronische hypertensie tijdens zwangerschap/zwangerschapshypertensie. Door frequent optredende 
bijwerkingen geen groter indicatiegebied meer. 

- Bijwerkingen: sedatie, vermoeidheid, droge mond, impotentie.  

- Zwangerschap/lactatie: veilig alternatief tijdens zwangerschap, niet tijdens lactatie. 

- Cave plotseling staken: geeft aanleiding tot rebound-hypertensie. 

- CI:  Actieve leverziekten. 
o Ziekte van Parkinson: absoluut, verergert de klachten (door antagonisme dopamine). 
o Depressie: belangrijk. 

- Interacties: 
o Antihypertensiva: potentiëring antihypertensief effect. 
o Lithium, haloperidol: toxiciteit neemt toe. 
o IJzerpreparaten: kunnen resorptie met 70% verminderen. 
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RAS-remmers 
ACE-remmers: inhiberen de enzymatische omzetting van angiotensine I in angiotensine II (AT-II) door ACE. AT-II is een 
potente vasoconstrictor, afname hiervan leidt tot een daling van de perifere weerstand en dus de bloeddruk. Daarmaast wordt 
de vrijgifte van aldosteron geremd, waardoor natrium en waterretentie afnemen (verminderd circulerend volume, tevens 
bloeddrukverlagend effect) en kaliumexcretie afneemt. Actieve bradykinine concentratie neemt toe, doordat 
inactiveringsenzym, analoog aan ACE, eveneens wordt geremd. BK werkt eveneens vaatverwijdend. 

- Vb.: lisinopril, enalapril, ramipril. 

- Indicaties: hartfalen, hypertensie, asymptomatische linkerventrikeldisfunctie, secundaire profylaxe na myocardinfarct 

- Bijwerkingen: prikkelhoest, centrale bijwerkingen, GI-stoornissen, hoofdpijn, asthenie (krachteloosheid), exantheem, 
spierkrampen, hypotensie, palpitaties (kloppingen, bevingen). 

- Zwangerschap/lactatie: teratogeniteit aangetoond, gaan over in moedermelk. Gebruik wordt ontraden. 

- CI:  Astma/COPD: i.v.m. kans op prikkelhoest wordt gebruik ontraden. 
o Diabetes mellitus: relatief, vehoogde neiging tot hypoglycemie mogelijk. Hebben echter wel gunstig effect op 

diabetische nefropathie (geldt ook voor AT-II antagonisten). 
o Nierfunctiestoornissen (ondanks nierfunctiebeschermende werking): relatief, i.v.m. hyperkaliëmie. Bij nierfunctie 

lager dan 45 ml/min moet dosering gehalveerd worden en bij minder dan 30 ml/min niet gebruiken, anders kan 
nierperfusie tot 0 dalen.  

- Interacties: 
o Kaliumsparende diuretica: verhoogde kans op ernstige hyperkaliëmie. Geldt ook voor combinatiepreparaat 

thiazidediureticum/triamtereen. 
o Lis/thiazidediuretica: sterke daling van bloeddruk, die collaps tot gevolg kan hebben. Indien diureticum reeds 

gebruikt wordt, dit gebruik enige dagen voor starten ACE-remmer staken, ACE-remmer in laagste dosering, deze 
indien nodig voorzichtig opvoeren. 

o Lithium: verhoogde kans op Li-intoxicatie, renale terugresorptie Li neemt toe door verhoogde Na-excretie. 
o NSAIDs: antagoneren antihypertensieve effect RAS-remmers door remming prostaglandineproductie. 

 
Let op: nierfunctie (bij twijfel bepaal creatinine, Na en K), begin laag vanwege risico op hypo-collaps, bij negroide ras minder 
actief RAS (hoger doseren), stop bij kriebelhoest (gaat niet weg), hyperkaliemie (stop triamtereen), cave NSAID gebruik 
(belangrijke interactie) 
 
Angiotensine II antagonisten (AT1-antagonisten): verschillen t.o.v. ACE-remmers: geen invloed op BK, concentratie AT-
II sterk verhoogd door blokkade receptoren (bij ACE-remmers verlaagd), extra bijwerkingen op lange termijn via AT2-
receptor. Blokkeert ook AT-II dat via andere enzymen dan ACE gevormd, mogelijk groter effect. 

- Vb.: losartan, valsartan, candesartan. 

- Indicaties: hypertensie, hartfalen, recent myocardinfarct, in principe pas als ACE-remmers niet worden verdragen. 
Daarnaast DM2 met proteïnurie ter vertraging progressie nierlijden (laatste alleen losartan).  

- Bijwerkingen: duizeligheid, hyperkaliëmie, dosisafhankelijke orthostatische effecten, huiduitslag lymfomen, pancreatitis, 
reversibele smaakstoornissen, hartritmestoornissen, angio-oedeem. 

- Zwangerschap/lactatie: onveilig bij zwangerschap. Stoppen bij borstvoeding. 

- CI:  Nierfunctiestoornissen (ondanks nierfunctiebeschermende werking): relatief, i.v.m. hyperkaliëmie.  

- Interacties: zelfde als ACE-remmers: NSAIDs, lithium, thiazidediuretica, kaliumsparende diuretica. 
 
Aldosteronantagonisten: geen RAS-remmers, grijpen wel aan in hetzelfde systeem. Gunstig effect bij hartfalen, indien ACE-
remmers alleen de aldosteronconcentratie niet ver genoeg omlaag krijgen. Alleen in combinatie bij hartfalen III en IV. Houd 
kalium en serumcreatinine in de gaten.  

- Vb.: spironolacton (klasse III/IV), epleneron (minder steroïde bijwerkingen). 

- Indicatie: hartfalen. 

- Bijwerkingen: hyperkaliëmie, dehydratie, GI-stoornissen, menstruatiestoornissen, impotentie, libidoverlies. 

- CI: Ernstige leverfunctiestoornissen. 
o Diabetische nefropathie. 
o Diabetes mellitus: relatief, voorzichtigheid geboden i.v.m. risico op nefropathie. 

 
Calciumantagonisten 
Remmen calciumstroom de cel in. Calcium is nodig voor contractie van alle spiercellen, skeletspieren ondervinden geen effect 
vanwege intracellulaire calciumdepots. Effecten m.n. op myocard (negatief inotroop) en glad spierweefsel van vaten 
(vasodilatatie), in mindere mate op GI en respiratoir glad spierweefsel. Daarnaast vertraging van geleiding en verlenging 
refractaire periode in AV-knoop (negatief chronotroop). Drie groepen die grote verschillen vertonen in orgaanspecificiteit.  
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Dihydropyridinen: amlodipine, nifedipine: werken m.n. vaatverwijdend. Werking op hart is afwezig of beperkt zich tot 
voorbijgaande reflextachycardie door circulatoire effecten. 

- Indicaties: hypertensie en angina pectoris. 

- Bijwerkingen: duizeligheid, blozen, warmtegevoel, hoofdpijn, hypotensie, tachycardie, perifeer oedeem. 

- Zwangerschap/lactatie: farmacologische effect in foetus bij dierproeven gezien, alleen op stricte indicatie. Bij lactatie 
verdient nifedipine de voorkeur, gaat weinig over in moedermelk. 

- CI:  Hypotensie/shock: absoluut, situatie verslechtert. 
o Ernstige GI-vernauwing: belangrijk, darmmotiliteit wordt verminderd, situatie verslechtert. 
o Refluxziekte: belangrijk, verlagen tonus onderste slokdarmsfincter, reflux verergert. 
o Leverfunctiestoornissen: belangrijk, dosisreductie noodzakelijk i.v.m. vertraging metabolisme. 
o Nierfunctiestoornissen: relatief, voorzichtigheid geboden. 
o Porfyrie: belangrijk bij nifedipine. 

 

- Interacties: 
o Antihypertensiva (waaronder bètablokkers): kans op hypotensie wordt verhoogd. 
o CYP3A4-remmers (grapefruitsap, itra/ketoconazol, clari/erytromycine, cimetidine): verminderen de klaring van 

nifedipine, waardoor bloedspiegels worden verhoogd en kans op bijwerkingen toeneemt. 
o Proteaseremmers: kunnen toxiciteit van beide middelen verhogen 

 
Benzothiazepine: diltiazem: doet hartfrequentie dalen bij atriumfibrilleren (niet bij sinusritme). Daarnaast anti-aritmisch en 
negatief inotroop, kan relevant zijn bij gestoorde linkerventrikelfunctie. Vaatverwijdend (minder sterk dan dihydropyridinen). 

- Indicaties: hypertensie en atriumfibrilleren. 

- Bijwerkingen: GI-stoornissen, obstipatie, hoofdpijn, oedeem, opvliegers, hypotensie, bradycardie.  

- Zwangerschap/lactatie: bij beide liever niet. 

- CI: Hartfalen: belangrijk, vanwege negatief inotroop effect. 
o Cardionogene shock/hypotensie: absoluut, situatie verslechtert. 
o Ritmestoornissen (2e of 3e graads AV-block bij patiënten zonder pacemaker, sick-sinussyndroom, WPW-syndroom 

met atriumfibrilleren/fladderen, ernstige sinusbradycardie): absoluut. 
o Leverfunctiestoornissen: belangrijk, dosisreductie noodzakelijk i.v.m. vertraging metabolisme. 
o Nierfunctiestoornissen: relatief, voorzichtigheid geboden, dosering aanpassen niet nodig. 
o Refluxziekte: belangrijk, verlagen tonus onderste slokdarmsfincter, reflux verergert. 

- Interacties: 
o Het is een CYP3A4-remmer, bloedspiegel stijgt van stoffen die door CYP3A4 worden afgebroken: kinidine, 

carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, benzodiazepinen, theofylline, immunomodulantia, etc. 
o Bètablokkers: kans op sinusbradycardie en kans op hypotensie worden verhoogd. 

 
Fenylalkylaminen: verapamil: doet hartfrequentie dalen bij atriumfibrilleren (niet bij sinusritme). Daarnaast anti-aritmisch 
en negatief inotroop, kan relevant zijn bij gestoorde linkerventrikelfunctie. Minste effect op de vaten. 

- Indicatie: atriumfibrilleren. 

- Bijwerkingen: bradycardie, AV-block, obstipatie, verergering van hartfalen, hypotensie. 

- Zwangerschap/lactatie: mogelijk onveilig. 

- CI:  Ritmestoornissen (sick-sinussyndroom, WPW-syndroom, ernstige bradycardie). 
o Hartfalen: belangrijk, vanwege negatief inotroop effect. 
o Hypotensie: belangrijk, situatie kan verslechteren. 
o Refluxziekte: belangrijk, verlagen tonus onderste slokdarmsfincter, reflux verergert. 
o Leverfunctiestoornissen: belangrijk, dosisreductie noodzakelijk i.v.m. vertraging metabolisme. 
o Nierfunctiestoornissen: relatief, voorzichtigheid geboden. 
o Porfyrie: absoluut. 

- Interacties: 
o Het is een CYP3A4-remmer, bloedspiegel stijgt van stoffen die door CYP3A4 worden afgebroken: kinidine, 

carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, benzodiazepinen, theofylline, immunomodulantia, etc. 
o Bètablokkers: verhoogde kans op sinusbradycardie en kans op hypotensie. 
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Nitraten  
Werken direct vaatverwijdend op veneuze bloedvaten en vnl. bij hogere (i.v.) doseringen ook arteriolair. Ook direct 
vaatverwijdend effect op de coronaire vaten. Worden in gladde spiercellen van vaatwand omgezet in NO, werkt 
vaatverwijdend en plaatjesadhesie/aggregatieremmend en speelt een rol in endotheelfunctie en contractiliteit myocard.   
Werkingsmechanisme bij angina pectoris nog niet geheel opgehelderd. Door veneuze vaatverwijding vermindert de preload 
waardoor zuurstofbehoefte van het hart afneemt en de subendocardiale perfusie verbetert. Door coronaire vasodilatatie 
neemt bij een gezond hart de coronaire flow toe, bij een ischemisch hart vindt een redistributie ten gunste van het ischemisch 
gebied plaats en ontstaan collaterale vaten. Toediening resulteert dus in een verminderde hartarbeid en een verbeterd 
evenwicht tussen zuurstofaanbod en –behoefte in het myocard. 

- Vb.: nitroglycerine, isosorbidedinitraat (ISDN) en isosorbide-5-mononitraat (ISMN). 

- Nitroglycerine heeft zeer groot first-pass effect (> 99%), alleen i.v., oromucosale of transdermale toediening. ISDN heeft 
een biologische beschikbaarheid van 20-30% en wordt oromucosaal, oraal en i.v. toegediend. ISMN is actieve metaboliet 
van ISDN, heeft geen first-pass effect en wordt alleen oraal toegediend. 

- Indicaties: angina pectoris, ter coupering van een aanval en als onderhoudsbehandeling, hartfalen dat onvoldoende 
reageert op diuretica, ACE-remmers en hartglycosiden, acuut hartfalen. 

- Bijwerkingen: centrale bijwerkingen, hoofdpijn, orthostatische hypotensie, blozen, misselijkheid, hartkloppingen. 

- NB: nitraattolerantie treedt op bij continue toediening, hierdoor niet geschikt voor langdurige therapie. 

- Zwangerschap/lactatie: geen aanwijzingen problemen bij zwangerschap, nitroglycerine niet tijdens lactatie. 

- CI:  Ernstige hypotensie/shock: absoluut, situatie verslechtert. 
o Verhoogde intracraniale druk: absoluut, situatie verslechtert. 

- Interacties: 
o Alcohol, TCA, vaatverwijdende antihypertensiva: versterken het hypotensieve effect. 
o Sildenafil (PDE-5-remmers): vaatverwijdend effect wordt versterkt dat in hiervoor gevoelige personen tot 

levensbedreigengde cardiovasculaire complicaties kan leiden. 
 

Hartglycosiden 
Blokkeren Na/K-ATPase, waardoor intracellulair natrium toeneemt en kalium afneemt. Intracellulair natrium wordt 
uitgewisseld tegen calcium, meer calcium gaat de cel in waardoor de contractiliteit van het myocard wordt vergroot.  

- Werking: positief inotroop, negatief dromotroop (vertraagd geleiding AV systeem), negatief chronotroop. 

- Vb.: enige nog beschikbaar is digoxine. 

- Indicatie: atriumfibrilleren, hartfalen. 

- Cave dosering: 1/16 tot ¼ mg 1 dd. Hoe ouder, hoe lager doseren. Bij twijfel nierfunctie bepalen.  

- Bijwerkingen: centrale bijwerkingen, GI-stoornissen, zwakheid, hoofdpijn, vertigo, ritmestoornissen, AV-block. 

- Cave digoxine-intoxicatie bij hypokaliëmie: activiteit enzym is al laag, hierdoor sterker effect van digoxine. 

- Zwangerschap/lactatie: veilig, handhaven bij borstvoeding.  

- CI:  Hypertrofische obstructieve cardiomyopathie. 
o Constrictieve pericarditis. 
o AV-block. 
o Nierfunctiestoornissen: belangrijk, wordt m.n. via nier geklaard, dosering aanpassen (cave ouderen!) 
o Hyper/hypothyreoïdie: belangrijk, grotere kans op intoxicatie. 

- Interacties:  
o Amiodaron, diuretica, kinidine, verapamil, itra/ketoconazol, macroliden en sint janskruid: verhogen bloedspiegel en 

daarmee de kans op digoxine-intoxicatie, door remming metabolisme door P-glycoproteïne. 
  
Antiarrhythmica 
Indeling volgens Vaughan-Williams in vier klassen op grond van in vitro-effecten op ionstromen over celmembraan van 
Purkinjevezels tijdens depolarisatie en repolarisatie: 

- Klasse I: membraanstabiliserende middelen. Remmen snelle instroom natrium tijdens snelle depolarisatiefase van 
actiepotentiaal. Vb. lidocaïne. 

- Klasse II: β-receptorblokkerende sympathicolytica. Vb. metoprolol. 

- Klasse III: verlengen duur actiepotentiaal zonder belangrijk effect op snelle depolarisatie en membraanpotentiaal in rust. 
Blokkeren kaliumkanalen en verlengen repolarisatie. Vb. amiodaron en sotalol (ook β-blokker). 

- Klasse IV: calciumantagonisten, langzame calciuminstroom wordt geremd, waardoor o.a. geleiding in AV-knoop wordt 
vertraagd. Diltiazem en m.n. verapamil. 

- Daarnaast digoxine: vertraagt geleiding in atrioventriculaire systeem (negatief dromotroop). Calciumconcentratie wordt 
verhoogd in prikkelgeleidingscellen door remming Na/K-ATPase. Door verhoogde intracellulaire Na-concentratie is 
meer natrium beschikbaar voor uitwisseling tegen calcium. Actiepotentiaal wordt breder en rustfase langer. 

- Atropine en isoprenaline verhogen de hartfrequentie bij bradycardie. 
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Antithrombotica  
Ter behandeling en profylaxe van trombose en embolie. Worden ingedeeld op basis van werkingsmechanisme in direct 
(heparinegroep) en indirect werkende (coumarinederivaten) anticoagulantia, trombocytenaggregatieremmers en 
thrombolytica. Bij de profylaxe en behandeling van DVT en longembolie worden antithrombotica gebruikt zoals 
coumarinederivaten, heparine en laagmoleculaire heparines (LMWH) . 
 
Heparines: activeren antitrombine, waardoor  trombine en dus ook fibrine daalt. 

- Vb.: heparine, fraxiparine, dalteparine (fragmin) (vb. laagmoleculaire heparine (LMWH), subcutaan, direct 
werkzaam). 

- Indicaties: profylaxe en therapie van veneuze en arteriële trombo-embolische aandoeningen. 

- Dosering profylaxe: 2850 IE en therapeutisch (afhankelijk van lichaamsgewicht) 3800-8550 IE. 

- Antidotum: protamine-chloride 

- Voordelen LMWH: kan zelf toegediend worden, geen controle, vaste dosering. 

- Bijwerkingen: bloedingen. 

- CI:  Ernstige bloedingsstoornissen: absoluut. 
o Bloedverlies uit TD door ulcus pepticum, tumor, etc.: absoluut. 
o Bloedig CVA: absoluut. 
o Ernstige hypertensie: absoluut. 
o Verminderde nierfunctie 

- Interacties: 
o Trombocytenaggregatieremmers en NSAIDs: verlengen de bloedingstijd. 
o Corticosteroïden, NSAIDs, SSRIs: werken ulcerogeen, kunnen de kans op bloedingen verhogen. 

 
Coumarinederivaten: remmen vorming fibrine door trombine, doordat ze een functioneel defect van vitamine-K 
afhankelijke stollingsfactoren veroorzaken door competitieve verdringing van vitamine K. 

- Vb.: acenocoumarol, fenprocoumon. 

- Werking acenocoumarol optimaal na 3-4 dagen en werking houdt ongeveer 2 dagen aan. Fenprocoumon werkt ongeveer 
2 weken. Oplaaddosis nodig. 

- Behandeling onder begeleiding van trombose-dienst op geleide van INR (protrombinetijd). 

- Antidotum: Vitamine K (fytomenadion). 

- Nieuw: dabigatran (pradaxa), werkt snel en er is geen controle van INR nodig, nadeel is dat er nog geen antidotum is. 

- Indicaties: DVT en longembolie ged. 3-24 mnd, perioperatief ter profylaxe trombose, atriumfibrilleren (allen 
kortdurend); mechanische hartklepprothesen, na doorgemaakt hartinfarct, hartklepgebreken (allen langdurend tot 
levenslang), immobiliteit door botbreuk. 

- Bijwerkingen: bloedingen, misselijkheid, diarree, dermatitis. 

- Zwangerschap/lactatie: onveilig in eerste trimester en na 36 weken. Bij lactatie handhaven. Orale anticonceptie pas 
stoppen na behandeling met coumarines.  

- CI:  Bloedingen. 
o Ernstige behandelingresistente hypertensie. 
o Ulcus pepticum: verhoogde bloedingsneiging. 
o Colitis ulcerosa/ziekte van Crohn: verhoogde bloedingsneiging. 

- Interacties: 
o Werking wordt dynamisch versterkt door ASA en andere NSAIDs.  
o SSRIs geven toename van bloedingsneiging. 
o Werking wordt versterkt door orale antibiotica (penicillines, tetracylines, macroliden). 
o Werking wordt kinetische versterkt door remmers van CYP2C9: omeprazol, rosuvastatine, allopurinol, amiodaron, 

androgenen, anabole steroïden, imidazolen (miconazol, ketoconazol), cimetidine, cotrimoxazol, disulfiram, fibraten, 
levothyroxine, metronidazol, tamoxifen. 

o Werking wordt kinetische verminderd door inductie van CYP2C9: fenobarbital, carbamazepine, fenytoïne. Cave 
doorschieten na staken van deze middelen. 

o Gecontra-indiceerde geneesmiddelen bij coumarines zijn acetylsalicylzuur en fenylbutazon. 
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Trombocytenaggregatieremmers: remmen aggregatie van bloedplaatjes, wat plaatsvindt o.i.v. o.m. TxA2. Acetylsalicylzuur 
remt de vorming van TxA2 door irreversibele blokkade van COX in het bloedplaatje. Clopidogrel remt de aggregatie door 
specifieke irreversibele blokkade van de ADP-receptor van het bloedplaatje. Dipyridamol remt fosfodiësterase, waardoor de 
hoeveelheid cAMP wordt verhoogd. cAMP remt de aggregatie. 

- Acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium (ascal), clopidogrel (grepid/plavix/vatoud), dipyridamol (persantin). 

- Acetylsalicylzuur 80 mg 1e keuze, clopidogrel is alternatief. 

- Effectiviteit vergelijkbaar met coumarines. 

- Indicaties: secundaire preventie na TIA en niet-invaliderend herseninfarct, secundaire preventie myocardinfarct, 
preventie cardiovasculaire morbiditeit bij stabiele angina pectoris. Clopidogrel als alternatief voor ASA. Dipyridamol als 
adjuvans bij hartklepvervangende operaties in combinatie met anticoagulantia en in combinatie met ASA als secundaire 
preventie na TIA/niet-invaliderend CVA. 

- Bijwerkingen: maagdarmbloedingen. Clopidogrel ook huiduitslag, duizeligheid en hoofdpijn. Dipyridamol m.n. hoofdpijn 
en verwarring bij ouderen. 

- Zwangerschap/lactatie: clopidogrel en dipyridamol niet. ASA wel in lage dosering (40-100 mg). 

- CI: Actief ulcus pepticum: absoluut. 
o Bloedig CVA: absoluut. 
o Aspirine-geïnduceerde astma (ASA): absoluut. 
o Astma/COPD (ASA): relatief, verhoogd risico op bronchoconstrictie. 
o Intracraniale bloedingen (clopidogrel): absoluut. 
o Ernstige leverfunctiestoornissen (clopidogrel): absoluut. 

- Interacties ASA: 
o Orale coagulantia: werking wordt versterkt, grotere kans op bloedingen. 
o Methotrexaat: bijwerkingen worden versterkt, grotere kans op ernstige bloedbeeldafwijkingen. 
o NSAIDs, corticosteroïden: ulcerogeen effect wordt versterkt. 
o Ibuprofen: vermindert trombocytaggregatieremmend effect ASA. 
o Zie NSAIDs. 

- Interacties clopidogrel: 
o Omeprazol: remt werking van clopidogrel waarschijnlijk door remming omzetting door CYP2C19 (klinische 

relevantie is onbekend). Bij pantoprazol niet aangetoond. 
o NSAIDs (ASA): verhoogd risico op maagbloedingen. 
o Thrombolytica, heparines: verhoogd risico op bloedingen. 

Thrombolytica: kunnen reeds gevormde thrombi en embolieën doen oplossen. Ze activeren het natuurlijk mechanisme van 
het lichaam om stolsels op te lossen door omzetting plasminogeen in plasmine te bevorderen. Plasmine breekt het 
fibrinenetwerk van de thrombus af. Gebaseerd op streptokinase, eiwit geïsoleerd uit hemolytische streptokokken. 

- Vb. alteplase, streptokinase. 

- Indicatie: behandeling acuut myocardinfarct, massale longembolie en getromboseerde shunts. 

- Bijwerkingen: bloedingen, bij m.n. streptokinase allergische/anafylactische reacties. 

- CI:  Verhoogd bloedingsrisico: relatief, het betreft in principe escapemedicatie.  
 
Lipidenverlagende middelen 
Statines: remmen HMG-CoA-reductase, enzym dat de snelheid van cholesterolsynthese bepaalt. Door remming worden in 
de lever LDL-receptoren gestimuleerd, die LDL wegvangen uit de bloedbaan en daalt de concentratie. 

- Vb.: simvastatine, pravastatine, atorvastatine. 

- Indicaties: hypercholesterolemie, in kader van cardiovasculair risicomanagement. 

- Simvastatine 40 mg is standaard, voornamelijk omdat het de goedkoopste is (3 euro/maand tegen 20/22 euro per 
maand) 

- Bijwerkingen: worden in het algemeen goed verdragen. Myopathie (7%), rhabdomyolyse (3:500.000), hoofdpijn, GI-
klachten, slapeloosheid, vermoeidheid, exantheem en lichte leverfunctiestoornissen. 

- Zwangerschap/lactatie: bij beide wordt gebruik afgeraden. 

- CI:  Leverfunctiestoornissen. 

- Interacties: 
o CYP3A4-remmers: vergroten het risico op ernstige myopathie en in het verlengde daarvan rhabdomyolyse. Sterke 

remmers zijn gecontra-indiceerd. Cave kuren van azoolantimycotica (ketoconazol, miconazol) en macroliden 
(erythromycine, clarithromycine)! Rosuvastatine heeft deze interactie (bijna) niet. 

o Gemfibrozil (fibraten): competitie om afbraakroute: toename werking. 
o Coumarinederivaten: werking van rosuvastatine kan worden versterkt.  
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Overige lipidenverlagende middelen: komen pas in aanmerking als statines alleen onvoldoende effect hebben of als 
monotherapie indien statines niet worden verdragen. 

- Nicotinezuuranaloga (acipimox, nicotinezuur): remmen perifere lipolyse, waardoor minder vrije vetzuren voor lever 
beschikbaar zijn voor omzetting in triglyceriden. Klaring chylomicronen en VLDL in lever worden verhoogd. Resultaat is 
verlaging van bloedspiegels triglyceriden, LDL en lipoproteïne en verhoging HDL.  

- Fibraten (bezafibraat, ciprofibraat, gemfibrozil): gering cholesterolverlagend effect, maar sterk triglyceriden-verlagend 
effect. Gemfibrozil is geregistreerd voor preventie cardiovasculaire morbiditeit bij mannen met een verhoogd niet-HDL 
cholesterol als een statine niet geschikt is/niet wordt verdragen. 

- Galzuurbindende harsen (colestyramine (questran), colesevelam): kunstharsen die in de darm chloride uitwisselen 
tegen galzuren en hierdoor de enterohepatische kringloop van galzuren onderbreken. Levercel reageert hierop door grote 
hoeveelheden cholesterol te gebruiken voor de synthese van galzuren. Aantal LDL-receptoren neemt toe, meer LDL 
wordt uit bloedbaan opgenomen en de de novo synthese gaat omhoog. Nieuw evenwicht stelt zich in waarbij LDL-
spiegel zo’n 10% is gedaald. GI-bijwerkingen komen veel voor, m.n. obstipatie, maar ook diarree, flatulentie, 
zuurbranden, oprispingen, etc., beperken de toepassingsmogelijkheden. Te overwegen in combinatie met statines als deze 
alleen onvoldoende werken. 

- Ezetimibe (ezetrol): cholesterolabsorptieremmer, lokaliseert zich in villi van dunne darm en remt daar selectief opname 
cholesterol. Effect is maar klein omdat exogeen cholesterol weinig invloed heeft op totaal cholesterol. 
Inegy – ezetimibe/simvastatine 

- Omega-3-vetzuren: hebben mogelijk een positief effect op de endotheelfunctie en het verloop van atherosclerotische 
processen. Hebben in lage dosering een gering beschermend effect na een doorgemaakt myocardinfarct (door 
vermindering aantal ventriculaire ritmestoornissen) en in hogere dosering verlagen ze de triglyceridenconcentratie (t.g.v. 
daling VLDL-cholesterol). Suppletietherapie. 
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Addendum 
 

Nierfunctiestoornissen 
Nierfunctiestoornissen, door ziekte of door ouderdom, hebben grote invloed op de excretie van geneesmiddelen die door de 
nier worden geklaard en op het verband tussen toegediende dosis en therapeutisch en/of toxisch effect. Verminderde 
glomerulaire filtratie, en daarmee verminderde renale klaring, zal tot hogere bloedspiegels en door sterk verhoogde 
halfwaardetijden tot cumulatie lijden, indien de dosis niet wordt aangepast. 
 

Daarnaast zijn er geneesmiddelen die tijdens de therapie de nierfunctie verslechteren (nefrotoxiciteit), waardoor de 
plasmaspiegels worden verhoogd en de nier dus nog verder achteruit gaat. Op deze manier ontstaat een vicieuze cirkel. Om 
deze redenen zijn nefrotoxische middelen vaak absoluut gecontra-indiceerd bij nierinsufficiëntie of ze moeten op geleide van 
plasmaconcentratie worden toegediend. 
 

Geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte, die hoofdzakelijk door de nieren worden geklaard, geven aanleiding 
tot intoxicaties in patiënten met nierinsufficiëntie. 
 

Om in patiënten met nierinsufficiëntie plasmaspiegels te bewerkstelligen die overeen komen met die in een persoon met een 
normale functie, moet vanwege de langere halfwaardetijd de dosering worden aangepast. Dit kan door verlaging van de 
onderhoudsdosering (bij gelijkblijvend doseringsinterval), door verlenging van het doseringsinterval (bij gelijkblijvende dosis) 
of door een combinatie hiervan. 
 
Contra-indicaties nierfunctiestoornissen 
In de meeste gevallen geldt geen absolute contra-indicatie, maar een noodzaak voor aanpassing van de dosering. 
 

Absoluut, vermijden: 

- Opioïde analgetica met renaal geklaarde toxische metabolieten (dextropropoxyfeen en pethidine). 

- Nitrofurantoïne. 

- ACE-remmers en AT1-antagonisten (bij nierarteriestenosen). 

- Bisfosfonaten. 

- Metformine: kans op melkzuuracidose wordt verhoogd. 

- Kaliumsparende diuretica: nierinsufficiëntie gaat vaak gepaard met hyperkaliëmie. 
 
Belangrijk, dosering aanpassen, plasmaspiegelbepaling soms gewenst: 

- Niet-narcotische analgetica (excl. paracetamol). 

- Narcotische analgetica: verhoogde kans op sterke sedatie, ademhalingsdepressie en hypotensie. Wanneer patiënt eenmaal ingesteld is, 
kan dosis geleidelijk verhoogd worden. 

- Aminoglycosiden: nefrotoxisch, therapiebegeleiding op basis van plasmaspiegelbepaling. 

- Breedspectum penicillinen (incl. combinaties met clavulaanzuur/tazobactam). 

- Co-trimoxazol en trimethoprim. 

- Tetracyclinen. 

- Vancomycine. 

- Anti-epileptica (excl. fenytoïne, carbamazepine, valproïnezuur). 

- Lithiumzouten: indien mogelijk vermijden. 

- Amantadine. 

- NSAIDs: nefrotoxisch. 

- Hydrofiele bètablokkers (atenolol, sotalol): verhoogde kans op ernstige bradycardie en Torsade des pointes. 

- Sulfonylureumderivaten. 

- Thiaziden: zijn alleen in zeer hoge doseringen effectief, liever ander diureticum. 

- Digoxine. 

- Elektrolyten (m.n. kalium, natrium en magnesium), dus ook osmotisch werkende laxantia. 

- Anti-emetica.  

- H2-antagonisten (secretieremmende antihistaminica). 

- Jichtmiddelen (allopurinol en benzbromaron). 

- Virusstatica. 
 
Relatief, dosering aanpassen of voorzichtigheid geboden: 

- TCA. 

- SSRIs. 

- Orale H1-antagonisten (hooikoorts). 

- ACE-remmers en AT1-antagonisten: risico op hyperkaliëmie verhoogd. 

- Fibraten, m.n. in combinatie met statines: risico op ernstige rhabdomyolyse verhoogd. 

- Statines. 

- Levodopa en selegiline. 

- Lipofiele bètablokkers. 

- Calciumantagonisten. 

- Lisdiuretica: dosering moet worden verhoogd. 
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Interacties 
 
1. (Lis)diuretica 

a. Aminoglycosiden: verhoogde nefrotoxiciteit en in het verlengde daarvan ototoxicteit. Absolute CI. 
b. NSAIDs, RAS-remmers: verminderde werking lisdiuretica. Lisdiuretica stimuleren RAAS, effecten worden 

tegengewerkt door RAS-remmers en (verderop in proces t.h.g. renale Pg-synthese) NSAIDs. 
c. Ketanserine, terfenadine: verhoogde kans op ernstige aritmieën bij hypokaliëmie door diureticum. 
d. Digoxine: verhoogde kans op digoxine-intoxicatie bij hypokaliëmie door diureticum. 
e. Lithium: verhoogde kans op lithiumintoxicatie, waarschijnlijk doordat gelijktijdig met compensatoire verhoogde 

natriumterugresorptie in proximale tubulus ook lithiumterugresorptie toeneemt.  
 
2. RAS-remmers 

a. Diuretica: sterke daling van bloeddruk, die collaps tot gevolg kan hebben. Treedt mogelijk op wanneer patiënt 
wordt behandeld met een diureticum en een RAS-remmer aan therapie toegevoegd wordt. 

b. Kaliumverbindingen, triamtereen, kaliumsparende diuretica: verhoogde kans op hyperkaliëmie. 
c. NSAIDs: kunnen antihypertensieve effect antagoneren. Bij hartfalen kan door toevoeging NSAID de nierfunctie 

achteruitgaan en de kaliumspiegel stijgen. 
d. Lithium: verhoogde kans op lithiumintoxicatie. Door verhoogde natriumexcretie kan renale terugresorptie lithium 

toenemen. 
 
3. Coumarines 

a. Antibiotica: kans op versterkte antistolling. Co-trimoxazol en metronidazol hebben direct effect op 
coumarinemetabolisme, alternatief kiezen. 

b. Enzyminductoren: kans op gewijzigde antistolling door beïnvloeding metabolisme (CYP2C9). 
c. NSAIDs/acetylsalicylzuur: verhoogd risico op bloedingen, additief effect van anticoagulans en aggregatieremmer. 

Daarnaast verhoogd risico op GI-bloedingen door direct schadelijk effect op maag. 
 
4. Digoxine 

a. Verapamil, azoolantimycotica, macroliden, ciclosporine, proteaseremmers, Sint-Janskruid: verhoogde kans 
op digoxine-intoxicatie via remming P-gp. 

b. Diuretica: verhoogde kans op digoxine-intoxicatie bij hypokaliëmie door diureticum. 
 
5. Verapamil/diltiazem 

a. Anti-epileptica (incl. fenytoïne): verlagen spiegels verapamil/diltiazem tot subtherapeutische waarden. 
b. Mida/triazolam, fenytoïne, terfenadine, buspiron, simvastatine, cisapride, epleneron, erytromycine: 

verhoogde spiegels van deze middelen door CYP3A4-remming, kan leiden tot verhoogde bloedspiegels, Cave 
ernstige ritmestoornissen (fenytoïne, terfenadine, cisapride, erytromycine), rhabdomyolyse (statine).  

c. Bètablokkers: kans op sinusbradycardie en stoornissen in AV-geleiding door tweeledige demping. 
 
6. Bètablokkers 

a. Diltiazem, verapamil: kans op sinusbradycardie en stoornissen in AV-geleiding door tweeledige demping. 
b. Bèta-agonisten, sympathicomimetica: antagonisme (CI astma/COPD). 
c. Insuline, sulfonylureumderivaten: symptomen beginnende hypoglycemie worden gemaskeerd en herstel uit 

hypoglycemische periode wordt vertraagd. 
d. NSAIDs: verminderen antihypertensief effect. Cave nierfunctiestoornissen en hartfalen. 

 
7. NSAIDs: bètablokkers, corticosteroïden, coumarines, methotrexaat, (lis)diuretica, ciclosporine, lithium, acetylsalicylzuur, 

RAS-remmers, SSRIs. 
a. Bètablokkers, RAS-remmers: antihypertensief effect wordt verminderd. Cave nierfunctiestoornissen, hartfalen en 

bij RAS-remmers hyperkaliëmie. 
b. Corticosteroïden, SSRIs: verhoogde kans op peptische ulcera en maagbloedingen. 
c. Coumarines, heparines: verhoogd risico op bloedingen, additief effect van anticoagulans en aggregatieremmer. 

Daarnaast verhoogd risico op GI-bloedingen door direct schadelijk effect op maag. 
d. Methotrexaat: verminderde renale klaring methotrexaat, verhoogde kans op ernstige bijwerkingen. 
e. Ciclosporine: nefrotoxiciteit ciclosporine kan worden versterkt/gemaskeerd. 
f. Lithium: toename bijwerkingen lithium, mogelijk irreversibele nefrotoxiciteit. Cave intoxicatie. 
g. Acetylsalicylzuur: aggregatieremmend effect neemt af (competitieve binding aan COX in bloedplaatje). 
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8. Antidiabetica (sulfonylureumderivaten, insuline, biguaniden, thiazolidinederivaten) 
a. Isoniazide (TBC-middel): ontregelt instelling DM 1 en 2 (alle). 
b. Azoolantimycotica, sulfonamiden: remmen CYP2C9, versterken effect SU-derivaten, cave hypoglycemie. 
c. Bètablokkers: symptomen beginnende hypoglycemie worden gemaskeerd en herstel uit hypoglycemische periode 

wordt vertraagd (SU-derivaten, insuline). 
d. Thiazolidine-derivaten versterken effect insuline. 

 
9. Statines 

a. Diltiazem, verapamil, azoolantimycotica, macroliden, proteaseremmers: verhoogde spiegels statine door 
remming CYP3A4, cave rhabdomyolyse. 

b. Ciclosporine: opname statines in lever wordt bevorderd, verhoogde kans myopathie en rhabdomyolyse. 
c. Fibraten: competitie om afbraak route, verhoogde kans myopathie en rhabdomyolyse.  
d. Galzuurbindende harsen: biologische beschikbaarheid statines neemt af, mogelijk verlaagd effect. 

 
Cave de volgende stoffen en interacties, i.v.m. smalle therapeutische breedte (en grote kans op toxiciteit): 
Digoxine, fenytoïne, theofylline, lithium, cisapride, terfenadine. 
 
Serotoninesyndroom: bij combinatie van twee geneesmiddelen die beide 5-HT heropname remmen verhoogd risico op 
serotoninesyndroom. Bijwerkingen die hierop kunnen duiden: trillen, beven, acathisie, spiertrekkingen, agitatie, verwardheid, 
angst, koorts, zweten, tachycardie, verminderd bewustzijn. Diagnose: > 4 van de bijwerkingen. Cave combinaties SSRIs, 
TCA, MAO-remmers (ook moclobemide), tramadol, pethidine, dextromethorfan, triptanen. 
 
Interacties via CYP450 – overzicht belangrijkste CYP-enzymen, substraten, remmers en inductoren 

Iso-enzym Substraten Remmers Inductoren 
CYP1A2 Clozapine, olanzapine 

Coffeïne 
Ropinirol (antiparkinson) 
Theofylline 

Fluvoxamine 
Ciprofloxacine 
Coffeïne 

Sigarettenrook 
Anti-epileptica (fenobarbital, 
carbamazepine, fenytoïne) 
 

CYP2C9 Coumarines 
Fenytoïne 
Tolbutamide 

Amiodaron 
Aprepitant 
Cimetidine 
Co-trimoxazol 
Fenylbutazon 
SSRIs (fluoxetine, fluvoxamine) 
Azoolantimycotica (flu/miconazol) 

Anti-epileptica (fenobarbital, 
carbamazepine, fenytoïne) 
 

CYP2C19 Clomipramine 
Diazepam 
Fenytoïne 

SSRIs (fluoxetine, fluvoxamine) 
 

 

CYP2D6 Codeïne, dextrometorfan 
SSRIs (fluoxetine, paroxetine) 
Anti-psychotica (perfenazine, 
risperidon, sertindol, zuclopentixol) 
TCA 

Bupropion 
SSRIs (fluoxetine, fluvoxamine, 
paroxetine, citalopram) 
Terbinafine 
Ritonavir  

Voor zover bekend nauwelijks 
induceerbaar. 
Wel genetisch polymorfisme! 

CYP3A4 Azoolantimycotica 
(itra/keto/voriconazol) 
Benzo’s (alpra/mida/triazolam) 
Calciumantagonisten (diltiazem, 
verapamil, dihydropyridinen) 
Aprepitant 
Statines (ator/simvastatine) 
Buspiron 
Carbamazepine 
Ciclosporine 
Cisapride 
Ergotamine 
Anti-psychotica (sertindol, quetiapine) 
Sildenafil 
Terfenadine 
Hormonale anticonceptiva 

Aprepitant 
Proteaseremmers (ritonavir e.a.) 
Cimetidine 
Macroliden (ery/claritromycine) 
Calciumantagonisten (diltiazem, 
verapamil) 
Azoolantimycotica 
(flu/itra/keto/voriconazol) 
SSRIs (fluoxetine, fluvoxamine) 
Grapefruitsap 

Anti-epileptica (fenobarbital, 
carbamazepine, fenytoïne) 
Griseofulvine 
Sint-Janskruid 

 
Interacties via P-gp-beïnvloeding 
Substraten Remmers 

Ciclosporine 
Digoxine 

Macroliden (ery/claritromycine) 
Calciumantagonisten (diltiazem/verapamil) 
Itraconazol 
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Meest voorkomende interacties 
 

 Nr Soort interactie Hoe vaak komt de 
interactie voor (%) 

1 NSAID’s (excl. COXIB’s) + corticosteroïden 8,4 

2 Diuretica + NSAID’s 8,1 

3 RAAS-remmers + NSAID’s 7,2 

4 Bètablokkers + NSAID’s 6,1 

5 RAAS-remmers + diuretica 5,8 

5 NSAID’s (excl. COXIB’S) + SSRI’s/trazodon 5,8 

7 Salicylaten antitrombotisch + NSAID’s (excl. ibuprofen) 4,7 

8 Cumarines + (es)omeprazol 4,5 

9 Bisfosfonaten + antacida/ijzer/calcium 3,3 

10 Alfablokkers (BPH) + bètablokkers/Ca-antagonisten 3,1 

11 Statines (simva-/atorvastatine) + CYP3A4-remmers 2,8 

12 Cumarines + antibiotica (excl. cotrim/metron/cefam.) 2,8 

13 SSRI’s/venlafaxine + thiazides 2,5 

14 Bètablokkers selectief + insuline 2,5 

15 Bètablokkers + orale bloedglucoseverlagers 2,2 

16 Thyreomimetica + antacida/calcium 2,2 

17 Clopidogrel + omeprazol/esomeprazol 1,9 

18 Statines + colchicine 1,4 


