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SAMENVATTING 

 

Doelstelling: Deze studie beoogde het in kaart brengen van de potentiële interacties tussen geneesmiddelen uit 

de medicatieschema’s van patiënten met een orale antitumorale therapie en dit aan de hand van verschillende 

databases. Daarnaast was het doel om de meest ernstige interacties in kaart te brengen en om voorstellen te 

formuleren tot afhandeling in de praktijk. 

Methoden: Er werd een flowchart opgesteld voor interactiescreening met verschillende databases, waarbij een 

interactie als ernstig werd beschouwd indien dit werd aangegeven door twee databases. Deze flowchart werd 

toegepast voor het bepalen van het aantal en de ernst van de interacties en voor het onderzoeken van 

discrepanties tussen de verschillende databases. 

Resultaten: In de studie werden voor 199 patiënten 230 verschillende medicatieschema’s meegenomen. Bij de 

initiële interactiescreening werden in UpToDate 963 en in Clinical Pharmacology 879 interacties waargenomen. 

In de overzichtslijst van interacties betrof dit in totaal 1364 interacties, waarvan 332 voor orale antitumorale 

geneesmiddelen (24,3%). Voor 1029 interacties waren deze twee databases discrepant qua ernst van de 

interactie (75,4%). Ook bij het raadplegen van een derde database werden discrepanties waargenomen. Bij het 

vergelijken van UpToDate en Stockley’s Drug Interactions vertoonden 78,7% van de interacties discrepanties in 

de twee hoogste niveaus van ernst; bij het vergelijken van Clinical Pharmacology en Stockley’s Drug Interactions 

was dit 65,2%. Op basis van de opgestelde flowchart werden 228 interacties als ernstig beschouwd (16,7%), 

waarvan er in 89 gevallen een oraal antitumoraal geneesmiddel betrokken was (39,0%). Dit leidde tot 163 

verschillende interacties die als ernstig beschouwd werden, waarvan er in 61 gevallen een oraal antitumoraal 

geneesmiddel betrokken was. De voorstellen tot afhandeling van deze ernstige interacties waren vrij 

gelijklopend voor de geraadpleegde databases. Anagrelide bleek als oraal antitumoraal geneesmiddel het meest 

frequent betrokken in ernstige interacties, gevolgd door sorafenib en dasatinb. 

Conclusie: Uit deze studie kon besloten worden dat het aantal potentiële geneesmiddeleninteracties bij 

patiënten op orale antitumorale therapie hoog is en dat er veel discrepanties bestaan tussen diverse databases 

wat betreft ernst van de interacties. Bij het screenen op interacties dient men zich dus steeds van de beperkingen 

van elke database bewust te zijn. Het lijkt dan ook aangewezen om een flowchart te hanteren bij de 

interactiescreening. Hierbij kan informatie uit verschillende databases gecombineerd worden, waardoor het 

inschatten van de ernst van een interactie en de afhandeling ervan nauwgezetter kan gebeuren. 
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1. INLEIDING 

1.1. ORALE ANTITUMORALE THERAPIE 

1.1.1. Algemeen 

Kanker, ook wel neoplasma of kwaadaardige tumor genoemd, is een aandoening waarbij normale 

lichaamscellen zich omzetten in tumorcellen. Dit zijn abnormale, sneldelende cellen. Door de verspreiding van 

de sneldelende cellen naar andere delen van het lichaam ontstaan metastasen. Deze zijn een frequente oorzaak 

van overlijden door kanker. Kanker op zich is over de hele wereld één van de meest voorkomende oorzaken van 

morbiditeit en mortaliteit. Het is de oorzaak van bijna één op zes overlijdens. Er wordt verwacht dat het aantal 

nieuwe kankerpatiënten de volgende decennia nog sterk zal toenemen (1).  

 

Er bestaan verschillende behandelingsmogelijkheden voor het bestrijden van kanker. Operatie, 

radiotherapie, immunotherapie en antitumorale therapie zijn enkele mogelijkheden. Naast een enkelvoudige 

therapie is ook samengestelde therapie een behandelingsoptie. Dit is een combinatie van verschillende 

therapieën (2). Het doel van de behandeling is enerzijds het genezen van de ziekte, anderzijds het verzekeren 

van een langere overlevingstijd in een vergevorderd stadium van kanker. Een goede kwaliteit van leven, zowel 

op korte als op lange termijn, is hierbij het voornaamste voor de patiënt (3). 

 

Binnen de oncologie is de intraveneuze antitumorale therapie voor de meeste patiënten de aangewezen 

behandelingsoptie. Vandaag de dag zijn er ook tal van orale antitumorale therapieën (OATs) op de markt. Vele 

hiervan zijn nieuwe formulaties van de intraveneus toegediende vormen. Ook nieuwe OATs zijn in ontwikkeling. 

De orale toediening heeft enkele voordelen ten opzichte van de intraveneuze toediening. Zo is de orale 

toediening de gemakkelijkste toedieningsweg, voornamelijk in de palliatieve setting. De orale toediening is ook 

geschikt wanneer een verlengde blootstelling gewenst is of wanneer de dagelijkse therapie voor maanden tot 

jarenlang ingenomen dient te worden. Verder ondervindt de patiënt het gemak van een behandeling op het 

thuisfront in plaats van een behandeling in het hospitaal. Op deze manier heeft de patiënt meer controle over 

de behandeling. Ook dalen de administratieve kosten, verbonden aan een hospitaalbezoek, voor de patiënt. Een 

bijkomend pluspunt voor de patiënt is het vermijden van het gebruik van naalden (4).  

 

De orale antitumorale behandeling heeft ook nadelen. Ze heeft een wisselende en onvoorspelbare 

biologische beschikbaarheid. Dit is voornamelijk een probleem bij de orale antitumorale behandelingen met een 

nauwe therapeutische index. Therapietrouw is een ander nadeel van de orale toedieningsvorm. Wanneer de 

patiënt zelf instaat voor de inname van de therapie, is het mogelijk dat het geneesmiddel niet ingenomen wordt 

zoals voorgeschreven. Ten slotte is de ontwikkeling van orale therapieën een prijzig proces (4). 
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Aangezien de antitumorale therapieën de sneldelende kankercellen een halt proberen toe te roepen, kan 

aantasting van deze cellen ook tot ongewenste effecten of fysische bijwerkingen leiden. Een aantal bijwerkingen 

zijn typisch voor bepaalde categorieën van antitumorale therapieën. Enkele vaak voorkomende bijwerkingen van 

antitumorale therapie ter hoogte van de maag-darmmucosa zijn nausea, braken en diarree. Ter hoogte van het 

beenmerg is beenmergdepressie met anemie, neutropenie of trombocytopenie een frequente bijwerking. Verder 

behoren ook alopecie en vermoeidheid tot de reeks mogelijke bijwerkingen van antitumorale therapie (5).  

 

Naast deze fysische bijwerkingen hebben antitumorale middelen ook een impact op de levenskwaliteit 

van de patiënt. Ze beïnvloeden niet alleen het leven van de patiënt thuis, maar ook het werkfront. Hiernaast 

kunnen ook seksuele interesse en sociale activiteiten onder de antitumorale behandeling te lijden hebben. Niet 

alleen werkt de antitumorale behandeling in op de patiënt, ze beïnvloedt ook de partner en de familie (6). 

 

1.1.2. Classificatie 

Zoals beschreven in de richtlijn van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) omtrent de gestructureerde 

medicatie anamnese (GMA), wordt er een eerste uitgifte van een OAT gedaan met behulp van een overzichtslijst 

(zie Bijlage 1). Deze lijst is indicatief en wordt gebruikt als hulp wat betreft de indicatie, de dosering en de 

frequentie. Enkel de categorieën waartoe de OATs op deze lijst behoren, worden hier besproken. Mitotaan, 

procarbazine en trametinib staan niet op de overzichtslijst, maar worden wel afgeleverd in de 

ziekenhuisapotheek van het UZ Gent en worden bijgevolg ook besproken. 

 

Op basis van het werkingsmechanisme zijn de OATs in te delen in verschillende categorieën. Een eerste 

categorie is deze van de alkylerende middelen: onder meer stikstofmosterd en derivaten (busulfan en 

cyclofosfamide) en de N-nitroso-ureumderivaten (lomustine). Enkele alkylerende middelen (procarbazine en 

temozolomide) horen niet thuis in één van deze drie deelgroepen. Een volgende categorie, de antimetabolieten, 

valt in te delen in de purine-analogen (mercaptopurine, tioguanine) en de pyrimidine-analogen (capecitabine, 

gimeracil, oteracil en tegafur). Enkele antimetabolieten (hydroxycarbamide) behoren niet tot deze deelgroepen. 

De categorie van de topo-isomerase-inhibitoren valt op te delen in de topo-isomerase I-inhibitoren (topotecan) 

en de topo-isomerase II-inhibitoren (etoposide). Ook hormonale middelen zoals de anti-androgenen (abirateron 

en enzalutamide) zijn een behandelingsoptie. Een relatief nieuwe categorie is deze van de proteïnekinase-

inhibitoren (PKIs) of de “nibs” (afatinib, axitinib, crizotinib, dabrafenib, dasatinib, erlotinib, gefitinib, ibrutinib, 

idelalisib, imatinib, lapatinib, nilotinib, nintedanib, osimertinib, pazopanib, ponatinib, regorafenib, ruxolitinib, 

sorafenib, sunitinib, trametinib, vandetanib en vemurafenib). Enkele OATs, zoals anagrelide, everolimus, 

mitotaan, olaparib en vismodegib behoren tot geen van bovenstaande categorieën (5).  
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1.1.3. Werkingsmechanismen 

Enkel de werkingsmechanismen van de categorieën, waartoe de OATs behoren die in de 

ziekenhuisapotheek van het UZ Gent worden afgeleverd, worden hier besproken.  

 

De alkylerende middelen dragen als antitumorale therapie bij tot het chemische proces van de alkylering 

van biologisch belangrijke macromoleculen in de cel. Het alkylerende agens reageert met de vorming van een 

elektrofiel ion. Dit ion bindt covalent met nucleofiele groepen op de macromoleculen. Het betreft hoofdzakelijk 

amino-, carboxyl-, hydroxyl-, imidazol-, sulfaat- en sulfhydrylgroepen in desoxyribonucleïnezuur (DNA), 

ribonucleïnezuur en proteïnen. Dit proces leidt tot celdood (7, 8). Alkylerende agentia zijn voor het cytotoxische 

effect afhankelijk van de celdeling, maar ze zijn niet fase-specifiek (8). 

 

Ook de antimetabolieten werken in op de celdeling. Het zijn analogen van de purines en de pyrimidines, 

de bouwstenen in de DNA-synthese. Beide soorten antimetabolieten werken op een gelijkaardige manier. Bij het 

binnendringen van de cel zetten enzymen van de purine of de pyrimidine metabole pathway ze om naar 

analogen van cellulaire nucleotiden. Deze gevormde metabolieten inhiberen vervolgens enzymen die instaan 

voor de DNA-synthese. Dit leidt tot een beschadiging van het DNA en induceert celdood (9). In tegenstelling tot 

de alkylerende middelen zijn de antimetabolieten wel fase-specifiek. Aangezien deze interfereren met de 

bouwstenen van de DNA-synthese, zijn ze het meest actief tijdens de synthesefase van de celdeling (8). 

 

De topo-isomerase-inhibitoren werken in op de topo-isomerase-enzymen. Zij veranderen de conformatie 

van het DNA door het introduceren van een breuk in één of in beide DNA-strengen. De topo-isomerase I-enzymen 

veroorzaken een breuk in slechts één DNA-streng, terwijl de topo-isomerase II-enzymen beide DNA-strengen 

breken. De breuken zijn nodig bij het ontwinden van de DNA-helix gedurende replicatie, transcriptie en 

recombinatie. Deze enzymen zijn belangrijk bij de celdeling. Door een inhibitie van de enzymen oefenen deze 

geneesmiddelen hun antitumorale werking uit (10). 

 

De anti-androgenen werken in op de androgeenreceptor. Binding van een androgeen activeert deze 

receptor, wat kan leiden tot prostaatkanker. Bij toediening van anti-androgenen als antitumorale therapie 

ontstaat competitie met de natuurlijk voorkomende androgenen voor de bindingsplaats op de 

androgeenreceptor. Dit leidt tot een conformationele verandering van de receptor, die de transcriptie negatief 

beïnvloedt. Dit werkingsmechanisme zorgt voor een inhibitie van de groei van de prostaatklier (11). 

 

 



 

 4 
 

De PKIs hebben de proteïnekinasen als target. Dit is een grote groep van enzymen die allen instaan voor 

de fosforylatie van proteïnen. Proteïnekinasen zijn adenosine trifosfaat afhankelijke fosfotransferasen. Ze 

dragen een fosfaatgroep over van het adenosine trifosfaat naar een hydroxylgroep van de aminozuren serine, 

threonine en tyrosine van de proteïnesubstraten. Deze reversibele fosforylatie is een hoeksteen in de 

signaaltransductiepathway van de cel. Op deze manier regelen de enzymen tal van biologische processen en 

dragen ze bij tot een cellulaire controle en aanpassing. De meeste proteïnekinasen kunnen in twee grote groepen 

onderverdeeld worden. De serine proteïnekinasen fosforyleren het aminozuur serine of threonine en de tyrosine 

proteïnekinasen fosforyleren het aminozuur tyrosine (12). De receptor tyrosine proteïnekinasen en de niet-

receptor tyrosine proteïnekinasen zijn twee deelgroepen van de grote groep tyrosine proteïnekinasen. Receptor 

tyrosine proteïnekinasen zijn bijvoorbeeld actief bij de binding van de epidermale groeifactor op de epidermale 

groeifactorreceptor. In kankercellen is deze receptor frequent overactief. Receptor tyrosine proteïnekinasen zijn 

ook betrokken bij de activatie van de vasculaire endotheliale groeifactorreceptor. Deze receptor promoot de 

nieuwgroei van bloedvaten. Kankercellen hebben bloedtoevoer nodig voor hun groei. Daarnaast zijn de receptor 

tyrosine proteïnekinasen ook actief ter hoogte van de fibroblast groeifactorreceptor (13). Aangezien de 

proteïnekinasen zo bijdragen tot enkele belangrijke cellulaire processen, is het niet verwonderlijk dat ze 

oncogeen kunnen zijn. Kankercellen promoten hun eigen groei met behulp van proteïnekinasen. PKIs worden 

gebruikt in de antitumorale therapie omwille van de inhibitie van de interactie tussen het substraat en het 

proteïnekinase of omwille van de inhibitie van de adenosine trifosfaat bindingssite (14). 

 

Anagrelide wordt aangewend voor de behandeling van essentiële trombocytose, een aandoening waarbij 

te veel bloedplaatjes in het beenmerg aangemaakt worden, en voor de behandeling van andere 

myeloproliferatieve aandoeningen. Anagrelide inhibeert de aanmaak van megakaryocyten in het beenmerg, 

maar het is nog niet volledig duidelijk wat het exacte primaire werkingsmechanisme is. Anagrelide kan bijgevolg 

niet in één van bovenstaande categorieën ingedeeld worden. Een mogelijk werkingsmechanisme is de inhibitie 

van trombopoëtine, een hormoon dat instaat voor de ontwikkeling van de megakaryocyt, door binding van 

anagrelide op de myeloproliferatieve leukemia receptor. Een ander mogelijk werkingsmechanisme is de 

onderdrukking van de expressie van de erythroid transcriptiefactor (GATA-1) en het zinkvingereiwit (FOG-1) door 

anagrelide. Door de gereduceerde expressie van deze hematopoëtische transcriptiefactoren wordt de 

differentiatie van megakaryocyten tot trombocyten geïnhibeerd (15). 
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Het specifieke werkingsmechanisme van everolimus zorgt ervoor dat ook everolimus niet in één van 

bovenstaande categorieën ingedeeld kan worden. Everolimus werkt namelijk in op de mammalian target of 

rapamycin. Dit is een serine proteïnekinase dat bijdraagt tot de signaaltransductiepathway van de cel en zo ook 

tot diverse cellulaire mechanismen zoals celgroei, celproliferatie, metabolisme en angiogenese. In kankercellen 

vertoont de mammalian target of rapamycin een afwijkende activiteit. Everolimus inhibeert deze target en 

vertoont op deze manier antitumorale activiteit (16). 

 

Mitotaan interfereert met de transcriptie van talrijke enzymen die instaan voor het metabolisme van 

steroïden. Dit geneesmiddel inhibeert deze enzymen die bijdragen tot de vorming ervan, maar het induceert ook 

deze enzymen die de inactivatie van de steroïden bewerkstelligen. Zo is mitotaan een behandelingsoptie voor 

adrenocorticaal carcinoom, waarbij een overmaat aan steroïden geproduceerd wordt (17, 18).  

 

Ook olaparib is een antitumorale therapie die met haar specifieke werkingsmechanisme niet tot één van 

bovenstaande categorieën behoort. Het is een inhibitor van de poly-(ADP-ribose)-polymerase enzymen. Deze 

enzymen staan in voor het DNA-herstel. Bij een inhibitie vindt geen herstel van enkelstrengige DNA-breuken 

plaats. De enkelstrengige DNA-breuken kunnen tijdens de DNA-replicatie dubbelstrengige DNA-breuken vormen. 

Wanneer dit gebeurt, staan breast cancer proteïnen (BRCA1 en BRCA2) in voor een back-up DNA-herstel. Cellen 

zonder deze functionele breast cancer proteïnen bezitten dit back-up herstelmechanisme niet. Inhibitoren van 

de poly-(ADP-ribose)-polymerase enzymen leiden bijgevolg tot celdood van deze kankercellen (19). 

 

Ten slotte is ook vismodegib een buitenbeentje dat met het werkingsmechanisme niet tot één van 

bovenstaande categorieën behoort. Het is een antagonist van het Smoothened transmebranaire eiwit. Hierdoor 

wordt de Hedgehog-signaaltransductiepathway geïnhibeerd. Bij sommige kankers is deze pathway op een 

abnormale manier geactiveerd. Een inhibitie van deze pathway leidt tot een verminderde productie van 

proliferatiefactoren. Een verminderd aantal proliferatiefactoren onderdrukt de groei van kankercellen (20). 

 

1.2. INTERACTIES 

1.2.1. Algemeen 

Een interactie wordt gedefinieerd als een veranderde farmacologische respons op een geneesmiddel, te 

wijten aan het gelijktijdige gebruik van twee of meerdere geneesmiddelen. Bij een interactie kan het effect van 

één van deze geneesmiddelen of een bijwerking ervan toenemen of afnemen. Ook kan een nieuw effect optreden 

dat bij toediening van het geneesmiddel alleen niet bestond. Naast geneesmiddelen-geneesmiddeleninteracties, 

ook wel drug-drug interactions (DDIs) genoemd, bestaan ook interacties waarbij andere factoren de 

farmacokinetische of farmacodynamische eigenschappen van het geneesmiddel veranderen (21).  
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DDIs zijn mogelijk bij patiënten die meerdere geneesmiddelen innemen. Dat DDIs veelvuldig bij 

kankerpatiënten optreden, hoeft bijgevolg niet te verwonderen. Zij worden frequent met een combinatie van 

OATs behandeld of krijgen bijkomende geneesmiddelen. Deze interacties winnen aan belang door de nauwe 

toxisch-therapeutische index en door de cytotoxische eigenschappen van de OATs (21-23). Interacties met een 

toegenomen effect van de antitumorale therapie zijn te wijten aan een toegenomen blootstelling. Dit kan leiden 

tot ernstige bijwerkingen. Interacties met een afgenomen effect van de antitumorale therapie kunnen de 

effectiviteit van de behandeling negatief beïnvloeden (22). 

 

Er zijn talrijke interacties met OATs mogelijk. Zo worden tal van OATs gemetaboliseerd door de 

cytochroom P450 (CYP)-enzymen, andere zijn dan weer een substraat voor de transportproteïnen (21, 23). De 

tyrosinekinase-inhibitoren (TKIs) bijvoorbeeld zijn gevoelig voor een veranderde gastro-intestinale pH en 

interageren bijgevolg met maagzuurremmende geneesmiddelen. Verlenging van het QT-interval is een andere 

vaak voorkomende interactie (24). 

 

Ook interacties tussen geneesmiddelen en kruiden zijn mogelijk. Kruiden afgeleid van planten kunnen 

diverse lichaamsfuncties beïnvloeden en worden bijgevolg frequent als geneesmiddel aangewend. Ongeveer een 

derde van de geneesmiddelen is afgeleid van planten. Naast digoxine, atropine, morfine en andere zijn ook 

diverse antitumorale therapieën gebaseerd op plantensoorten. Bij interacties tussen kruiden en geneesmiddelen 

zijn doorgaans niet de kruiden, maar de andere geneesmiddelen hiervoor verantwoordelijk, aangezien zij 

farmacologisch meer actief zijn dan kruiden (25). 

 

Ook voeding en levensstijl kunnen een enorme impact hebben op de werking van geneesmiddelen. Zo zijn 

fruit en alcohol frequent verantwoordelijk voor geneesmiddelen-voedingsinteracties. Het zijn 

voedselgeïnduceerde veranderingen van de biologische beschikbaarheid van het geneesmiddel, te wijten aan 

complexvorming met een voedingsbestanddeel, die het merendeel van deze interacties veroorzaken. Ook kan de 

maagzuursecretie, als antwoord op de voedselinname, de biologische beschikbaarheid van het geneesmiddel 

veranderen (26). 

 

Interacties kunnen leiden tot veranderingen in de farmacokinetiek van een geneesmiddel. Deze 

farmacokinetische interacties hebben invloed op de absorptie, distributie, metabolisatie en excretie van het 

geneesmiddel. Farmacodynamische interacties treden op wanneer de betrokken geneesmiddelen dezelfde 

target hebben (21). 

 



 

 7 
 

1.2.2. Farmacokinetische interacties  

Farmacokinetische interacties op het gebied van de absorptie zijn mogelijk bij oraal toegediende 

geneesmiddelen. Ze kunnen het resultaat zijn van een verandering van de maagledigingssnelheid. Naast voedsel 

kunnen ook geneesmiddelen de maagledigingssnelheid positief of negatief beïnvloeden. De meeste 

geneesmiddelen vertragen dit proces. Zo kunnen bepaalde antitumorale therapieën aanleiding geven tot 

misselijkheid en braken. Dit vertraagt de maagledigingssnelheid waardoor de absorptie van de antitumorale 

therapie gewijzigd kan worden. Naast de maagledigingssnelheid speelt ook de gastro-intestinale pH een 

belangrijke rol. Wanneer deze beïnvloed wordt, kan de mate van absorptie van het geneesmiddel wijzigen. Ook 

het first-pass effect gedurende de absorptie van een geneesmiddel kan beïnvloed worden. Dit is een proces 

waarbij het geneesmiddel gemetaboliseerd wordt door verschillende metaboliserende enzymen ter hoogte van 

de darmwandcellen en de lever. Inhibitie of inductie van dit metabolisme heeft een invloed op de absorptie. De 

transporteiwitten, waaronder het P-glycoproteïne, hebben ook een belangrijk aandeel in de absorptie. Deze 

eiwitten zijn in staat het geneesmiddel terug te transporteren naar het gastro-intestinale lumen en reduceren 

zo de absorptie. Bepaalde geneesmiddelen kunnen deze transporters inhiberen of induceren (22, 27). Sommige 

geneesmiddelen kunnen andere geneesmiddelen adsorberen, waardoor de absorptie afneemt. Ook chelatie en 

complexvormingsmechanismen kunnen de absorptie negatief beïnvloeden. Ten slotte kunnen een aantal 

geneesmiddelen een malabsorptie van andere geneesmiddelen veroorzaken. Dit houdt in dat de absorptie van 

deze geneesmiddelen hierdoor gelimiteerd wordt (27). 

 

De distributie van geneesmiddelen naar andere compartimenten in het lichaam gebeurt door middel van 

transportsystemen. Bepaalde geneesmiddelen kunnen deze transportsystemen inhiberen of induceren, 

waardoor de distributie van het geneesmiddel beïnvloed wordt. Ook de plasma bindingsproteïnen spelen een 

belangrijke rol bij de distributie. Wanneer twee of meerdere geneesmiddelen samen toegediend worden, kan 

competitie voor binding aan deze proteïnen ontstaan. Dit kan leiden tot een toename van de vrije concentratie 

van het geneesmiddel dat niet meer gebonden is. Dit hangt sterkt af van de fysicochemische en 

farmacokinetische eigenschappen van het geneesmiddel. In de meeste gevallen verdeelt het geneesmiddel zich 

snel naar de andere weefselcompartimenten en wordt het snel geëlimineerd. Dit beïnvloedt de vrije concentratie 

niet significant (22, 27). 

 

Farmacokinetische interacties op het gebied van de metabolisatie zijn afhankelijk van veranderingen in 

de activiteit van de metaboliserende enzymen. Deze enzymen staan in voor een verlies van farmacologische 

activiteit van het geneesmiddel. Toch kan soms ook een winst in farmacologische activiteit optreden. Dit gebeurt 

wanneer door metabolisatie een inactieve precursor omgezet wordt naar de actieve vorm van het geneesmiddel. 
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Het metabolisatieproces grijpt voornamelijk plaats ter hoogte van de lever. Ook andere weefsels zoals nieren en 

longen nemen een deel van de metabolisatie voor zich. Het metabolisatieproces op zich bestaat uit twee 

verschillende stappen. De eerste stap is de fase I biotransformatie. Dit wijst op de reductie, oxidatie of hydrolyse 

van het geneesmiddel. Vervolgens ondergaat het geneesmiddel een fase II biotransformatie. Dit is een 

conjugatie van het geneesmiddel met een kleine, endogene molecule. Op deze manier wordt een geneesmiddel 

omgezet in een meer hydrofiele vorm. Dit vergemakkelijkt de excretie via de nieren en de galblaas (27, 28). 

 

Talloze enzymen staan in voor dit metabolisatieproces. De CYP-enzymen zijn de belangrijkste 

metaboliserende enzymen in fase I van de biotransformatie. Dit is een grote familie die bestaat uit verschillende 

iso-enzymen. Het allerbelangrijkste CYP-enzym is CYP3A4. CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 en CYP2D6 nemen 

ook een groot aandeel van de metabolisatie voor zich. Ten slotte metaboliseren CYP2B6 en CYP2E1 minder 

geneesmiddelen. Ook voor de fase II biotransformatie zijn er diverse metaboliserende enzymen, zoals het 

glutathion-S-, het methyl-, het N-acetyl-, het sulfo- en het UDP-glucuronyltransferase (27).  

 

Farmacokinetische interacties ter hoogte van de metabolisatie houden een inhibitie of een inductie van 

de metaboliserende enzymen in. Bij inhibitie van een enzym door een geneesmiddel neemt de activiteit van het 

metaboliserende enzym af. Hierdoor stijgt de biologische beschikbaarheid van het substraat. Bij inductie van een 

enzym wordt de enzymactiviteit gestimuleerd en daalt bijgevolg de biologische beschikbaarheid van het 

substraat (29). 

 

Geneesmiddelen worden geklaard via de nieren of via de galblaas. Farmacokinetische interacties die 

leiden tot een gewijzigde excretie hebben meestal betrekking tot het interfereren met verschillende 

transportsystemen. Zo spelen de transportsystemen ter hoogte van de proximale tubulus van de nier een grote 

rol voor geneesmiddelen die renaal geklaard worden door middel van actieve tubulaire secretie. Veranderingen 

in de actieve tubulaire secretie kunnen veroorzaakt worden door interferentie ter hoogte van deze transporters. 

Ook met de transportsystemen ter hoogte van de galblaas is interferentie mogelijk (22, 27). Verder speelt ook 

de urinaire pH een belangrijke rol. De urinaire pH bepaalt namelijk in welke mate een geneesmiddel passief 

gereabsorbeerd kan worden. Voor de renale klaring is ten slotte de doorbloeding van de nier een belangrijke 

speler. Prostaglandinesynthese maakt dit mogelijk. De renale klaring van een geneesmiddel kan afnemen bij 

gelijktijdige inname van een geneesmiddel dat de prostaglandinesynthese inhibeert (27).  
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1.2.3. Farmacodynamische interacties 

Het is mogelijk dat bij toediening van meerdere geneesmiddelen geen farmacokinetische interacties 

optreden of dat deze geen klinisch relevante gevolgen met zich meebrengen. Deze geneesmiddelen kunnen dan 

wel nog op een farmacodynamische manier met elkaar interageren. Geneesmiddelen kunnen synergistisch of 

antagonistisch ten opzichte van elkaar werken. Dit kan een invloed hebben op de therapeutische en de toxische 

effecten (23).  

 

Een synergistische of additieve farmacodynamische interactie ontstaat wanneer twee geneesmiddelen 

met eenzelfde farmacologisch effect gelijktijdig worden toegediend. Het additieve effect kan zowel 

therapeutisch als toxisch zijn. Een antagonistische farmacodynamische interactie ontstaat wanneer twee 

geneesmiddelen met een tegengesteld effect gelijktijdig worden toegediend (30). 

 

1.3. GESTRUCTUREERDE MEDICATIE ANAMNESE 

1.3.1. Algemeen 

Een gestructureerde medicatie anamnese (GMA) is een vergelijkend proces dat uitgevoerd wordt door 

verschillende gezondheidszorgbeoefenaars. Apothekers, apotheekassistenten, verpleegkundigen en andere 

bevoegden uit de medische sector dragen bij tot dit proces. Hierbij wordt de vergelijking gemaakt tussen de 

medicatie die standaard door de patiënt ingenomen wordt en de medicatie die ingenomen wordt door dezelfde 

patiënt na een overgang binnen de gezondheidszorg. Zo’n overgang kan bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of 

een ziekenhuisontslag inhouden. GMA dient uitgevoerd te worden na elke overgang waarbij nieuwe medicatie 

voorgeschreven wordt of bij een aanpassing van de oorspronkelijke medicatie. Dit proces wordt ook wel 

medicatie reconciliatie genoemd, naar de Engelse term medication reconciliation (31, 32).  

 

Bij een overgang binnen de gezondheidszorg kunnen nieuwe therapeutische noden ontstaan, met 

eventueel een aanpassing van de oorspronkelijke medicatie. De communicatie hierover tussen de verschillende 

gezondheidszorgbeoefenaars is vaak gebrekkig. Hierdoor is het moeilijk een volledige en accurate 

medicatiehistoriek voor een patiënt op te stellen. Dit is één van de oorzaken van medicatiefouten. De meest 

voorkomende medicatiefouten zijn doseerfouten, geneesmiddelenverzuim, duplicaties en het opstarten van 

foutieve medicatie. Deze fouten zijn ongunstig voor de patiënt en dienen vermeden te worden (31, 32). 

 

GMA streeft de incorporatie van de nieuwe situatie van de patiënt in de oorspronkelijke situatie na. 

Meerdere gezondheidszorgbeoefenaars kunnen hierbij actief zijn, maar vooral de tussenkomst van de apotheker 

leidt tot een reductie van eventuele medicatiefouten en zo ook tot minder nadelige effecten voor de patiënt (31). 
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1.3.2. Thuismedicatiezak van het UZ Gent 

Zoals beschreven in de richtlijn van het UZ Gent omtrent de werking van de uitgifte van de apotheek, 

ontvangt de patiënt de OAT in een thuismedicatiezak (zie Figuur 1.1). Hierin zit naast de OAT ook een 

veiligheidsfiche. De patiëntnaam en het patiëntnummer komen op de thuismedicatiezak te staan. De patiënt 

wordt gestimuleerd om bij het volgende bezoek aan de ziekenhuisapotheek de thuismedicatiezak, met op de 

achterzijde een ingevulde medicatielijst, terug mee te brengen. Dit geheel schetst een correct beeld van het 

huidige medicatieschema van de patiënt. Een ziekenhuisapotheker verwerkt de informatie wanneer de patiënt 

de thuismedicatiezak teruggebracht heeft en vult de thuismedicatiefolder (TMF) in het elektronisch 

patiëntendossier (EPD) aan. 

 

 

Figuur 1.1: Thuismedicatiezak UZ Gent 

 

De ziekenhuisapotheek van het UZ Gent gebruikte de thuismedicatiezak in eerste instantie in het kader 

van de GMA specifiek voor patiënten behandeld met een OAT. Uit een onderzoek naar het gebruik van de 

thuismedicatiezak op 66 thuismedicatiezakken, werden echter verschillende nadelen vastgesteld. Vooral het 

niet correct invullen van de gegevens op de thuismedicatiezak veroorzaakte problemen. De persoonlijke 

gegevens van de patiënt werden slechts bij 57,6% van de thuismedicatiezakken correct ingevuld. De persoonlijke 

gegevens die frequent vergeten werden, waren de naam van de officina apotheker, geneesmiddelenallergieën 

en bijwerkingen van geneesmiddelen. Bij slechts 12,1% van de thuismedicatiezakken werd recent stopgezette 

medicatie vermeld. De mogelijkheid tot het melden van opmerkingen werd slechts bij 56,84% van de vermelde 

geneesmiddelen benut (33). 
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1.3.3. Telefonische gestructureerde medicatie anamnese in het UZ Gent 

Zoals beschreven in de richtlijn van het UZ Gent omtrent de GMA, voert een apotheekassistent de GMA, 

specifiek voor patiënten die ambulant een OAT in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent afhalen, telefonisch 

uit. Een pluspunt in dat geval is dat de patiënt zich in de thuisomgeving bevindt en dat de medicatie steeds in 

de buurt is. Een nadeel van deze methode is dat er geen visueel contact is met de patiënt en dat het bijgevolg 

moeilijker is om de betrouwbaarheid in te schatten. Ook kan het voorvallen dat de patiënt telefonisch niet 

bereikbaar is (34). 

 

Zoals beschreven in de richtlijn van het UZ Gent omtrent de GMA, vult een apotheekassistent bij deze 

telefonische GMA een formulier in (zie Bijlage 2). Eerst vindt een identificatie van de patiënt plaats. De 

apotheekassistent vraagt hierbij naar de herkomst en het gewicht van de patiënt. De vragenlijst zelf bestaat uit 

verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel omvat de thuismedicatie en de OAT. Belangrijk zijn de naam van 

elk geneesmiddel, de dosis, het moment van toediening, de frequentie van toediening en de route van toediening. 

Het is mogelijk dat de patiënt alle geneesmiddelen spontaan vermeldt. Het kan evenwel dat de patiënt de 

geneesmiddelen slechts gedeeltelijk vermeldt of niet in staat is alle geneesmiddelen te vermelden. Dit kan 

voorkomen bij een verwarde of dementerende patiënt. Indien de patiënt niet in staat is om alle geneesmiddelen 

te vermelden, dient de apotheekassistent een andere bron ter aanvulling te contacteren. Familieleden, de 

huisarts, een bevoegde uit een rust- en verzorgingstehuis en de officina apotheker kunnen hierbij een hulp zijn. 

Ook kan de apotheekassistent informatie halen uit een verwijsbrief van de behandelende arts, een ontslagbrief, 

het patiëntendossier of een medicatielijst van de patiënt. Idealiter worden hiervoor twee verschillende bronnen 

gebruikt. De apotheekassistent dient steeds de geraadpleegde bronnen voor het verkrijgen van de informatie te 

vermelden. Het tweede onderdeel van de vragenlijst is een bijkomende bevraging. De apotheekassistent peilt 

onder meer naar het gebruik van de geneesmiddelen die de patiënt niet steeds spontaan opsomt, zoals 

bijvoorbeeld bloedverdunners en inspuitingen. Het derde onderdeel omvat een bevraging naar eventuele 

bijwerkingen van geneesmiddelen. De patiënt dient te vermelden over welk geneesmiddel het gaat, van welke 

aard de bijwerkingen zijn en hoelang de bijwerkingen al aanhouden. Het vierde en laatste onderdeel houdt een 

bevraging in naar eventuele allergieën. Er wordt hierbij genoteerd op welke medicatie de patiënt allergisch 

reageert, van welke aard de allergische klachten zijn en hoelang de allergische klachten zich al manifesteren. 

Ook is het belangrijk te weten hoeveel keer de allergische reactie zich al voorgedaan heeft. De apotheekassistent 

noteert of een vermelding gemaakt wordt van de allergische reactie in het EPD. In het kader van de transmurale 

zorg gebeurt ook een navraag naar het e-mailadres van zowel de patiënt als de officina apotheker (34). 
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De telefonische GMA is een uitgebreid proces en neemt bijgevolg veel tijd in beslag. Uit een studie waarbij 

getrainde studenten farmaceutische wetenschappen 80 telefonische anamneses afnamen, bleek dat een 

telefonische bevraging en het opstellen van de medicatielijst gemiddeld 26,7 minuten tijd in beslag nam (35). 

Zoals beschreven in de richtlijn van het UZ Gent omtrent de GMA is het streefdoel dan ook een driemaandelijkse 

bevraging. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden indien zich een wijziging van de therapie aandient. 

 

Tijdens een proefperiode in 2015 werd in het UZ Gent voor 61 patiënten met een OAT een GMA uitgevoerd 

door een student-apotheker, waarvan 59 keer op telefonische wijze (36). Tegenwoordig gebeurt de telefonische 

GMA er reeds door apotheekassistenten. Een apotheekassistent heeft een goede kennis van de geneesmiddelen 

en is bijgevolg bekwaam om geneesmiddelgerelateerde problemen op te sporen. Zo is een apotheekassistent in 

staat om een volledige medicatie anamnese uit te voeren (34). 

 

1.3.4. Thuismedicatiefolder van het UZ Gent 

Zoals beschreven in de richtlijn van het UZ Gent omtrent de thuismedicatie, medicatieverificatie en 

ontslagmedicatie wordt de thuismedicatie in een speciaal daartoe voorziene folder in het EPD geplaatst: de 

thuismedicatiefolder (TMF). Het voordeel hiervan is registratie op één plaats in het EPD, onafhankelijk van de 

discipline waarvoor de patiënt is opgenomen. De medicatie wordt geregistreerd met behulp van een database 

van de Algemene Pharmaceutische Bond en heeft verplichte velden zoals dagfrequentie, weekfrequentie en 

hoeveelheid per inname. Indien een patiënt opgenomen wordt, wordt de folder zo kort mogelijk na opname 

ingevuld. Van hieruit is het mogelijk om voorschriften te maken tijdens een ziekenhuisopname. Daarbij is het 

voor de arts ook mogelijk om ambulant voorschriften voor de officina apotheek af te drukken. Bij ontslag dient 

de TMF aangepast te worden en kan een medicatieschema afgegeven worden. Artsen, verpleegkundigen, 

apothekers en apotheekassistenten kunnen thuismedicatie ingeven of aanpassen in deze folder. Dit kan zowel 

poliklinisch, voor daghospitalisaties als voor patiënten in opname. 

 

Na de telefonische GMA, specifiek voor de OATs, plaats de bevragende apotheekassistent alle 

geneesmiddelen in deze folder. Dit betreft voorgeschreven medicatie, Over The Counter medicatie, vitaminen, 

kruiden en supplementen (37). Wanneer een geneesmiddel op een bepaald tijdstip stopgezet wordt, vult deze 

apotheekassistent dit ook in de TMF in. Ten slotte is er nog plaats voor opmerkingen (34). Deze manier van 

werken in het UZ Gent is procedureel vastgelegd en apotheekassistenten werden getraind voor GMA en correcte 

registratie in het EPD. 
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1.3.5. Transmurale zorg  

De gezondheidszorg is een georganiseerd systeem dat goed functioneert bij patiënten met acute en niet-

gecompliceerde gezondheidsproblemen. Bij patiënten met chronische en complexe gezondheidsproblemen 

vertoont de gezondheidszorg echter enkele gebreken. Deze patiënten staan onder toezicht van diverse 

gezondheidszorgbeoefenaars. Er bestaat evenwel geen algemeen coördinatiecentrum dat de door hen verleende 

zorg samenbrengt en integreert. Hierdoor verlopen de coördinatie en de communicatie tussen de verschillende 

gezondheidszorgbeoefenaars en de communicatie naar de patiënt moeizaam. Aangezien hoofdzakelijk 

terminale kankerpatiënten onder toezicht van diverse gezondheidszorgbeoefenaars staan, treft de gebrekkige 

coördinatie en communicatie vooral de therapie van deze patiënten. Dat leidt vaak tot heropname (38, 39). 

 

Transmurale zorg wordt gedefinieerd als de zorgverlening aan de patiënt over het volledige spectrum 

van de verschillende gezondheidszorgbeoefenaars en verschillende gezondheidszorginstellingen heen. Het slaat 

op de interactie tussen de gezondheidszorgbeoefenaars die samen instaan voor een totale patiëntenzorg (40). 

Deze transmurale zorg in combinatie met een verbeterde coördinatie en communicatie tussen de verschillende 

gezondheidszorgbeoefenaars leidt tot een beperking van de heropnames in het ziekenhuis (39). 

 

Apothekers proberen bij te dragen tot deze transmurale zorg door het gebruik van Vitalink. Vitalink is een 

systeem, ontwikkeld door de Vlaamse overheid, waarbij de gezondheidszorgbeoefenaars op digitale wijze 

patiëntgegevens met elkaar kunnen delen. De patiënt geeft toestemming tot het delen van gegevens over 

medicatie, vaccinaties en een samenvatting van het patiëntendossier (41). Het softwareprogramma van het UZ 

Gent is nog niet aangepast en de ziekenhuisapothekers hebben nog geen toegang tot Vitalink. Hierdoor werkt 

de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent nog niet met het systeem. Patiëntgegevens kunnen op deze manier nog 

niet gedeeld worden. 

 

Het UZ Gent doet aan transmurale zorg door integratie in het project van het Transmurale 

Medicatiebeleid. De Koninklijke Oost-Vlaamse Apothekersgilde startte het project begin 2014. Het betreft een 

samenwerking tussen klinische apothekers van Gentse ziekenhuizen en officina apothekers van de Koninklijke 

Oost-Vlaamse Apothekersgilde. Andere ziekenhuizen en beroepsverenigingen sloten zich hier vervolgens bij aan. 

Het project stelt zich tot doel om medicatieschema’s bij een ziekenhuisopname en bij een ziekenhuisontslag uit 

te wisselen (42). Zoals beschreven in de richtlijn van het UZ Gent omtrent de GMA, verzamelen 

apotheekassistenten in het kader van dit project bij de telefonische GMA het e-mailadres van zowel de patiënt 

als de officina apotheker. Eens een apotheekassistent de TMF aangevuld heeft en een ziekenhuisapotheker dit 

vervolgens nagekeken heeft, stuurt deze ziekenhuisapotheker het medicatieschema naar beiden door . 
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1.4. INTERACTIESCREENING 

1.4.1. Geneesmiddel gebonden problemen 

Een geneesmiddel gebonden probleem, naar de Engelse term drug related problem (DRP), wordt 

gedefinieerd als een voorval waarbij een geneesmiddel interfereert met het gewenste resultaat op de 

gezondheid van de patiënt (43). Er zijn extrinsieke en intrinsieke DRPs. De extrinsieke DRPs, ook wel 

medicatiefouten genoemd, wijzen op een foutieve omgang met het geneesmiddel door zowel de patiënt als door 

de gezondheidszorgbeoefenaar. De intrinsieke DRPs, ook wel adverse drug reactions genoemd, hebben 

betrekking op de wisselwerking tussen het geneesmiddel en het menselijk lichaam. Meer specifiek wijzen ze op 

schadelijke of onbedoelde effecten van een geneesmiddel, toegediend in een dosis gebruikt voor profylaxe, voor 

diagnose of voor behandeling van een aandoening. Zo behoren geneesmiddeleninteracties tot de intrinsieke 

DRPs (44). Één geneesmiddel kan meerdere DRPs veroorzaken. Eventueel zijn ze afhankelijk van elkaar (43). Het 

aantal DRPs neemt exponentieel toe met het aantal ingenomen geneesmiddelen. Polyfarmacie is bijgevolg een 

voorbeschikkende factor voor het ontwikkelen van DRPs (45).  

 

Gedurende een proefperiode in 2015 in het UZ Gent werd voor 61 patiënten met een OAT het correcte 

medicatieschema opgesteld na een telefonische GMA. Hierop werd een interactiescreening uitgevoerd met 

behulp van twee elektronische databases. Bij 34 van deze patiënten werd een totaal aantal van 60 interacties 

gevonden, met maximaal 5 interacties per patiënt. Uit het onderzoek bleek dat DDIs frequent voorkomen en dat 

de gebruikte databases de ernst van deze interacties op een verschillende manier inschatten (36).  

 

Databases zijn een nuttige tool voor het opsporen van potentiële interacties. Ze verschaffen informatie 

over het mechanisme, de effecten en de afhandeling van een interactie en kunnen op deze manier DRPs 

verhinderen. Databases verschillen onderling echter sterk in de herkenning van interacties en het toekennen van 

een graad van ernst aan de interactie. Gezondheidszorgbeoefenaars moeten zich steeds bewust zijn van de 

beperkingen van elke afzonderlijke database en hiermee steeds kritisch omgaan (46). Dit is van groot belang 

voor het inschatten van de ernst van een interactie en bij het formuleren van een voorstel tot afhandeling ervan. 

Een werkwijze dient opgesteld te worden om de ernst van de interacties te definiëren en te classificeren (47).  

 

Een belangrijke rol is weggelegd voor een apotheker bij het verhinderen, het identificeren en het 

aanpakken van DRPs. Een apotheker is in staat een meer geschikte farmacotherapie, toegespitst op een 

specifieke patiënt, voor te stellen (48). In het UZ Gent vervullen ziekenhuisapothekers deze rol zowel bij een 

eerste als bij een herhaalde uitgifte van een OAT. Door aandacht voor de dosering, de doseerfrequentie, de wijze 

van inname, de bijwerkingen en de therapietrouw proberen zij DRPs te verhinderen. Na de telefonische GMA 
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tracht een ziekenhuisapotheker eventuele DRPs op te sporen door nazicht van het medicatieschema. Hierbij 

schenkt deze ziekenhuisapotheker speciale aandacht aan de dosering, de doseerfrequentie, de wijze van inname 

en interacties. Voor de controle op interacties worden meerdere bronnen gebruikt, aangezien deze niet allen 

even streng zijn. Indien een DRP opgemerkt wordt, meldt de ziekenhuisapotheker dit aan de arts onder de vorm 

van aanbevelingen. Indien nodig wordt de therapie aangepast. Indien toestemming van de patiënt verkregen 

werd, zendt deze ziekenhuisapotheker het gecontroleerde, en eventueel aangepaste, medicatieschema naar 

zowel patiënt als officina apotheker (49). 

 

1.4.2. UpToDate 

Voor de interactiescreening in het UZ Gent maakt een ziekenhuisapotheker gebruik van een eerste 

elektronische database: UpToDate (UTD). Dit is een evidence-based database met farmacotherapeutische 

richtlijnen en geneesmiddelgerelateerde informatie. Hierin is de LexiComp Drug Interactions tool geïntegreerd. 

Dit is een elektronische tool die DDIs, alsook interacties met kruiden, analyseert. Het combineert literatuur en 

wetenschappelijk inzicht in de interacties. Op deze manier biedt de tool hulp aan gezondheidszorgbeoefenaars 

over klinisch relevante interacties die de zorg van de patiënt in het gedrang brengen (50). 

 

De tool toont de potentiële interacties die één enkel geneesmiddel kan aangaan of de potentiële 

interacties voor de combinatie van meerdere geneesmiddelen. Voor een specifieke interactie kan bijkomende 

informatie verkregen worden over de ernst van de interactie, over de klinische evidentie ervan, over de 

afhandeling van de interactie bij de patiënt en over andere interagerende geneesmiddelen. Ook is steeds extra 

informatie terug te vinden in de rubriek Discussie. De bronnen worden ook vermeld. De ernst van de interactie 

wordt weergegeven als X, D, C, B of A (50).  

 

X Avoid combination: twee geneesmiddelen kunnen op een klinisch significante manier met elkaar 

interageren. De risico’s die geassocieerd zijn met het gelijktijdige gebruik van deze twee geneesmiddelen 

wegen doorgaans niet op tegen de baten. Deze geneesmiddelencombinatie wordt algemeen als gecontra-

indiceerd beschouwd. 

 

D Consider therapy modificiation: twee geneesmiddelen kunnen op een klinisch significante manier met 

elkaar interageren. Er dient een patiënt-specifieke beoordeling uitgevoerd te worden om te bepalen of 

de baten van het gelijktijdige gebruik van deze twee geneesmiddelen opwegen tegen de risico’s. 

Specifieke acties dienen ondernomen te worden om de baten te bewerkstelligen en om de risico’s te 

minimaliseren. Dergelijke acties zijn een nauwgezette monitoring, een empirische dosisaanpassing of een 

keuze van alternatieve geneesmiddelen. 
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C Monitor therapy: twee geneesmiddelen kunnen op een klinisch significante manier met elkaar 

interageren. De baten wegen doorgaans op tegen de risico’s. Een geschikte monitoring dient uitgevoerd 

te worden om potentieel negatieve effecten op te sporen. Bij een minderheid van de patiënten kan een 

dosisaanpassing van één van beide geneesmiddelen nodig zijn. 

 

B No action needed: twee geneesmiddelen kunnen interageren. Er is echter weinig tot geen evidentie van 

een klinische impact van het gelijktijdige gebruik van de twee geneesmiddelen. 

 

A No known interaction: er zijn noch farmacokinetische noch farmacodynamische interacties tussen twee 

geneesmiddelen. 

 

1.4.3. Clinical Pharmacology 

Voor de interactiescreening in het UZ Gent maakt een ziekenhuisapotheker gebruik van een tweede 

elektronische database: Clinical Pharmacology (CP), ondersteund door ClinicalKey. Hierin kan eveneens 

informatie opgezocht worden over geneesmiddelen. De Drug Interaction Report tool is geschikt om te screenen 

op DDIs tussen diverse geneesmiddelen. De ernst van de interactie wordt weergegeven door verschillende levels: 

level 1, level 2, level 3 en level 4 (51).  

 

Level 1 Severe: gelijktijdig gebruik van de twee geneesmiddelen dient vermeden te worden en is bijgevolg 

gecontra-indiceerd. Zeldzame uitzonderingen kunnen mogelijk zijn.  

 

Level 2 Major: gelijktijdig gebruik van de twee geneesmiddelen kan in een selecte groep patiënten gecontra-

indiceerd zijn. Een aanpassing van de therapie kan noodzakelijk zijn om het potentieel aan interacties 

te vermijden of te beperken. De patiënt dient gemonitord te worden op het voorkomen van de interactie. 

 

Level 3 Moderate: gelijktijdig gebruik van de twee geneesmiddelen kan resulteren in onbedoelde klinische 

effecten. Aanpassingen van de therapie kunnen noodzakelijk zijn, afhankelijk van de klinische situatie 

van de patiënt. De patiënt dient gemonitord te worden op het voorkomen van de interactie. 

           

Level 4 Minor: gelijktijdig gebruik van de twee geneesmiddelen leidt doorgaans niet tot klinisch significante 

interacties. Aanpassingen van de therapie of monitoring zijn doorgaans niet noodzakelijk. 

 

 



 

 17 
 

1.4.4. Andere bronnen 

1.4.4.1. Stockley’s Drug Interactions 

Stockley’s Drug Interactions (SDI) is een database die beschikbaar gesteld wordt door MedicinesComplete. 

Het is de digitale versie van de elfde editie van het gelijknamige boek. Het verschaft informatie over interacties 

tussen geneesmiddelen, kruiden en voeding. Deze database wil accurate en klinische informatie hierover bieden 

aan gezondheidszorgbeoefenaars. De database geeft informatie over de klinische evidentie, het mechanisme, de 

ernst en de afhandeling van de interactie (52). 

 

De ernst van de interactie wordt weergegeven door volgende symbolen: 

 

“Kruis”: gelijktijdig gebruik van de twee geneesmiddelen wordt als levensbedreigend of gecontra-

indiceerd beschouwd. 
 

 

“Uitroepteken”: gelijktijdig gebruik van de twee geneesmiddelen vereist een dosisaanpassing of 

monitoring. 
 

 

“Vraagteken”: gelijktijdig gebruik van de twee geneesmiddelen vereist begeleiding wat betreft de 

mogelijke bijwerkingen en eventuele monitoring. 
 

 

“Vinkje”: gelijktijdig gebruik van de twee geneesmiddelen leidt niet tot interactie of tot een klinisch 

significante interactie. 
 

 

1.4.4.2. CredibleMeds 

CredibleMeds (CM) is een elektronische database die informatie biedt over het veilig gebruik van 

geneesmiddelen. Hiermee wenst CM nadelige effecten te minimaliseren die te wijten zijn aan 

geneesmiddelengebruik en DDIs. Een bijzondere klemtoon ligt hierbij op geneesmiddelen die een verlenging van 

het QT-interval veroorzaken en zo ook het risico op torsades de pointes (TdP) vergroten. Geneesmiddelen worden 

in vier risicocategorieën verdeeld op basis van het potentieel tot verlenging van het QT-interval en het potentieel 

tot het veroorzaken van levensbedreigende ventriculaire aritmieën (53). 
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De ernst van het risico dat elke categorie inhoudt, wordt weergegeven door volgende symbolen:  

 

“Lijst 1”: Known Risk of TdP: geneesmiddelen uit deze risicocategorie veroorzaken een verlenging van 

het QT-interval. Ze zijn duidelijk geassocieerd met een risico op TdP. Het risico bestaat ook indien de 

geneesmiddelen ingenomen worden zoals aanbevolen. 

 

 

“Lijst 2”: Possible Risk of TdP: geneesmiddelen uit deze risicocategorie kunnen een verlenging van het 

QT-interval veroorzaken. Momenteel ontbreekt evidentie voor een risico op TdP als de geneesmiddelen 

ingenomen worden zoals aanbevolen. 

 

 

“Lijst 3”: Conditional Risk of TdP: geneesmiddelen uit deze risicocategorie zijn geassocieerd met TdP 

onder zekere gebruiksvoorwaarden of onder het creëren van voorwaarden die TdP vergemakkelijken of 

induceren. 

 

 

“Lijst 4”: Drugs to Avoid in Congenital Long QT: geneesmiddelen uit deze risicocategorie hebben een 

hoog risico op TdP bij patiënten met het congenitale lange QT-syndroom. Deze risicocategorie omvat 

alle geneesmiddelen uit bovenstaande drie risicocategorieën en geneesmiddelen die het QT-interval op 

zich niet verlengen maar die een speciaal risico hebben omwille van andere eigenschappen. 

 

 

De modified RISQ-PATH score is een score die ontwikkeld werd in het Universitair Ziekenhuis van Leuven 

met als doel het identificeren van patiënten met een hoog risico op QT-verlenging. Indien de modified RISQ-PATH 

score voor een patiënt hoger of gelijk is aan de cut-off waarde van 8, bestaat een significant hoger risico op 

verlenging van het QT-interval. Een matig verlengd QT-interval wordt er gedefinieerd als QTc ≥ 450-500 ms voor 

mannen of QTc ≥ 470-500 ms voor vrouwen. Een sterk verlengd QT-interval wordt gedefinieerd als  

QTc ≥ 500 ms (54).  
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De modified RISQ-PATH score brengt zowel de QT-verlengende geneesmiddelen als de patiënt-specifieke 

risicofactoren in rekening en wordt berekend met behulp van Tabel 1.1 (54). 

 

Tabel 1.1: Modified RISQ-PATH score: Vandael E., 2016 (54) 

Modified RISQ-PATH score 

Risicofactoren Punten 

Leeftijd ≥ 65 jaar 

Vrouwelijk geslacht 

3 

3 

Roken 3 

Body mass index ≥ 30 kg/m2 1 

(Ischemische) cardiomyopathie 

Hypertensie 

Aritmie 

Verlengd QTc (≥ 450 (♂) / 470 (♀) ms) op een baseline elektrocardiogram 

3 

3 

3 

6 

Schildklierstoornis 

Diabetes 

3 

0,5 

Kalium ≤ 3,5 mmol/L 

Verhoogd creatinine (♂ > 1,15 mg/dL, ♀ > 0,95 mg/dL) 

6 

0,5 

Voor elk geneesmiddel uit lijst 1 van CM QT-geneesmiddelen  

Voor elk geneesmiddel uit lijst 2 van CM QT-geneesmiddelen  

Voor elk geneesmiddel uit lijst 3 van CM QT-geneesmiddelen 

3 per geneesmiddel 

0,5 per geneesmiddel 

0,25 per geneesmiddel 

TOTAAL Maximum 35 punten 

+ som QT-geneesmiddelen 

 

1.4.4.3. Commentaren Medicatiebewaking 

Commentaren Medicatiebewaking is een naslagwerk met geneesmiddeleninformatie, opgesteld door 

Health Base. Meer specifiek geeft Commentaren Medicatiebewaking informatie over interacties, contra-

indicaties, overgevoeligheden, risico’s en preventie. Op deze manier kan het naslagwerk ondersteuning bieden 

aan gezondheidszorgbeoefenaars. Het doel is het vermijden van mogelijke risico’s van geneesmiddelengebruik 

(55).  
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2. OBJECTIEVEN 

In dit onderzoek ligt de focus op ambulante patiënten die in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent OATs 

zijn komen afhalen en voor wie telefonisch gestructureerde medicatie anamnese uitgevoerd is. Dit onderzoek 

wil de potentiële interacties tussen de geneesmiddelen in deze medicatieschema’s inventariseren, een overzicht 

bieden van de meest ernstige interacties, alsook een mogelijke afhandeling voor deze interacties voorstellen. 

 

De doelstellingen van deze studie zijn: 

                      

 het opstellen van een flowchart die als leidraad voor een interactiescreening kan dienen; 

 het inventariseren van de geneesmiddeleninteracties bij patiënten met een OAT qua aantal, soort en 

ernst; 

 het nagaan van de verschillen qua interactieprofiel tussen verschillende bronnen; 

 het opstellen van een overzicht van de meest ernstige interacties met een voorstel tot afhandeling; 

 het categoriseren van de meest ernstige interacties per OAT. 
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3. METHODEN 

3.1. STUDIEOPZET 

Een retrospectieve studie, met data uit een tijdspanne van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016, wordt 

uitgevoerd. De studie is monocentrisch en vindt plaats in het UZ Gent. Deze studie bouwt verder op een eerdere 

studie, goedgekeurd in 2015, waarbij GMA en interactiescreening werden uitgevoerd in een pilootproject (36). 

Intussen is deze farmaceutische zorg ingebouwd in de dagelijkse werking van de ziekenhuisapotheek. 

 

3.2. DATACOLLECTIE 

3.2.1. Patiëntselectie 

Er wordt beroep gedaan op de gegevens van patiënten die tussen 1 juli 2016 en 31 december 2016 met 

een voorschrift voor een OAT in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent langskwamen. Voor deze patiënten werd 

door een ziekenhuisapotheker wekelijks een patiëntenlijst aangemaakt op basis van de geregistreerde 

voorschriften. Deze patiënten en bijhorende gegevens werden hierin chronologisch geordend. Op basis van deze 

lijst werd door apotheekassistenten een telefonische GMA uitgevoerd. Kinderen jonger dan 18 jaar werden niet 

opgebeld en bevraagd. Patiënten die telefonisch niet bereikbaar waren en bijgevolg niet bevraagd werden, 

worden uit de lijst geschrapt. Diverse patiënten kwamen gedurende deze tijdspanne meermaals met een 

voorschrift voor een OAT in de ziekenhuisapotheek langs. Zij worden bijgevolg ook meerdere keren in de lijst 

vermeld. Het streefdoel is namelijk om elke patiënt driemaandelijks te bevragen. Wanneer een patiënt opnieuw 

in de lijst voorkomt, maar geen nieuwe bevraging kreeg, wordt deze uit de lijst geschrapt. Patiënten die 

gedurende deze tijdspanne wel een nieuwe bevraging kregen, worden opnieuw meegenomen indien het 

medicatieschema gewijzigd werd. Indien bij een nieuwe bevraging het medicatieschema ongewijzigd bleef, 

wordt deze patiënt niet opnieuw meegenomen. De medicatieschema’s van de patiënten die op deze manier 

overblijven, worden in de studie meegenomen. 

  

3.2.2. Thuismedicatiefolder 

Gezien er in de studieperiode eventueel al wijzigingen werden geregistreerd sinds de telefonische GMA, 

wordt de historiek van de TMF geraadpleegd. Hierdoor wordt een volledig overzicht verkregen van alle 

opgestelde medicatieschema’s, in chronologische volgorde. Er wordt gezocht naar het medicatieschema met de 

correcte datum waarop de telefonische GMA door een apotheekassistent uitgevoerd werd.  
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3.2.3. Medicatieschema 

Het is mogelijk dat eenzelfde patiënt meermaals in deze registratie voorkomt, gezien het 

medicatieschema binnen de studieperiode kon wijzigen. Voor elk verschillend medicatieschema worden de 

geneesmiddelen en de parafarmaceutische producten, zowel met merknaam als met stofnaam, in een Microsoft 

Office Excel database geregistreerd. In wat volgt, kan de algemene term “geneesmiddelen” ook op de 

parafarmaceutische producten wijzen. Indien in de TMF vermeld wordt dat een bepaalde therapie stopgezet 

werd en dat het geneesmiddel bijgevolg niet meer ingenomen werd op de datum van de anamnese, wordt dit 

geneesmiddel niet meegenomen.  

 

3.2.4. Initiële interactiescreening  

Voor elk geselecteerd medicatieschema worden de geneesmiddelen met hun merknaam in UTD en in CP 

ingegeven. Indien UTD of CP de merknaam niet herkent, wordt gebruik gemaakt van de stofnaam. Enkel de 

interacties met ernst van niveau X, D en C volgens UTD en ernst van level 1,2 en 3 volgens CP worden weerhouden. 

 

Bij de interactiescreening zijn er enkele belangrijke aandachtspunten. Zo wordt in de opgestelde database 

rekening gehouden met het actieve bestanddeel en niet met de merknaam van het geneesmiddel. Indien twee 

geneesmiddelen met hetzelfde actieve bestanddeel in een interactie betrokken zijn, wordt dit als één interactie 

beschouwd en slechts eenmaal in de database genoteerd. Een combinatiepreparaat daarentegen bestaat uit 

meerdere actieve bestanddelen. Wanneer een combinatiepreparaat niet herkend wordt, worden de afzonderlijke 

bestanddelen van dit preparaat ingevoerd. Een combinatiepreparaat kan door de aanwezigheid van 

verschillende actieve bestanddelen ook tot meerdere interacties leiden. Een therapie die stopgezet werd voor 

de datum van de anamnese, wordt niet meegenomen. Wanneer een geneesmiddel niet op de datum van de 

anamnese ingenomen werd, maar in cyclussen toegediend wordt, wordt het geneesmiddel wel meegenomen in 

de interactiescreening. Enkele geneesmiddelen worden niet herkend door UTD of CP. Voor enkele 

geneesmiddelen die niet door CP herkend worden, wordt ter vervanging een geneesmiddel met hetzelfde 

werkingsmechanisme in CP ingegeven. Verder worden een aantal geneesmiddelen bewust niet meegenomen in 

de screening, aangezien ze niet verduidelijkt worden in het medicatieschema. Dit betreft algemene 

omschrijvingen van enkele soorten therapieën, zonder vermelding van de merk- of stofnaam. Interacties met 

macrogolpreparaten worden niet meegenomen omwille van de werkzaamheid in de darm. Ze worden niet 

geabsorbeerd, waardoor geen systemische werking optreedt. Ook antacida worden niet opgenomen in het bloed. 

Daarom worden systemische interacties met antacida niet meegenomen. Interacties waarbij een antacidum de 

absorptie van een ander geneesmiddel remt, worden wel meegenomen. Ten slotte worden interacties met de 

actieve bestanddelen van mondspoelingen niet meegenomen. Ook deze bereiken de bloedbaan niet. 
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3.2.5. Overzichtslijst interacties 

Een overzichtslijst van interacties wordt opgesteld in de Microsoft Office Excel database. Hierin komen 

alle interacties terecht die verkregen worden uit de screening van de medicatieschema’s met behulp van UTD en 

CP. De twee interagerende geneesmiddelen worden er geregistreerd. Aangezien sommige interacties op basis 

van het mechanisme zowel farmacokinetisch als farmacodynamisch van aard kunnen zijn, betekent dit dat er 

meerdere lijnen per combinatie mogelijk zijn. Dit wordt aan de hand van volgend voorbeeld geïllustreerd. 

Loperamide interageert met crizotinib op een farmacokinetische wijze. Crizotinib is een inhibitor van enkele CYP-

enzymen en van het P-glycoproteïne en loperamide is een substraat van deze enzymen en van dit transporteiwit. 

Ook interageren deze geneesmiddelen op een farmacodynamische wijze. Ze geven risico op een verlenging van 

het QT-interval. Er wordt genoteerd hoe elke database de interactie omschrijft en welk niveau van ernst de 

database aan de interactie toekent.  

 

Niveau X uit UTD en level 1 uit CP komen overeen wat de ernst van de interactie betreft, alsook niveau D 

uit UTD en level 2 uit CP en niveau C uit UTD en level 3 uit CP. Het is vaak zo dat voor eenzelfde interactie bij de 

twee databases de ernst niet gelijk ingeschat wordt. Het lijkt een probleem indien een interactie met ernst van 

niveau X of D uit UTD als level 3 of als niet interagerend wordt beschouwd in CP. Omgekeerd lijkt het storend dat 

een interactie met ernst van level 1 of 2 in CP als niveau C of als niet interagerend wordt beschouwd in UTD. 

Hierdoor blijkt raadpleging van een derde bron noodzakelijk. 

 

Voor alle interacties van het subtype QT-verlenging, met ernst van niveau X of D in UTD en/of level 1 of 2 

in CP wordt de graad van ernst bepaald met behulp van CM. Voor de overige interacties wordt een onderscheid 

gemaakt tussen twee verschillende opties. Enerzijds is het mogelijk dat aan een interactie door UTD niveau X of 

D toegekend wordt en door CP level 1 of 2 (X/D EN 1/2). Anderzijds is het mogelijk dat aan een interactie door UTD 

niveau X of D toegekend wordt, maar door CP geen level 1 of 2 of omgekeerd (X/D OF 1/2). Er wordt nagegaan of 

niveau X of D uit UTD overeenkomt met level 1 of 2 uit CP. Indien dit niet het geval is, wordt de interactie bijhorend 

opgezocht in de SDI database. In geval van overeenkomst in één van de twee hoogste niveaus van ernst in twee 

databases wordt de afhandeling opgezocht in deze databases, met uitzondering voor de interacties van het 

subtype QT-verlenging. Voor deze interacties wordt een voorstel tot afhandeling geformuleerd met behulp van 

de modified RISQ-PATH score. Samenvattend kan de interactiescreening weergegeven worden in volgende 

flowchart (zie Figuur 3.1). 
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Figuur 3.1: Flowchart interactiescreening 
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3.2.5.1. CM 

Voor alle interacties van het subtype QT-verlenging, met ernst van niveau X of D in UTD en/of level 1 of 2 

in CP wordt bijkomend de graad van ernst bepaald met behulp van CM. Dit gebeurt niet voor de overige 

interacties van dit subtype, met ernst van niveau C in UTD en/of level 3 in CP. Enkele geneesmiddelen zijn niet 

terug te vinden in één van de vier risicocategorieën van CM. Voor elk van deze interacties wordt genoteerd tot 

welke risicocategorie de twee interagerende geneesmiddelen behoren, met name: 

 

 “Lijst 1”: Known Risk of TdP 

 “Lijst 2”: Possible Risk of TdP 

 “Lijst 3”: Conditional Risk of TdP 

 “Lijst 4”: Drugs to Avoid in Congenital Long QT 

 

3.2.5.2. Interactiescreening SDI 

Interacties die niet van het subtype QT-verlenging zijn en qua ernst van niveau X of D zijn in UTD, maar 

niet van level 1 of 2 in CP of omgekeerd, worden bijkomend met behulp van SDI gescreend. Enkel de interacties 

die in SDI het symbool van een kruis (contra-indicatie) of van een uitroepteken (dosisaanpassing of monitoring 

vereist) toegewezen krijgen, worden verder meegenomen. 

 

3.2.6. Voorstel tot afhandeling 

Interacties met risico op verlenging van het QT-interval, die qua ernst van niveau X of D zijn in UTD en/of 

van level 1 of 2 in CP, worden als ernstig beschouwd. Van de overige interacties worden deze die qua ernst van 

niveau X of D zijn in UTD en van level 1 of 2 in CP (X/D EN 1/2) als ernstig beschouwd. Ook de interacties die qua 

ernst van niveau X of D zijn in UTD en niet level 1 of 2 in CP (X/D OF 1/2), maar wel het symbool van een kruis of 

een uitroepteken toegewezen krijgen in SDI (X/D EN X/!), worden als ernstig beschouwd. Ten slotte worden ook 

deze interacties die qua ernst van level 1 of 2 zijn in CP en niet van niveau X of D in UTD (X/D OF 1/2), maar wel 

het symbool van een kruis of een uitroepteken toegewezen krijgen in SDI (1/2 EN X/!), als ernstig beschouwd.  

 

Er wordt voor de interacties die als ernstig beschouwd worden, een voorstel tot afhandeling opgesteld. 

Voor de ernstige interacties van het subtype QT-verlenging wordt een voorstel tot afhandeling geformuleerd 

met behulp van de modified RISQ-PATH score. Voor de overige ernstige interacties (X/D EN 1/2, X/D EN X/!,  

1/2 EN X/!) worden de voorstellen tot afhandeling, voorgesteld door de geraadpleegde databases, vergeleken. Op 

basis hiervan wordt, in samenwerking met een ziekenhuisapotheker, een voorstel tot afhandeling geformuleerd 

dat haalbaar is in de praktijk.  
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3.3. DATA-ANALYSE 

3.3.1. Patiëntgegevens en medicatieschema’s 

Het totale aantal patiënten in de studie wordt bepaald, alsook hun demografische gegevens zoals 

geslacht en leeftijd. Aangezien meerdere medicatieschema’s per patiënt mogelijk zijn, wordt nagegaan hoeveel 

medicatieschema’s voor deze patiënten in de studie meegenomen worden. Het totale aantal geneesmiddelen 

wordt bepaald, alsook het gemiddelde aantal geneesmiddelen per medicatieschema. Ten slotte wordt het 

gebruik van de verschillende OATs in kaart gebracht. 

 

3.3.2. Initiële interactiescreening 

In de overzichtslijst van de interacties wordt zowel voor UTD als voor CP het aantal waargenomen 

interacties bepaald. Voor beide databases worden het gemiddelde aantal interacties per medicatieschema, de 

soort interacties, de ernst van de interacties en de betrokkenheid van OATs bepaald. Voor beide databases wordt 

ook bepaald hoeveel geneesmiddelen niet in de interactiescreening meegenomen worden. 

 

3.3.3. Overzichtslijst interacties 

Het totale aantal interacties in de overzichtslijst wordt bepaald, alsook het gemiddelde per schema. De 

soort interacties, de ernst van de interacties en de betrokkenheid van OATs worden bepaald. Meer specifiek wordt 

voor de ernst van de interacties bepaald hoeveel interacties overeenkomen en hoeveel interacties verschillen. 

De interacties die hierin verschillen, worden als discrepant beschouwd. 

 

Er wordt bepaald hoeveel interacties met risico op verlenging van het QT-interval als ernstig beschouwd 

worden. Ook wordt bepaald hoeveel interacties die geen risico op verlenging van het QT-interval geven, als 

ernstig beschouwd worden (X/D EN 1/2, X/D EN X/!, 1/2 EN X/!). Voor alle ernstige interacties wordt bepaald in 

hoeveel van deze interacties een OAT betrokken is en in hoeveel van deze interacties geen OAT betrokken is. Van 

al deze ernstige interacties wordt ook bepaald hoeveel verschillende ernstige interacties voorkomen, alsook in 

hoeveel interacties hiervan een OAT betrokken is en in hoeveel interacties geen OAT betrokken is. 

 

3.3.4. Interacties per OAT 

Voor elke afzonderlijke OAT wordt bepaald hoeveel verschillende interacties in de overzichtslijst 

aanwezig zijn. Er wordt gecontroleerd hoeveel van deze interacties als ernstig en als minder ernstig beschouwd 

worden. Voor de ernstige interacties wordt de verdeling van de OATs bepaald. Ook wordt een rangorde opgesteld 

van de OATs die ernstige interacties aangaan. Voor de minder ernstige interacties wordt een onderscheid 

gemaakt tussen deze die overeenkomen qua niveau van ernst en deze die hierin niet overeenkomen. Op deze 

manier wordt het aantal discrepanties tussen de databases, voor de interacties met een OAT, bepaald. 
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4. RESULTATEN 

4.1. PATIËNTGEGEVENS EN MEDICATIESCHEMA’S 

In de studie worden 199 patiënten meegenomen, waarvan 109 vrouwen (54,8%) en 90 mannen (45,2%). 

De gemiddelde leeftijd van de patiënten bedraagt 59 jaar (mediaan 61; standaarddeviatie 15,1; minimum 18; 

maximum 89). 

 

Voor de 199 patiënten worden 230 medicatieschema’s meegenomen. Daarvan zijn 199 medicatieschema’s 

na een eerste bevraging opgesteld, 29 medicatieschema’s na een tweede bevraging en 2 medicatieschema’s na 

een derde bevraging. Voor de 230 medicatieschema’s wordt een totaal aantal van 1722 geneesmiddelen 

waargenomen. Elk medicatieschema bestaat uit gemiddeld 7,5 geneesmiddelen (mediaan 7; standaarddeviatie 

4,0; minimum 1; maximum 26). 

 

In elk van de 230 medicatieschema’s is ten minste één OAT aanwezig. Bij 28 van deze medicatieschema’s 

wordt een tweede OAT waargenomen. Dit komt neer op de aanwezigheid van 258 OATs in de 230 meegenomen 

medicatieschema’s. Desbetreffende OATs worden weergegeven in Figuur 4.1, alsook de percentages die de 

hoeveelheid van elke OAT op het totaalbeeld van 258 OATs weergeven. 

 

 

Figuur 4.1: Verdeling van de OATs aanwezig in de medicatieschema’s 
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4.2.  INITIËLE INTERACTIESCREENING  

4.2.1. Interactiescreening UTD 

Bij de interactiescreening met behulp van UTD worden 58 verschillende geneesmiddelen niet 

meegenomen. Er zijn namelijk 53 geneesmiddelen die door UTD niet herkend worden en 5 geneesmiddelen 

waarover in het medicatieschema geen duidelijkheid bestaat (zie Bijlage 3). 

                      

Bij het screenen van de 230 verschillende medicatieschema’s worden in de overzichtslijst 963 interacties 

door UTD waargenomen. Dit zijn gemiddeld 4,2 interacties per medicatieschema. Hiervan zijn 245 interacties van 

farmacokinetische aard (25,4%) en 718 interacties van farmacodynamische aard (74,6%). De ernst van de 

interacties is 48 keer van niveau X (5,0%), 232 keer van niveau D (24,1%) en 683 keer van niveau C (70,9%). In 235 

interacties is één OAT betrokken (24,4%). In 10 interacties zijn beide interagerende geneesmiddelen een OAT 

(1,0%). Tabel 4.1 toont de soort en de ernst van de interacties en het aantal betrokken OATs.  

 

Tabel 4.1: Gegevens interactiescreening UTD 

 
 

Aantal interacties Percentage (%) 

963 - 

Soort Farmacokinetisch 245 25,4 
Farmacodynamisch 718 74,6 

Ernst X 48 5,0 
D 232 24,1 
C 683 70,9 

OAT 1 235 24,4 
2 10 1,0 

 

4.2.2. Interactiescreening CP 

Bij de interactiescreening met behulp van CP worden 97 geneesmiddelen niet meegenomen. Er zijn 

namelijk 77 geneesmiddelen die niet door CP herkend worden, 5 geneesmiddelen waarover in het 

medicatieschema geen duidelijkheid bestaat en 15 geneesmiddelen die enkel in een groot combinatiepreparaat 

herkend worden (zie Bijlage 4).  

                    

Bij het screenen van de 230 verschillende medicatieschema’s worden in de overzichtslijst 879 interacties 

door CP waargenomen. Dit zijn gemiddeld 3,8 interacties per medicatieschema. Hiervan zijn 283 interacties van 

farmacokinetische aard (32,2%) en 596 interacties van farmacodynamische aard (67,8%). De ernst van de 

interacties is 7 keer van level 1 (0,8%), 221 keer van level 2 (25,1%) en 651 keer van level 3 (74,1%). In 221 interacties 

is één OAT betrokken (25,1%). In 3 interacties zijn beide interagerende geneesmiddelen een OAT  

(0,3%). Tabel 4.2 toont de soort en de ernst van de interacties en het aantal betrokken OATs. 
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Tabel 4.2: Gegevens interactiescreening CP  

 
 

Aantal interacties Percentage (%) 

879 - 

Soort Farmacokinetisch 283 32,2 
Farmacodynamisch 596 67,8 

Ernst 1 7 0,8 
2 221 25,1 
3 651 74,1 

OAT 1 221 25,1 
2 3 0,3 

 

4.3. OVERZICHTSLIJST INTERACTIES 

4.3.1. Totaal aantal interacties 

In de overzichtslijst van interacties is een totaal aantal van 1364 interacties aanwezig. Dit zijn gemiddeld 

5,9 interacties per medicatieschema. Hiervan zijn 374 interacties van farmacokinetische aard (27,4%) en 990 

interacties van farmacodynamische aard (72,6%). Er zijn 98 interacties die qua ernst van niveau X of D zijn in 

UTD en van level 1 of 2 in CP (X/D EN 1/2) (7,2%). Er zijn 312 interacties die qua ernst van niveau X of D zijn in UTD 

of van level 1 of 2 in CP (X/D OF 1/2) (22,9%). Dit komt neer op 410 interacties waaraan door ten minste één 

database één van de twee hoogste niveaus van ernst toegekend wordt (30,1%). De overige 954 interacties zijn 

qua ernst noch van niveau X of D in UTD noch van level 1 of 2 in CP (69,9%). Hiervan zijn 237 interacties van 

niveau C in UTD en van level 3 in CP (17,4%). De overige 717 interacties komen hierin niet overeen (52,5%). 

Bijgevolg zijn in totaal 1029 interacties discrepant wat het niveau van ernst betreft (75,4%). In 319 van de 1364 

interacties is één interagerend geneesmiddel een OAT (23,4%). In 13 interacties zijn twee OATs betrokken (1,0%). 

Tabel 4.3 toont de soort en de ernst van de interacties en het aantal betrokken OATs. 

 

Tabel 4.3: Gegevens overzichtslijst interacties 

 
 

Aantal interacties Percentage (%) 

1364 - 

Soort Farmacokinetisch 374 27,4 
Farmacodynamisch 990 72,6 

Ernst X/D EN 1/2   98 7,2 
X/D OF 1/2 312 22,9 
C EN 3 237 17,4 
C OF 3 717 52,5 

OAT 1 319 23,4 
2 13 1,0 
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4.3.2. Risico op verlenging van het QT-interval 

Van de 410 interacties die door ten minste één database één van de twee hoogste niveaus van ernst 

toegewezen worden (X/D EN 1/2, X/D OF 1/2), geven 86 interacties een risico op verlenging van het QT-interval. 

Deze interacties worden als ernstig beschouwd. In 49 van deze interacties is een OAT betrokken (57,0%) en in de 

overige 37 interacties is geen OAT betrokken (43,0%). Dit wordt voorgesteld in Tabel 4.4.  

 

Enkele interacties komen meermaals voor. Hierdoor komt dit neer op 64 verschillende interacties die een 

risico op verlenging van het QT-interval geven. In 36 van deze interacties is een OAT betrokken (56,2%)  

(zie Bijlage 5) en in de overige 28 reacties is geen OAT betrokken (43,8%) (zie Bijlage 6). Dit wordt ook 

voorgesteld in Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4: Ernstige interacties: risico op verlenging van het QT-interval 

X/D EN/OF 1/2 (QT-verlenging) Totaal aantal ernstige 
interacties (%) 

Totaal aantal verschillende 
ernstige interacties (%) 

 86 64 
OAT 49 (57,0) 36 (56,2) 
Geen OAT 37 (43,0) 28 (43,8) 

 

Bij het invoeren van de geneesmiddelen die deze interacties veroorzaken in CM, worden 3 

geneesmiddelen niet meegenomen. CM herkent 2 geneesmiddelen niet en 1 geneesmiddel wordt niet 

geclassificeerd in één van de risicocategorieën (zie Bijlage 7). Bijlage 8 en Bijlage 9 tonen de risicocategorieën 

volgens CM voor de geneesmiddelen die betrokken zijn in deze interacties. 

                   

4.3.3. X/D volgens UTD EN 1/2 volgens CP  

Van de 1364 interacties wordt aan 98 interacties door UTD niveau X of D en door CP level 1 of 2 toegekend. 

Deze interacties worden als ernstig beschouwd. Van deze 98 interacties dragen 21 interacties bij tot de 86 

interacties die een risico op verlenging van het QT-interval geven (21,4%). Van de overige 77 interacties (78,6%) 

is in 26 interacties een OAT betrokken (33,8%) en in 51 interacties is geen OAT betrokken (66,2%). Dit wordt 

voorgesteld in Tabel 4.5.  

 

Van deze 77 interacties komen enkele interacties meermaals voor. Er worden 48 verschillende interacties 

waargenomen die geen betrekking hebben op verlenging van het QT-interval. In 15 interacties hiervan is een OAT 

betrokken (31,2%) (zie Bijlage 10) en in de overige 33 interacties is geen OAT betrokken (68,8%) (zie Bijlage 11). 

Dit wordt ook voorgesteld in Tabel 4.5. 

 



 

 31 
 

Tabel 4.5: Ernstige interacties: X/D EN 1/2  

X/D EN 1/2 (geen QT-verlenging) Totaal aantal ernstige 
interacties (%) 

Totaal aantal verschillende 
ernstige interacties (%) 

 77 48 
OAT 26 (33,8) 15 (31,2) 
Geen OAT 51 (66,2) 33 (68,8) 

 

4.3.4. X/D volgens UTD OF 1/2 volgens CP 

Zoals weergegeven in Tabel 4.3 wordt aan 312 van de 1364 interacties door slechts één van beide 

databases één van de twee hoogste niveaus van ernst toegekend. Van deze 312 interacties dragen 65 interacties 

bij tot de 86 interacties die een risico op verlenging van het QT-interval geven (20,8%). Van de overige 247 

interacties (79,2%) zijn 155 interacties van niveau X of D in UTD, maar niet van level 1 of 2 in CP (X/D OF 1/2) 

(62,8%). Ook zijn 92 interacties van level 1 of 2 in CP, maar niet van niveau X of D in UTD (X/D OF 1/2) (37,2%). 

 

Van de 155 interacties die van niveau X of D zijn in UTD, maar niet van level 1 of 2 in CP (X/D OF 1/2), wordt 

aan 33 interacties door SDI het symbool van een kruis of een uitroepteken toegekend (21,3%). De overige 122 

interacties komen hierin niet overeen (78,7%). De 33 interacties worden als ernstig beschouwd. In 8 interacties 

hiervan is een OAT betrokken (24,2%) en in de overige 25 interacties is geen OAT betrokken (75,8%). Dit wordt 

voorgesteld in Tabel 4.6. 

 

Enkele interacties komen meermaals voor. Hierdoor worden in totaal 23 verschillende interacties 

waargenomen. In 5 interacties hiervan is een OAT betrokken (21,7%) (zie Bijlage 12) en in de overige 18 interacties 

is geen OAT betrokken (78,3%) (zie Bijlage 13). Ook dit wordt voorgesteld in Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6: Ernstige interacties: X/D EN X/! 

X/D EN X/! (geen QT-verlenging) Totaal aantal ernstige 
interacties (%) 

Totaal aantal verschillende 
ernstige interacties (%) 

 33 23 
OAT 8 (24,2) 5 (21,7) 
Geen OAT 25 (75,8) 18 (78,3) 
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Van de 92 interacties die van level 1 of 2 zijn in CP, maar niet van niveau X of D in UTD (X/D OF 1/2), wordt 

aan 32 interacties door SDI het symbool van een kruis of een uitroepteken toegekend (34,8%). De overige 60 

interacties komen hierin niet overeen (65,2%). De 32 interacties worden als ernstig beschouwd. In 6 interacties 

hiervan is een OAT betrokken (18,8%) en in de overige 26 interacties is geen OAT betrokken (81,2%). Dit wordt 

voorgesteld in Tabel 4.7. 

 

Enkele interacties komen meermaals voor. Hierdoor worden in totaal 28 verschillende interacties 

waargenomen. In 5 interacties hiervan is een OAT betrokken (17,9%) (zie Bijlage 14) en in de overige 23 interacties 

is geen OAT betrokken (82,1%) (zie Bijlage 15). Ook dit wordt voorgesteld in Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7: Ernstige interacties: 1/2 EN X/! 

1/2 EN X/! (geen QT-verlenging) Totaal aantal ernstige 
interacties (%) 

Totaal aantal ernstige 
verschillende interacties (%) 

 32 28 
OAT 6 (18,8) 5 (17,9) 
Geen OAT 26 (81,2) 23 (82,1) 

 

4.4. VOORSTEL TOT AFHANDELING 

In totaal worden 228 van de 1364 interacties als ernstig beschouwd (16,7%). In 89 van deze is een OAT 

aanwezig (39,0%). Dit leidt tot 163 verschillende ernstige interacties. In 61 van deze is een OAT betrokken  

(37,4%). Voor al deze ernstige interacties wordt een voorstel tot afhandeling in de praktijk geformuleerd. Voor 

de ernstige interacties van het subtype QT-verlenging, wordt een voorstel tot afhandeling in de praktijk 

geformuleerd met behulp van de modified RISQ-PATH score, zowel voor de ernstige interacties waarbij een OAT 

betrokken is (zie Bijlage 16) als voor de ernstige interacties waarbij geen OAT betrokken is (zie Bijlage 17). Voor 

de overige ernstige interacties (X/D EN 1/2, X/D EN X/!, 1/2 EN X/!) worden voorstellen tot afhandeling in de praktijk 

geformuleerd op basis van de voorstellen tot afhandeling volgens de geraadpleegde databases. Deze voorstellen 

tot afhandeling worden geformuleerd voor de ernstige interacties waarbij een OAT betrokken is (zie Bijlagen 18, 

20 en 22) en voor de ernstige interacties waarbij geen OAT betrokken is (zie Bijlagen 19, 21 en 23). 

 

4.5. INTERACTIES PER OAT                         

4.5.1. Alkylerende middelen 

Voor de alkylerende middelen worden in de medicatieschema’s drie OATs gevonden die interacties 

aangaan: lomustine, procarbazine en temozolomide. Tabel 4.8 geeft weer hoeveel verschillende ernstige en 

minder ernstige interacties elke OAT aangaat. Meer specifiek geeft Tabel 4.8 zowel voor de ernstige als voor de 

minder ernstige interacties nog een opdeling weer naar overeenkomst tussen de databases.  
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Tabel 4.8: Verschillende interacties voor de alkylerende middelen 

Stofnaam OAT Verschillende 
interacties 

Verschillende ernstige interacties Verschillende minder ernstige 
interacties 

  QT-verlenging Overeenkomend 
in 2 databasesa 

Overeenkomend 
in C EN 3 

Niet 
overeenkomend 

 Aantal Aantal (%) Aantal (%) Aantal (%) Aantal (%) 

Lomustine 1    1 (100,0) 
Procarbazine 4  2 (50,0)  2 (50,0) 
Temo- 
zolomide 

3   1 (33,3) 2 (66,7) 

a Overeenkomend in X/D EN 1/2  |  X/D EN X/!  |  1/2 EN X/!  

 

4.5.2. Antimetabolieten 

Voor de antimetabolieten worden in de medicatieschema’s twee OATs gevonden die interacties aangaan: 

capecitabine en hydroxycarbamide. Tabel 4.9 geeft weer hoeveel verschillende ernstige en minder ernstige 

interacties elke OAT aangaat. Meer specifiek geeft Tabel 4.9 zowel voor de ernstige als voor de minder ernstige 

interacties nog een opdeling naar overeenkomst tussen de databases weer. 

 

Tabel 4.9: Interacties voor de antimetabolieten 

Stofnaam OAT Verschillende 
interacties 

Verschillende ernstige interacties Verschillende minder ernstige 
interacties 

  QT-verlenging Overeenkomend 
in 2 databasesa 

Overeenkomend 
in C EN 3 

Niet 
overeenkomend 

 Aantal Aantal (%) Aantal (%) Aantal (%) Aantal (%) 

Capecitabine 8 1 (12,5)  1 (12,5) 6 (75,0) 
Hydroxy- 
carbamide 

3    3 (100,0) 

a Overeenkomend in X/D EN 1/2  |  X/D EN X/!  |  1/2 EN X/!  
 

4.5.3. Proteïnekinase-inhibitoren 

Voor de PKIs worden in de medicatieschema’s 17 OATs gevonden die interacties aangaan: crizotinib, 

dabrafenib, dasatinib, erlotinib, gefitinib, ibrutinib, imatinib, lapatinib, nilotinib, pazopanib, ponatinib, 

regorafenib, ruxolitinib, sorafenib, sunitinib, trametinib en vemurafenib. Tabel 4.10 geeft weer hoeveel 

verschillende ernstige en minder ernstige interacties elke OAT aangaat. Meer specifiek geeft Tabel 4.10 zowel 

voor de ernstige als voor de minder ernstige interacties nog een opdeling naar overeenkomst tussen de 

databases weer. 
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Tabel 4.10: Interacties voor de PKIs 

Stofnaam OAT Verschillende 
interacties 

Verschillende ernstige interacties Verschillende minder ernstige 
interacties 

  QT-verlenging Overeenkomend 
in 2 databasesa 

Overeenkomend 
in C EN 3 

Niet 
overeenkomend 

 Aantal Aantal (%) Aantal (%) Aantal (%) Aantal (%) 

Crizotinib 9 1 (11,1) 1 (11,1) 1 (11,1) 6 (66,7) 
Dabrafenib 14  2 (14,3) 1 (7,1) 11 (78,6) 
Dasatinib 23 2 (8,7) 5 (21,7) 3 (13,0) 13 (56,6) 
Erlotinib 5  3 (60,0)  2 (40,0) 
Gefitinib 3  2 (66,7)  1 (33,3) 
Ibrutinib 2   1 (50,0) 1 (50,0) 
Imatinib 3  1 (33,3)  2 (66,7) 
Lapatinib 6 2 (33,3)   4 (66,7) 
Nilotinib 12 2 (16,7) 3 (25,0) 3 (25,0) 4 (33,3) 
Pazopanib 16 4 (25,0) 2 (12,5)  10 (62,5) 
Ponatinib 3  1 (33,3)  2 (66,7) 
Regorafenib 5    5 (100,0) 
Ruxolitinib 1    1 (100,0) 
Sorafenib 19 8 (42,1)  1 (5,3) 10 (52,6) 
Sunitinib 6 4 (66,6)  1 (16,7) 1 (16,7) 
Trametinib 2    2 (100,0) 
Vemurafenib 4 2 (50,0)   2 (50,0) 

a Overeenkomend in X/D EN 1/2  |  X/D EN X/!  |  1/2 EN X/!  

 

4.5.4. Diverse OATs 

Voor de diverse OATs worden in de medicatieschema’s vier OATs gevonden die interacties aangaan: 

anagrelide, everolimus, mitotaan en olaparib. Tabel 4.11 geeft weer hoeveel verschillende ernstige en minder 

ernstige interacties elke OAT aangaat. Meer specifiek geeft Tabel 4.11 zowel voor de ernstige als voor de minder 

ernstige interacties nog een opdeling naar overeenkomst tussen de databases weer. 

 

Tabel 4.11: Interacties voor de diverse OATs 

Stofnaam OAT Verschillende 
interacties 

Verschillende ernstige interacties Verschillende minder ernstige 
interacties 

 
  QT-verlenging Overeenkomend 

in 2 databasesa 
Overeenkomend 

in C EN 3 
Niet 

overeenkomend 
 Aantal Aantal (%) Aantal (%) Aantal (%) Aantal (%) 

Anagrelide 23 10 (43,5)  6 (26,1) 7 (30,4) 
Everolimus 12  1 (8,3) 2 (16,7) 9 (75,0) 

Mitotaan  4  2 (50,0)  2 (50,0) 
Olaparib 2    2 (100,0) 

a Overeenkomend in X/D EN 1/2  |  X/D EN X/!  |  1/2 EN X/!  
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4.5.5. OATs betrokken in de verschillende ernstige interacties 

Uit Tabel 4.8 tot en met Tabel 4.11 blijkt dat 26 verschillende OATs in 193 verschillende interacties 

betrokken zijn. Aangezien er drie interacties met telkens twee betrokken OATs zijn en deze in de tabellen bij 

beide betrokken OATs vermeld worden, leidt dit tot 190 verschillende interacties. Het betreft de minder ernstige 

interacties tussen dabrafenib en trametinib, tussen crizotinib en erlotinib en tussen anagrelide en 

hydroxycarbamide, die niet overeenkomen in ernst. Van deze 190 verschillende interacties voor de OATs worden 

61 verschillende interacties als ernstig beschouwd. Hierin zijn 18 verschillende OATs betrokken. Figuur 4.2 geeft 

het procentuele aandeel weer van elke OAT binnen deze 61 verschillende ernstige interacties. Bijlage 24 geeft 

een rangorde weer van het aantal ernstige interacties per OAT en de bijhorende interagerende geneesmiddelen. 

 

 

Figuur 4.2: Verdeling van de OATs betrokken in de verschillende ernstige interacties 

 

4.5.6. Overeenkomst tussen de databases voor de verschillende interacties met een OAT 

Tabel 4.8 tot en met Tabel 4.11 tonen dat van de 

190 verschillende interacties met een OAT er 36 

verschillende ernstige interacties van het subtype QT-

verlenging zijn (18,9%) en dat 25 verschillende ernstige 

interacties overeenkomen in één van de twee hoogste 

niveaus van ernst in twee databases (13,2%). Ook zijn 21 

verschillende minder ernstige interacties 

overeenkomend in niveau C en level 3 (11,1%) en zijn 108 

verschillende interacties niet overeenkomend qua 

ernst (56,8%). Dit alles wordt voorgesteld in Figuur 4.3. 
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Figuur 4.3: Overeenkomst tussen de databases voor 

de verschillende interacties met een OAT 

18,9%

13,2%

11,1%56,8%

Overeenkomst tussen de databases 

QT-verlenging

Overeenkomend in
X/D EN 1/2 | X/D EN
X/! | 1/2 EN X/!
Overeenkomend in
C EN 3

Niet
overeenkomend



 

 36 
 

5. DISCUSSIE 

5.1. BELANGRIJKSTE RESULTATEN 

5.1.1. Patiëntgegevens en medicatieschema’s 

De patiënten met orale antitumorale therapie namen gemiddeld 7,5 verschillende geneesmiddelen in. Dit 

wijst op polyfarmacie: het gebruik van meerdere geneesmiddelen, eventueel meer dan noodzakelijk wordt 

geacht (56). Bij kankerpatiënten hoeft polyfarmacie niet te verbazen. Deze patiënten worden vaak behandeld 

voor comorbiditeiten en kankergerelateerde aandoeningen zoals infecties en pijn (22). In 28 medicatieschema’s 

werd eveneens een tweede OAT opgemerkt. Tijdens de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016 werd 

in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent als OAT temozolomide het meest afgeleverd (10,9%), gevolgd door 

everolimus (10,1%) en dasatinib (8,5%). Temozolomide wordt voorgeschreven voor de behandeling van een 

hersencarcinoom (zie Bijlage 1). Everolimus, geregistreerd als Votubia®, wordt voorgeschreven voor de 

behandeling van renaal angiomyolipoom geassocieerd met tubereuze sclerosis complex en subependymaal 

reuscelastrocytoom geassocieerd met tubereuze sclerosis complex (zie Bijlage 1). Everolimus, geregistreerd als 

Afinitor®, wordt voorgeschreven voor de behandeling van borst-, pancreas- of nierkanker (zie Bijlage 1). Ten 

slotte wordt dasatinib voorgeschreven voor de behandeling van leukemie (zie Bijlage 1). Dat deze OATs het meest 

werden voorgeschreven, hoeft niet te verwonderen, aangezien deze vormen van kanker volgens de cijfers van 

2014 voor België vaak voorkomend zijn (57). 

  

5.1.2. Initiële interactiescreening 

Bij deze studie werd gepoogd alle geneesmiddelen uit elk medicatieschema mee te nemen bij de initiële 

interactiescreening met behulp van UTD en CP. Bij de interactiescreening met behulp van UTD werden  

58 geneesmiddelen niet meegenomen (zie Bijlage 3); met CP werden 97 geneesmiddelen niet meegenomen  

(zie Bijlage 4). De geneesmiddelen die niet meegenomen werden in de interactiescreening, werden door de 

desbetreffende database niet herkend, werden enkel in een groot combinatiepreparaat herkend of werden niet 

verduidelijkt in het medicatieschema. Voor enkele geneesmiddelen die niet door CP herkend werden, werd, indien 

mogelijk, ter vervanging een geneesmiddel met hetzelfde werkingsmechanisme ingevoerd (zie Bijlage 4). Het 

aantal geneesmiddelen dat niet meegenomen werd in de interactiescreening met behulp van CP was beduidend 

groter ten opzichte van UTD.  
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Bij de interactiescreening met behulp van UTD werden 963 interacties waargenomen. De ernst hiervan 

was 48 keer van niveau X (5,0%), 232 keer van niveau D (24,1%) en 683 keer van niveau C (70,9%). In  

235 interacties was één OAT betrokken (24,4%) en in 10 interacties waren beide interagerende geneesmiddelen 

een OAT (1,0%). Bij de interactiescreening met behulp van CP werden 879 interacties waargenomen. De ernst van 

deze interacties was 7 keer van level 1 (0,8%), 221 keer van level 2 (25,1%) en 651 keer van level 3 (74,1%). In  

221 interacties was één OAT betrokken (25,1%) en in 3 interacties waren beide geneesmiddelen een OAT (0,3%). 

In UTD werden 84 interacties meer waargenomen dan in CP. Eventueel lag de hogere herkenningsgraad van de 

geneesmiddelen in UTD hiervan aan de basis. Ook leek UTD strenger te zijn wat de ernst van de interacties betrof. 

UTD kende aan 5% van de interacties het hoogste niveau van ernst (niveau X) toe, terwijl CP slechts aan 0,8% 

van de interacties het hoogste niveau van ernst (level 1) toekende. Dit werd gecompenseerd door een lager 

aantal interacties van niveau C in UTD (70,9%) en een hoger aantal interacties van level 3 in CP (74,1%). Ook gaf 

UTD meer interacties weer waarin de twee betrokken geneesmiddelen OATs waren (1,0%) dan CP (0,3%).  

 

5.1.3. Overzichtslijst interacties 

In de overzichtslijst werden na de initiële interactiescreening in totaal 1364 interacties waargenomen. Dit 

aantal was veel groter dan de 963 interacties waargenomen door UTD en dan de 879 interacties waargenomen 

door CP. Er waren namelijk interacties die slechts door één van beide databases weergegeven werden. Dit toonde 

reeds discrepanties tussen UTD en CP aan. Deze droegen bij tot 1029 interacties die als discrepant beschouwd 

werden (75,4%), met name: 312 interacties in de twee hoogste niveaus van ernst (22,9%) en  

717 interacties in het laagste niveau van ernst (52,5%). Dit hoge aantal discrepanties kan deels te wijten zijn aan 

de herkenningsgraad van geneesmiddelen door beide databases. Het was namelijk mogelijk dat de 

interagerende geneesmiddelen volgens UTD, niet door CP herkend werden en omgekeerd. In bijna een vierde van 

de 1364 interacties waren OATs betrokken: in 319 interacties betrof dit één OAT (23,4%) en in 13 interacties betrof 

dit twee OATs (1,0%). Hieruit kan afgeleid worden dat OATs frequent betrokken zijn in DDIs. 

 

Er werden 86 interacties van het subtype QT-verlenging als ernstig beschouwd. Door het meermaals 

voorkomen van enkele interacties leidde dit tot 64 verschillende ernstige interacties. In meer dan de helft van 

deze interacties (57,0%, respectievelijk 56,2%) was een OAT betrokken. Hieruit kan afgeleid worden dat in 

interacties van het subtype QT-verlenging OATs heel frequent de verantwoordelijke zijn. Ook in CM werden er 

enkele geneesmiddelen niet meegenomen (zie Bijlage 7): met name 3 geneesmiddelen. Dit lage aantal kan 

verklaard worden door het feit dat de geneesmiddelen door UTD of CP al herkend werden als risico gevend op 

een verlenging van het QT-interval. Aangezien CM een database voor QT-verlengende geneesmiddelen is, lijkt 

het aannemelijk dat de meeste van deze geneesmiddelen in de lijsten van CM terug te vinden zijn. 
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Er was een bijkomende screening vereist voor 247 interacties die door slechts één database één van de 

twee hoogste niveaus van ernst toegekend kregen. Hiervan waren 155 interacties van niveau X of D in UTD, maar 

niet van level 1 of 2 in CP (62,8%). Overigens waren 92 interacties van level 1 of 2 in CP, maar niet van niveau X 

of D in UTD (37,2%). Dit toont opnieuw aan dat UTD strenger optrad qua ernst. Van de 155 interacties die van 

niveau X of D waren in UTD, waren 122 interacties discrepant met SDI (78,7%). Van de 92 interacties die van level 

1 of 2 waren in CP, waren 60 interacties discrepant met SDI (65,2%). Ook SDI bleek dus de ernst van de interacties 

vaak op een andere wijze in te schatten dan UTD en CP. Uit de opgestelde flowchart werd afgeleid dat enkel voor 

de interacties die bijkomstig in SDI één van de twee hoogste niveaus van ernst kregen, een voorstel tot 

afhandeling geformuleerd werd. 

 

Alle ingevoerde geneesmiddelen werden door SDI herkend. Dit kan een vertekend beeld geven. Enkel de 

geneesmiddelen, betrokken in interacties die volgens de flowchart een bijkomende screening nodig hadden, 

werden ingegeven in SDI. Dit hield bijgevolg in dat niet alle geneesmiddelen uit de medicatieschema’s in deze 

database ingevoerd werden. Hierdoor kan geen vergelijking gemaakt worden tussen het aantal geneesmiddelen 

dat herkend werd door de verschillende databases. Toch kan de vraag gesteld worden of SDI niet beter 

aangewend werd voor de initiële interactiescreening. In enkele onderzoeken naar het screenen op interacties 

werd SDI namelijk beschouwd als de gouden standaard voor het identificeren van DDIs (46, 58, 59). UTD en SDI 

werden eventueel beter aangewend voor de initiële interactiescreening en CP werd bijgevolg beter bijkomend 

geraadpleegd in geval van discrepanties in één van de twee hoogste niveaus van ernst. In de ziekenhuisapotheek 

van het UZ Gent is het gebruik van UTD en CP voor interactiescreening gangbare praktijk. Dit onderzoek bouwde 

hierop verder en gebruikte bijgevolg deze twee databases voor de initiële interactiescreening. 

 

5.1.4. Voorstel tot afhandeling 

Bij geen van de interacties waren de voorstellen tot afhandeling volgens de geraadpleegde databases 

tegenstrijdig. In tegenstelling tot voor de ernst van de interacties, kwamen deze databases hierin zelfs sterk 

overeen. Soms gaf de ene database wel iets uitgebreider informatie over de afhandeling dan de andere database. 

In samenwerking met een ziekenhuisapotheker kon vlot een voorstel tot afhandeling in de praktijk geformuleerd 

worden. Soms werd hierbij voor extra informatie het handboek Commentaren Medicatiebewaking bijkomend 

geraadpleegd. CP omschreef de voorstellen tot afhandeling enkele keren onduidelijk. Zo werd soms aangeraden 

voorzichtig om te gaan met het gelijktijdige gebruik van de geneesmiddelencombinatie. Dit toont aan dat CP qua 

afhandeling niet steeds duidelijkheid biedt en dat combinatie van meerdere databases nodig blijkt te zijn. Voor 

deze interacties werd geprobeerd een meer specifiek voorstel tot afhandeling in de praktijk te formuleren. 
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Tijdens de studie werd een nieuw inzicht verworven wat betreft de afhandeling van ernstige interacties 

tussen TKIs en maagzuurremmende geneesmiddelen. De maagzuurremmende geneesmiddelen verhogen de 

gastro-intestinale pH en kunnen op deze manier de absorptie van de TKIs reduceren. In het UZ Gent werd voor 

de afhandeling van deze interacties beroep gedaan op een artikel van van Leeuwen RWF et al: “Drug-drug 

interactions with tyrosine-kinase inhibitors: a clinical perspective” (24). Voor verschillende TKIs werd een 

tijdsinterval voorgesteld tussen de innames van de twee interagerende geneesmiddelen. Voor enkele TKIs stelde 

het artikel zelfs dat gelijktijdig gebruik toch toegelaten kan worden. Bij het zoeken naar een tweede bron ter 

bevestiging van deze voorstellen tot afhandeling, sprong volgend artikel van Yu G et al in het oog: “Drug 

interactions between tyrosine-kinase inhibitors and acid suppressive agents: more than meets the eye” (60). Het 

artikel verscheen enkele maanden later dan het artikel van van Leeuwen RWF et al en vormde een commentaar 

hierop. De afhandelingen volgens van Leeuwen RWF et al werden er vergeleken met de afhandelingen volgens 

de Food and Drug Administration en de afhandelingen volgens de European Medicines Agency. Hierbij werden 

verschillen tussen de voorstellen tot afhandeling waargenomen. Bijgevolg werden de aanbevelingen voor de 

afhandelingen van deze interacties volgens van Leeuwen RWF et al in twijfel getrokken. Uit vergelijkend 

onderzoek kon geconcludeerd worden dat de afhandeling van dergelijke ernstige interacties tot op de dag van 

vandaag nog steeds onduidelijk is. Aangezien het gelijktijdige gebruik van deze geneesmiddelencombinatie toch 

problemen kan geven, werd gekozen voor de veiligste optie van afhandeling van de ernstige interactie: het 

afraden van het gelijktijdige gebruik van de combinatie. Dit was in overeenkomst met de voorstellen tot 

afhandeling volgens UTD, volgens CP en volgens SDI. Samengevat: voor deze ernstige interacties werd een 

voorstel tot afhandeling geformuleerd op basis van de gebruikte databases, net zoals voor de overige ernstige 

interacties. Een ziekenhuisapotheker zal zich in de toekomst bijgevolg baseren op de gebruikte databases voor 

het formuleren van een voorstel tot afhandeling en niet meer op het artikel van van Leeuwen RWF et al.  

 

De voorstellen tot afhandeling werden opgesteld als algemene richtlijnen. Elke interactie en zo ook de 

afhandeling ervan is patiënt-specifiek. Voor de afhandeling van interacties van het subtype QT-verlenging zijn 

deze patiënt-specifieke factoren reeds geïmplementeerd in de afhandeling met behulp van de modified RISQ-

PATH score. In de praktijk dient echter voor de afhandeling van alle ernstige interacties steeds met individuele 

parameters en risicofactoren rekening gehouden te worden. Er dient een afweging tot afhandeling gemaakt te 

worden.  
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5.1.5. Interacties per OAT 

Voor elke OAT die in de medicatieschema’s terugkwam, werd het aantal verschillende ernstige en het 

aantal verschillende minder ernstige interacties bepaald. Op basis hiervan werd een rangorde opgesteld van de 

OATs die het meest verschillende ernstige interacties aangingen, volgens twee databases (zie Bijlage 24). Hierbij 

kwam anagrelide met 10 verschillende ernstige interacties op de eerste plaats, gevolgd door sorafenib met 8 

interacties en dasatinib met 7 interacties. De OATs uit deze rangorde verdienen in de toekomst zeker bijzondere 

aandacht bij het uitvoeren van een interactiescreening. Specifiek voor de OATs werd bepaald in welke mate de 

databases overeenkwamen qua niveau van ernst. In meer dan de helft van de interacties (56,8%) bleken de 

databases niet overeen te komen. Dit hoge aantal weerspiegelt opnieuw de aanwezigheid van discrepanties 

tussen de databases. Op basis van de flowchart werd voor deze interacties, die slechts in één database één van 

de twee hoogste niveaus van ernst kregen, geen voorstel tot afhandeling geformuleerd. 

 

5.2. VERGELIJKING MET ANDERE STUDIES 

Een internationaal farmaceutisch panel stelde diverse criteria op voor een veilige omgang met OATs en 

voor de aflevering ervan in een hospitaalsetting. Zowel oncologen en hematologen, specialistisch oncologische 

verpleegkundigen als ziekenhuisapothekers vervullen hierbij een belangrijke rol. Hierbij is training en continue 

bijscholing van dit multidisciplinaire team belangrijk. Volgens de criteria dient de uitgifte van OATs volgens een 

opgelegde procedure te gebeuren. Uitleg verschaffen aan de patiënt en het correcte gebruik van de OAT 

opvolgen, zijn tevens een vereiste. Er wordt ook aangeraden een overzicht van alle huidige geneesmiddelen van 

de patiënt op te stellen om potentiële DDIs te verhinderen (61). Het UZ Gent voldoet ruimschoots aan deze 

criteria en gaat hier in het kader van de transmurale zorg zelfs nog dieper op in. 

 

Het John Dempsey Hospital in Farmington, New-Mexico, startte in 2012 een programma op in het kader 

van de farmaceutische zorg voor patiënten behandeld met een OAT. Dit programma werd er geleid door 

specialistisch oncologische ziekenhuisapothekers en includeerde onder meer het optimaliseren van de therapie, 

het opvolgen van de therapietrouw en het opvolgen van bijwerkingen. De kankerpatiënten werden er bij een 

gepland ziekenhuisbezoek opgevolgd hetzij door een specialistisch oncologische ziekenhuisapotheker hetzij 

door een medisch oncoloog en deze ziekenhuisapotheker. De opvolging was ook mogelijk via e-mail of via 

telefonisch contact met de patiënt. Na implementatie van dit programma breidde het John Dempsey Hospital 

de farmaceutische zorg voor kankerpatiënten nog verder uit met onder meer het opsporen van DDIs (62). De 

farmaceutische zorg voor kankerpatiënten geïmplementeerd in het UZ Gent is vrij gelijklopend met die in het 

John Dempsey Hospital, met dit verschil dat in het UZ Gent diverse ziekenhuisapothekers en apotheekassistenten 

bijdragen tot deze farmaceutische zorg. 
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Het UC Davis Comprehensive Cancer Center in Californië startte in 2013 een pilootproject op in het kader 

van de farmaceutische zorg voor kankerpatiënten behandeld met een OAT (63). Het betrof een samenwerking 

tussen diverse gezondheidszorgbeoefenaars. Bij instap van de patiënt besprak een specialistisch oncologische 

ziekenhuisapotheker tijdens een afspraak in het hospitaal met de patiënt de gebruiksinstructies van de OAT, de 

mogelijke bijwerkingen en het belang van therapietrouw. Het medicatieschema van de patiënt werd er 

gecontroleerd op potentiële DDIs. Voor opvolging van de therapie werd de patiënt maandelijks opgebeld. 

Eventueel werden OATs afgeleverd bij de patiënt thuis (64). De farmaceutische zorg voor kankerpatiënten is 

opnieuw vergelijkbaar met die in het UZ Gent. Net zoals in het UZ Gent gebeurde de opvolging van de therapie 

telefonisch, met dit verschil dat in het UC Davis Comprehensive Cancer Center de opvolging maandelijks 

gebeurde. Een maandelijkse opvolging zou optimaal zijn, maar is in de praktijk in het UZ Gent niet mogelijk. Ook 

een aflevering van de OAT bij de patiënt thuis gebeurt door het UZ Gent nog niet. Opnieuw zijn het in het UZ Gent 

diverse ziekenhuisapothekers en apotheekassistenten die voor deze farmaceutische zorg instaan. 

 

Studies waarbij precies dezelfde flowchart voor interactiescreening werd gebruikt, blijken er niet te zijn. 

Wel bestaan verschillende studies waarbij een andere flowchart werd gehanteerd of waarbij diverse databases 

met elkaar vergeleken werden. 

 

In een systematische review van Phansalkar S et al over geneesmiddeleninteracties werd beschreven 

welke criteria werden gebruikt in diverse studies om ernstige interacties van minder ernstige interacties te 

onderscheiden en op welke manier deze criteria werden opgesteld. Deze studie handelde met een gelijkaardig 

doel: er bestaan discrepanties tussen verschillende databases voornamelijk voor de ernst van de interacties, 

waardoor verschillen in de afhandelingen van de interacties bestaan (65). Het proces waarbij criteria opgelegd 

werden om hoog prioritaire DDIs te selecteren, valt te vergelijken met de flowchart in deze studie. Het mag dus 

duidelijk wezen dat niet alle interacties de hoogste prioriteit en bijgevolg een afhandeling krijgen. 

 

In een studie van Reis AMM en Cassiani SHDB werden drie DDI software programma’s vergeleken, 

waaronder Lexi-Interact van UTD. Uit de studie kon besloten worden dat Lexi-Interact beschikt over een gepaste 

accuraatheid voor het opsporen van DDIs (46). In de studie van Khesti R et al werden vijf DDI software 

programma’s vergeleken qua accuraatheid en volledigheid, waaronder wederom Lexi-Interact van UTD. Lexi-

interact belandde, door combinatie van accuraatheid en volledigheid van de database als twee bepalende 

parameters, op een gedeelde eerste plaats (66). Bij beide studies werd SDI aangewend als gouden standaard 

voor het identificeren van DDIs. Er kan uit deze studies besloten worden dat UTD als bron voor een initiële 

interactiescreening een geschikte database was en dat elke database zijn voor- en nadelen heeft. 
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In het proefproject dat in 2015 in het UZ Gent liep, werden bij een interactiescreening met behulp van UTD 

en met behulp van CP 60 interacties waargenomen. Hiervan waren in UTD 13 interacties van niveau X (21,7%),  

46 interacties van niveau D (76, 7%) en 1 interactie van niveau C (1,6%) (36). Deze cijfers verschillen van de cijfers 

bekomen in deze studie. Hier waren de interacties in UTD namelijk voor 5% van niveau X, voor 24,1% van  

niveau D en voor 70,9% van niveau C. In deze studie werden meer medicatieschema’s geselecteerd en werden 

bijgevolg meer interacties waargenomen. Hierdoor werden eventueel meer accurate cijfers bekomen. In het 

proefproject werd bij de interactiescreening met behulp van CP 1 interactie van level 1 waargenomen (1,7%), 19 

interacties van level 2 (31,7%), 14 interacties van level 3 (23,3%) en 2 interacties van level 4 (3,3%) (36). Deze 

cijfers zijn niet vergelijkbaar met de cijfers voor CP bekomen in deze studie, gezien in het proefproject interacties 

van level 4 meegenomen werden, alsook de interacties die volgens CP onbestaande waren. Dit gebeurde in deze 

studie niet. Wat met deze cijfers wel bevestigd werd, is dat UTD ook in het proefproject strenger leek te zijn dan 

CP. In 2015 was bij 33 van de 60 interacties een OAT betrokken (55,0%) (36). In deze studie was in  

24,3% van de interacties ten minste één OAT betrokken. De kleinere omvang van de interactiescreening in het 

kader van het proefproject in 2015, alsook de evolutie qua aantal OATs en de ziektebeelden waarbij deze gebruikt 

worden, ligt mogelijk aan de basis van dit verschil in percentage. De cijfers voor het aantal geformuleerde 

afhandelingen zijn niet vergelijkbaar, gezien in het proefproject een andere werkwijze gehanteerd werd. 

 

5.3. STERKTES EN ZWAKTES VAN DE STUDIE 

De sterkte van deze studie ligt in de opgestelde flowchart, waarbij meerdere databases geraadpleegd 

werden. Hierdoor werd niet blindelings vertrouwd op de informatie uit één van de databases. In het UZ Gent 

wordt in de dagelijkse praktijk geen voorstel tot afhandeling geformuleerd voor de interacties waaraan slechts 

één database één van de twee hoogste niveaus van ernst toewijst. In deze studie werden deze interacties verder 

uitgespit met behulp van een bijkomstige database. Er werden hierdoor meer interacties als ernstig beschouwd 

in vergelijking met het aantal interacties dat door een ziekenhuisapotheker als ernstig beschouwd zou worden. 

Het voordeel van deze werkwijze bestaat erin dat hierdoor ook voor meer interacties een voorstel tot 

afhandeling geformuleerd werd. Het aantal interacties dat een aanbeveling zou krijgen, ligt dus hoger wanneer 

deze flowchart zal toegepast worden. Zo zou in de toekomst het aantal DRPs omwille van ernstige interacties 

kunnen afnemen. 
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Nochtans bleek het opstellen van de flowchart voor de interactiescreening niet eenvoudig. Bij deze 

uitdaging werden mogelijke werkwijzen getoetst aan de praktijk. Zo bestond voor de keuze van een derde 

database twijfel tussen het handboek Commentaren Medicatiebewaking en de elektronische database SDI. 

Aangezien Commentaren Medicatiebewaking frequent de interactie omschrijft voor een geneesmiddelengroep 

en niet voor een specifiek geneesmiddel, werd gekozen voor SDI als derde database. Gebruik van het handboek 

zou ook meer tijdrovend geweest zijn. Voor de interacties van het subtype QT-verlenging werd een uitzondering 

gemaakt. Voor deze interacties werd CM als derde database gebruikt. Deze database is opgesteld specifiek voor 

deze interacties en kan in combinatie met de modified RISQ-PATH score het risico op verlenging van het QT-

interval bepalen. Deze voorbeelden illustreren de sterkte van de studie: het was een proces waarbij, met vallen 

en opstaan, een bruikbare methode opgesteld werd door toetsing aan de praktijk.                

 

Een struikelblok tijdens deze studie bleek de herkenning van lokale preparaten zowel door UTD, CP, als 

door SDI. UTD toonde op dit vlak sterke beperkingen. Slechts voor een beperkt aantal geneesmiddelen kon 

gekozen worden tussen de systemische en de lokale vorm. Tegen de verwachtingen in meldde UTD voor deze 

lokale toedieningsvormen wel een interactie. In enkele gevallen gaf UTD echter wel aan dat de interactie 

eventueel gereduceerd zou kunnen zijn wanneer het een lokale toediening betreft. Aangezien UTD wel melding 

maakte van deze interacties, werden ze meegenomen in de overzichtslijst. Voor enkele andere geneesmiddelen 

die lokaal werken, kon dit niet aangegeven worden in UTD. Bijgevolg kunnen deze geneesmiddelen volgens UTD 

tot interacties leiden en werden deze meegenomen in de overzichtslijst. In CP daarentegen kon wel gekozen 

worden tussen de verschillende toedieningsvormen van een geneesmiddel. Indien een lokale vorm aangeduid 

werd, gaf CP toch frequent de systemische interactie. Dit is te wijten aan het feit dat CP de geneesmiddelen in 

farmacologische geneesmiddelengroepen indeelt. Aangezien CP melding maakte van de interacties voor de 

geneesmiddelengroepen, werden deze interacties in de overzichtslijst meegenomen. In een beperkt aantal 

gevallen gaf de lokale toediening van een geneesmiddel volgens CP geen interactie. Bij CM werd geen 

onderscheid gemaakt tussen de lokale en de systemisch werkende vorm van een geneesmiddel. Bij SDI gebeurde 

dit wel. Een lokaal werkende vorm hoefde veel minder ingevoerd te worden in SDI dan in UTD en CP. Aangezien 

aan de interactie met dit lokaal werkend geneesmiddel in de initiële interactiescreening door UTD en CP vaak 

niet één van de twee hoogste niveaus van ernst toegekend werd, diende geen bijkomende screening met behulp 

van SDI te gebeuren. Indien volgens de flowchart toch bijkomende raadpleging van SDI vereist was, werd hierin 

het lokaal werkende geneesmiddel ingevoerd. SDI gaf echter de systemische interactie weer. Aangezien SDI de 

interactie voorstelde, werd deze ook meegenomen in de interactielijst. Er kan besloten worden dat de 

geraadpleegde databases weinig duidelijkheid bieden over interacties waarin lokale toedieningsvormen 

betrokken zijn. Hier dient in de praktijk steeds een afweging tot afhandeling voor gemaakt te worden.  
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Een volgend knelpunt waren de regelmatige updates die gedurende de studieperiode in de databases 

werden uitgevoerd. Er werd vastgesteld dat zowel bij UTD als bij CP wijzigingen aangebracht werden aan het 

bestaan van een interactie, aan de ernst ervan of aan het voorstel tot afhandeling. Dit leverde moeilijkheden bij 

het opstellen van de overzichtslijst van interacties. De databases werden geraadpleegd tot en met 15 mei 2017. 

Eventueel zijn na deze datum nog updates uitgevoerd in de desbetreffende databases, die niet meer in de 

overzichtslijst van interacties opgenomen zijn.  

 

5.4. TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 

In de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent is de telefonische GMA van patiënten met een OAT, gevolgd 

door een interactiescreening, vandaag de dag gangbare praktijk. Optimaal zou zijn dat de GMA en de 

interactiescreening op het moment van de uitgifte van de OAT zouden kunnen gebeuren. Het is momenteel 

mogelijk dat een interactie zich voordoet tussen de aflevering en de telefonische GMA en screening. In de 

toekomst zouden veranderingen aan deze werkwijze doorgevoerd kunnen worden. In de ruimte waar de uitgifte 

van een OAT gebeurt, zou een aparte ruimte voor een GMA gecreëerd kunnen worden. Zo kan een 

apotheekassistent bij de uitgifte van een OAT de patiënt meteen bevragen over het huidige medicatieschema. 

Vervolgens zou een ziekenhuisapotheker ook meteen een interactiescreening kunnen uitvoeren. Aangezien dit 

alles op hetzelfde moment zou gebeuren, zouden potentiële interacties kunnen vermeden worden en zou deze 

werkwijze ook tijdbesparend kunnen zijn voor het personeel van de ziekenhuisapotheek. Het gecontroleerde 

medicatieschema zou ook meteen meegegeven kunnen worden aan de patiënt. In de toekomst zouden de 

ziekenhuisapothekers van het UZ Gent ook toegang krijgen tot Vitalink en zou de computersoftware hieraan 

gekoppeld worden. Op deze manier zou, in het kader van de transmurale zorg, de betreffende 

ziekenhuisapotheker het gecontroleerde medicatieschema met de officina apotheker kunnen delen via Vitalink. 

 

Voor de interactiescreening zou in de toekomst de opgestelde flowchart gebruikt kunnen worden. Er kan 

gesteund worden op het principe dat een interactie in ten minste twee databases één van de twee hoogste 

niveaus van ernst toegewezen dient te krijgen alvorens een voorstel tot afhandeling geformuleerd wordt. Op 

deze manier zouden de interacties die slechts door één database één van de twee hoogste niveaus van ernst 

toegekend krijgen, nader onderzocht worden. Dit gebeurt in het UZ Gent vandaag de dag niet. Hierdoor worden 

eventueel ernstige interacties gemist. Op deze manier zou het aantal DRPs, door het missen van deze interacties, 

gereduceerd kunnen worden. Voor de initiële interactiescreening zou eventueel SDI ter vervanging van CP 

gebruikt kunnen worden. CP zou dan als bijkomstige database, ter vervanging van SDI, aangewend kunnen 

worden. 
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In een vervolg op deze studie zou onderzocht kunnen worden in welke mate voorstellen tot afhandeling 

ook effectief in de praktijk omgezet worden. Voor elke patiënt, meegenomen in deze studie, zou nagegaan 

kunnen worden of ook effectief een voorstel tot afhandeling door een ziekenhuisapotheker gegeven werd en of 

de behandelende arts dit in rekening bracht.  
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6. CONCLUSIES 

Bij dit onderzoek lag de focus op patiënten die ambulant een OAT kwamen afhalen in de 

ziekenhuisapotheek van het UZ Gent. In de dagelijkse praktijk voert een apotheekassistent een telefonische GMA 

uit en een ziekenhuisapotheker screent vervolgens op interacties. Dit onderzoek richtte zich op de databases die 

in het UZ Gent frequent gebruikt worden voor interactiescreening, met name: UTD en CP. 

 

Bij een initiële interactiescreening op 230 medicatieschema’s van patiënten met een OAT werden door 

UTD 963 interacties waargenomen. CP gaf hierbij 879 interacties weer. Op basis van het verschil in het aantal 

interacties en de ernst die elke database aan de interacties toekende, leek UTD strenger op te treden dan CP. 

 

In de overzichtslijst van interacties werden 1364 interacties waargenomen. Dit hoge aantal gaf aan dat 

er interacties in de lijst aanwezig waren die door slechts één database gerapporteerd werden. Dit weerspiegelde 

alvast dat vele discrepanties tussen UTD en CP aanwezig waren. Bij het vergelijken van de ernst in beide 

databases, werd dit bevestigd. Voor 75,4% van de interacties bestonden discrepanties tussen de twee databases. 

 

Om een duidelijker beeld te schetsen over de ernst van de interacties werd een flowchart opgesteld voor 

interactiescreening. Deze flowchart adviseerde de raadpleging van SDI als derde database voor de interacties 

die discrepant waren in niveau X of D in UTD en level 1 of 2 in CP. Voor interacties van niveau X of D in UTD en/of 

level 1 of 2 in CP van het subtype QT-verlenging, werd een ander stramien gevolgd. Ook na raadpleging van de 

derde database bleken discrepanties te bestaan. Van de interacties van niveau X of D in UTD maar niet van level 

1 of 2 in CP, werden voor 78,7% van de interacties discrepanties waargenomen met SDI. Van de interacties van 

level 1 of 2 in CP maar niet van niveau X of D in UTD, werden voor 65,2% van de interacties discrepanties 

waargenomen met SDI. Hieruit blijkt dat de verschillende databases verschillende informatie verschaffen. 

Hiermee dient steeds op een kritische manier rekening gehouden te worden. 

 

Op basis van de flowchart werd afgeleid wanneer een interactie als ernstig beschouwd werd. Dit gebeurde 

voor 228 interacties (16,7%). Voor de verschillende ernstige interacties werden op basis van de geraadpleegde 

databases voorstellen tot afhandeling in de praktijk geformuleerd. In tegenstelling tot voor de ernst van de 

waargenomen interacties, bleken deze databases qua voorstel tot afhandeling wel sterk gelijklopend te zijn.  

 

OATs bleken zowel in de ernstige als in de minder ernstige interacties, en zowel bij UTD als bij CP, frequent 

in de interacties betrokken te zijn. Anagrelide bleek voor de OATs het grootste aantal verschillende ernstige 

interacties aan te gaan, gevolgd door sorafenib en dasatinib. Deze OATs verdienen in de toekomst zeker 

bijzondere aandacht. 
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BIJLAGE 1: OVERZICHTSLIJST ORALE CYTOSTATICA UZ GENT (vervolg) 
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BIJLAGE 2: FORMULIER GMA (vervolg) 
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BIJLAGE 3: GENEESMIDDELEN EN PARAFARMACEUTISCHE PRODUCTEN NIET MEEGENOMEN IN INTERACTIESCREENING UTD 

 

Geneesmiddelen en parafarmaceutische producten 
niet herkend door UTD 
Alizapride 
Anthocyanen 
Avene akerat crème 
Avene ystheal 
Ballota foetida 
Biergist 
Biotine 

Blauwe bes 
Bromperidol 
Brotizolam 
Carbasalaatcalcium 
Celiprolol 
Chetaki 
Cicaplast 
Cicaplast B5 
Coriolus 
Crataegus oxyacantha 
Dermalibour 
Dihydralazine 
Docosahexaeenzuur 
Eicosapentaeenzuur 
Etofenamaat 
Euphrasia officinalis 
Fosfatidylcholine 
Gel forte 
Gliquidon 
Hydroxyethylrutosiden 
Inositol 
Jelonet verband 

L-cysteïne 
Lecithine 
Lercarnidipine 
Levertraan 
Lipikar douchegel surgras 
Liponzuur 
Nomegestrol 
Noni 
Noviderm boreade 
Para-aminobenzoëzuur 
Passiflora incarnata 
Plantago ovata 
Raftiline 
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BIJLAGE 3: GENEESMIDDELEN EN PARAFARMACEUTISCHE PRODUCTEN  NIET MEEGENOMEN IN 
INTERACTIESCREENING UTD (vervolg) 
 

Geneesmiddelen en parafarmaceutische producten 
niet herkend door UTD 
Raftilose 
Rutine 
Seleniummethionine 
Thymusextract 
Tilidine 
Trehalose 
Ureum 
Vision lux ooggel 
Vitamine K2 
Zeaxanthine 
β -1, 3 / 1, 6 glucaan 
 
 
Geneesmiddelen en parafarmaceutische producten 
niet verduidelijkt in medicatieschema 
Probiotica 
Neusdruppels 
Vitaminecomplex 
ω 6-vetzuren 
ω 9-vetzuren 
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BIJLAGE 4: GENEESMIDDELEN EN PARAFARMACEUTISCHE PRODUCTEN NIET MEEGENOMEN IN 
INTERACTIESCREENING CP 
 

Geneesmiddelen en parafarmaceutische producten 
niet herkend door CP 
Alfacalcidol 
Alizapride 
Ambroxol 
Anthocyanen 
Avene akerat crème 
Avene ystheal 
Ballota foetida 
Barnidipine 
Biergist 
Blauwe bes 
Bromazepam 
Bromperidol 
Brotizolam 
Butylhyoscinebromide 
Cannabis 
Carbasalaatcalcium 
Celiprolol 
Chetaki 
Chloormadinon 
Cicaplast 
Cicaplast B5 
Clodronaat 
Coloplast atrac tain 
Coriolus 
Crataegus oxyacantha 
Curcuma 
Cyproteron 
Dehydroepiandrosteron 
Dermalibour 
Dihyralazine 
Dimetindeen 
Diosmine 
Domperidon 
Dosulepine 
Ethylloflazepaat 
Etofenamaat 
Euphrasia officinalis 
Fenoterol 
Fosfatidylcholine 
Fusidinezuur 
Geactiveerde kool 
Gel forte 
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BIJLAGE 4: GENEESMIDDELEN EN PARAFARMACEUTISCHE PRODUCTEN NIET MEEGENOMEN IN 

INTERACTIESCREENING CP (vervolg) 
 

Geneesmiddelen en parafarmaceutische producten 
niet herkend door CP  
Gliclazide 
Gliquidon 
Glycerol 
Hydroxyethylrutosiden 
Jelonet verband 
Lactobacillus delbrueckii 
Lercarnidipine 
Levertraan 
Levomepromazine 
Lipikar douchegel surgras 
Loprazolam 
Lormetazepam 
Maretak 
Moclobemide 
Moxonidine 
Mucopolysacharide 
Nadroparine 
Nomegestrol 
Noni 
Noviderm boreade 
Passiflora incarnata 
Plantago ovata 
Raftilose 
Salbutamol 
Seleniummethionine 
Thymusextract 
Tilidine 
Tinzaparine 
Trehalose 
Ureum 
Vildagliptine 
Vision lux ooggel 
Vitamine K2 
Zeaxanthine 
β -1, 3 / 1, 6 glucaan 
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BIJLAGE 4: GENEESMIDDELEN EN PARAFARMACEUTISCHE PRODUCTEN NIET MEEGENOMEN IN 

INTERACTIESCREENING CP (vervolg) 
 

Geneesmiddelen en parafarmaceutische producten 

niet verduidelijkt in medicatieschema 

Probiotica 

Neusdruppels 

Vitaminecomplex 

ω 6-vetzuren 

ω 9-vetzuren 

 
 
Geneesmiddelen en parafarmaceutische producten 
door CP enkel in combinatiepreparaat herkend 
Aloë vera 
Choline 
Flavonoïden 
Glutathion 
Inositol 
Koper 
Lactobacillus casei 
Luteïne 

Molybdeen 
Natriumcitraat 
Natriumpicosulfaat 
Para-aminobenzoëzuur 
Rutine 
Taurine 
Vaccin tegen meningokokken type A, C, W, Y 

 

 

Vervanging van geneesmiddelen niet herkend door CPa 

Geneesmiddel niet herkend door CP Geneesmiddel wel herkend door CP 

Colestyramine Colestypol 

Dihydrocodeïne Codeïnesulfaat 

Hydroxypropylmethylcellulose Hydroxypropylcellulose 

Oxytetracycline Tetracycline 

Zoplicone Eszoplicone 
 

a Deze geneesmiddelen werden vervangen door geneesmiddelen met hetzelfde werkingsmechanisme. De vervangende 

geneesmiddelen werden wel meegenomen in de interactiescreening door CP. 
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BIJLAGE 5: TABEL ERNSTIGE INTERACTIES MET EEN OAT: RISICO OP VERLENGING VAN HET QT-INTERVAL 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 FK/FD Interactie UTD CP 
Anagrelide Amiodaron FD Risico op verlenging van het QT-interval. X 2 
Anagrelide Escitalopram FD Risico op verlenging van het QT-interval. X 3 
Anagrelide Formoterol  

(lokaal) 
FD Risico op verlenging van het QT-interval. D 3 

Anagrelide Gosereline FD Risico op verlenging van het QT-interval. X 3 
Anagrelide Hydroxyzine FD Risico op verlenging van het QT-interval. D 2 
Anagrelide Indapamide FD Risico op verlenging van het QT-interval. D / 
Anagrelide Metronidazol  FD Risico op verlenging van het QT-interval. D 2 

Anagrelide Solifenacine FD Risico op verlenging van het QT-interval. D 2 
Anagrelide Sotalol FD Risico op verlenging van het QT-interval. X 2 
Anagrelide Vilanterol 

(lokaal) 
FD Risico op verlenging van het QT-interval. D 3 

Capecitabine Domperidon FD Risico op verlenging van het QT-interval. D - 
Crizotinib Loperamide FD Risico op verlenging van het QT-interval. C 2 
Dasatinib Fluconazol FD Risico op verlenging van het QT-interval. / 1 
Dasatinib Venlafaxine FD Risico op verlenging van het QT-interval. / 2 
Lapatinib Gosereline FD Risico op verlenging van het QT-interval. C 2 
Lapatinib Loperamide FD Risico op verlenging van het QT-interval. / 2 
Nilotinib Escitalopram FD Risico op verlenging van het QT-interval. X 2 
Nilotinib Sotalol FD Risico op verlenging van het QT-interval. X 2 
Pazopanib Escitalopram FD Risico op verlenging van het QT-interval. D 2 
Pazopanib Loperamide FD Risico op verlenging van het QT-interval. C 2 
Pazopanib Octreotide FD Risico op verlenging van het QT-interval. C 2 
Pazopanib Sotalol FD Risico op verlenging van het QT-interval. X 2 
Sorafenib Ciprofloxacine FD Risico op verlenging van het QT-interval. C 2 
Sorafenib Dosulepine FD Risico op verlenging van het QT-interval. D - 
Sorafenib Fluconazol FD Risico op verlenging van het QT-interval. / 2 
Sorafenib Loperamide FD Risico op verlenging van het QT-interval. / 2 
Sorafenib Moxifloxacine FD Risico op verlenging van het QT-interval. C 2 
Sorafenib Sertraline FD Risico op verlenging van het QT-interval. / 2 
Sorafenib Sotalol FD Risico op verlenging van het QT-interval. D 2 
Sorafenib Tacrolimus FD Risico op verlenging van het QT-interval. / 2 
Sunitinib Buprenorfine FD Risico op verlenging van het QT-interval. / 2 
Sunitinib Domperidon FD Risico op verlenging van het QT-interval. D - 
Sunitinib Flecaïnide FD Risico op verlenging van het QT-interval. C 2 
Sunitinib Loperamide FD Risico op verlenging van het QT-interval. / 2 
Vemurafenib Domperidon FD Risico op verlenging van het QT-interval. X - 
Vemurafenib Formoterol 

(lokaal) 
FD Risico op verlenging van het QT-interval. D 3 

               

FK/FD  Farmacokinetisch/Farmacodynamisch 

/ Geen interactie volgens desbetreffende database 

- Geneesmiddel niet aanwezig in desbetreffende database 
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BIJLAGE 6: TABEL ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: RISICO OP VERLENGING VAN HET QT-INTERVAL 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 FK/FD Interactie UTD CP 
Amiodaron Formoterol 

(lokaal) 
FD Risico op verlenging van het QT-interval. D 3 

Amiodaron Mirtazapine FD Risico op verlenging van het QT-interval. D / 
Amiodaron Vilanterol 

(lokaal) 
FD Risico op verlenging van het QT-interval. D 3 

Buprenorfine Loperamide FD Risico op verlenging van het QT-interval. / 2 
Buprenorfine Sulfamethoxazol FD Risico op verlenging van het QT-interval. / 2 
Domperidon Formoterol 

(lokaal) 
FD Risico op verlenging van het QT-interval. D - 

Domperidon Gosereline FD Risico op verlenging van het QT-interval. X - 
Domperidon Loperamide FD Risico op verlenging van het QT-interval. D - 
Domperidon Sertraline FD Risico op verlenging van het QT-interval. D - 
Escitalopram Amiodaron FD Risico op verlenging van het QT-interval. X 2 
Fluconazol Olanzapine FD Risico op verlenging van het QT-interval. / 2 
Loperamide Dosulepine FD Risico op verlenging van het QT-interval. D - 
Ondansetron Domperidon FD Risico op verlenging van het QT-interval. X - 
Ondansetron Escitalopram FD Risico op verlenging van het QT-interval. D 2 
Ondansetron Fluconazol FD Risico op verlenging van het QT-interval. C 1 
Ondansetron Methadon FD Risico op verlenging van het QT-interval. D 2 
Ondansetron Olanzapine FD Risico op verlenging van het QT-interval. C 2 
Ondansetron Sulfamethoxazol FD Risico op verlenging van het QT-interval. C 2 
Ondansetron Venlafaxine FD Risico op verlenging van het QT-interval. C 2 
Pimozide Sulfamethoxazol FD Risico op verlenging van het QT-interval. D 1 
Pimozide Trimethoprim FD Risico op verlenging van het QT-interval. D / 
Sotalol Escitalopram FD Risico op verlenging van het QT-interval. X 2 
Sotalol Indapamide FD Risico op verlenging van het QT-interval. D / 
Sotalol Loperamide FD Risico op verlenging van het QT-interval. D 2 
Sotalol Metoclopramide FD Risico op verlenging van het QT-interval. D / 
Sulfamethoxazol Azithromycine FD Risico op verlenging van het QT-interval. C 2 
Trazodon Sertraline FD Risico op verlenging van het QT-interval. / 2 
Trimethoprim Azithromycine FD Risico op verlenging van het QT-interval. C 2 

 
FK/FD  Farmacokinetisch/Farmacodynamisch 

/ Geen interactie volgens desbetreffende database 

- Geneesmiddel niet aanwezig in desbetreffende database 
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BIJLAGE 7: GENEESMIDDELEN NIET MEEGENOMEN IN CM 
 

Geneesmiddelen niet herkend door CM 

Dosulepine 

Octreotide 

Geneesmiddel niet geclassificeerd in één van de risicocategorieën van CM 

Gosereline 
 

  



 

 XIV 
 

BIJLAGE 8: TABEL ERNSTIGE INTERACTIES MET EEN OAT: RISICO OP VERLENGING VAN HET QT-INTERVAL: CM 
 

Geneesmiddel 1 Lijst CM Geneesmiddel 2 Lijst CM 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Amiodaron Lijst 1 + Lijst 4 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Escitalopram Lijst 1 + Lijst 4 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Formoterol (lokaal) Lijst 4 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Gosereline / 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Hydroxyzine Lijst 3 + Lijst 4 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Indapamide Lijst 3 + Lijst 4 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Metronidazol Lijst 3 + Lijst 4 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Solifenacine Lijst 3 + Lijst 4 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Vilanterol (lokaal) Lijst 4 
Capecitabine Lijst 2 + Lijst 4 Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 
Crizotinib Lijst 2 + Lijst 4 Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Dasatinib Lijst 2 + Lijst 4 Fluconazol Lijst 1 + Lijst 4 
Dasatinib Lijst 2 + Lijst 4 Venlafaxine Lijst 2 + Lijst 4 

Lapatinib Lijst 2 + Lijst 4 Gosereline / 
Lapatinib Lijst 2 + Lijst 4 Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Nilotinib Lijst 2 + Lijst 4 Escitalopram Lijst 1 + Lijst 4 
Nilotinib Lijst 2 + Lijst 4 Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 
Pazopanib Lijst 2 + Lijst 4 Escitalopram Lijst 1 + Lijst 4 
Pazopanib Lijst 2 + Lijst 4 Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Pazopanib Lijst 2 + Lijst 4 Octreotide - 
Pazopanib Lijst 2 + Lijst 4 Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Ciprofloxacine Lijst 1 + Lijst 4 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Dosulepine - 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Fluconazol Lijst 1 + Lijst 4 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Moxifloxacine Lijst 1 + Lijst 4 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Sertraline Lijst 3 + Lijst 4 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Tacrolimus Lijst 2 + Lijst 4 
Sunitinib Lijst 2 + Lijst 4  Buprenorfine Lijst 2 + Lijst 4 
Sunitinib Lijst 2 + Lijst 4  Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 
Sunitinib Lijst 2 + Lijst 4  Flecaïnide Lijst 1 + Lijst 4 
Sunitinib Lijst 2 + Lijst 4  Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Vemurafenib Lijst 2 + Lijst 4  Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 
Vemurafenib Lijst 2 + Lijst 4  Formoterol (lokaal) Lijst 4 

 
/ Geneesmiddel niet geclassificeerd in één van de risicocategorieën volgens CM 

- Geneesmiddel niet aanwezig in CM 
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BIJLAGE 9: TABEL ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: RISICO OP VERLENGING VAN HET QT-INTERVAL: CM 
 

Geneesmiddel 1 Lijst CM Geneesmiddel 2 Lijst CM 
Amiodaron Lijst 1 + Lijst 4 Formoterol (lokaal) Lijst 4 
Amiodaron Lijst 1 + Lijst 4 Mirtazapine Lijst 2 + Lijst 4 
Amiodaron Lijst 1 + Lijst 4 Vilanterol (lokaal) Lijst 4 
Buprenorfine Lijst 2 + Lijst 4 Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Buprenorfine Lijst 2 + Lijst 4 Sulfamethoxazol  Lijst 4 
Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 Formoterol (lokaal) Lijst 4 
Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 Gosereline / 
Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 Sertraline Lijst 3 + Lijst 4 
Escitalopram Lijst 1 + Lijst 4 Amiodaron Lijst 1 + Lijst 4 
Fluconazol Lijst 1 + Lijst 4 Olanzapine Lijst 3 + Lijst 4 
Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 Dosulepine - 
Ondansetron Lijst 1 + Lijst 4 Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 
Ondansetron Lijst 1 + Lijst 4 Escitalopram Lijst 1 + Lijst 4 

Ondansetron Lijst 1 + Lijst 4 Fluconazol Lijst 1 + Lijst 4 
Ondansetron Lijst 1 + Lijst 4 Methadon Lijst 1 + Lijst 4 
Ondansetron Lijst 1 + Lijst 4 Olanzapine Lijst 3 + Lijst 4 
Ondansetron Lijst 1 + Lijst 4 Sulfamethoxazol Lijst 4 
Ondansetron Lijst 1 + Lijst 4 Venlafaxine Lijst 2 + Lijst 4 
Pimozide Lijst 1 + Lijst 4 Sulfamethoxazol Lijst 4 
Pimozide Lijst 1 + Lijst 4 Trimethoprim Lijst 4 
Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 Escitalopram Lijst 1 + Lijst 4 
Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 Indapamide Lijst 3 + Lijst 4 
Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 Metoclopramide Lijst 3 + Lijst 4 
Sulfamethoxazol Lijst 4 Azithromycine Lijst 1 + Lijst 4 
Trazodon Lijst 3 + Lijst 4 Sertraline Lijst 3 + Lijst 4 
Trimethoprim Lijst 4 Azithromycine Lijst 1 + Lijst 4 

 
/ Geneesmiddel niet geclassificeerd in één van de risicocategorieën volgens CM 

- Geneesmiddel niet aanwezig in CM 
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BIJLAGE 10: TABEL ERNSTIGE INTERACTIES MET EEN OAT: X/D EN 1/2 
              

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 FK/FD Interactie UTD CP 
Dabrafenib Warfarine FK Dabrafenib kan de concentratie van 

warfarine doen dalen. 
D 2 

Dasatinib Omeprazol FK Omeprazol kan de concentratie van 
dasatinib doen dalen. 

X 2 

Dasatinib Pantoprazol FK Pantoprazol kan de concentratie van 
dasatinib doen dalen. 

X 2 

Erlotinib Calciumcarbonaat FK Calciumcarbonaat kan de concentratie 
van erlotinib doen dalen. 

D 2 

Erlotinib Pantoprazol FK Pantoprazol kan de concentratie van 
erlotinib doen dalen. 

X 2 

Erlotinib Ranitidine FK Ranitidine kan de concentratie van 
erlotinib doen dalen. 

D 2 

Everolimus Carbamazepine FK Carbamazepine kan de concentratie van 
everolimus doen dalen. 

X 2 

Mitotaan Hydrocortison FK Mitotaan kan de concentratie van 
hydrocortison doen dalen. 

D 2 

Mitotaan Tramadol FK Mitotaan kan de concentratie van 
tramadol doen dalen. 

D 2 

Nilotinib Omeprazol FK Omeprazol kan de concentratie van 
nilotinib doen dalen. 

D 2 

Nilotinib Pantoprazol FK Pantoprazol kan de concentratie van 
nilotinib doen dalen. 

D 2 

Pazopanib Omeprazol FK Omeprazol kan de concentratie van 
pazopanib doen dalen. 

X 2 

Pazopanib Pantoprazol FK Pantoprazol kan de concentratie van 
pazopanib doen dalen. 

X 2 

Ponatinib Posaconazol FK Posaconazol kan de concentratie van 
ponatinib doen stijgen. 

D 2 

Procarbazine Escitalopram FD Risico op het serotoninesyndroom. X 2 
 

FK/FD Farmacokinetisch/Farmacodynamisch 
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BIJLAGE 11: TABEL ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: X/D EN 1/2 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 FK/FD Interactie UTD CP 
Acetylsalicylzuur Ginkgo biloba FD Risico op bloeding. D 2 
Acetylsalicylzuur Ibuprofen FK Risico op additieve toxiciteit door een 

gewijzigde farmacokinetiek. 
D 2 

Acetylsalicylzuur Warfarine FD Risico op bloeding. D 2 
Alprazolam Morfine FD Risico op het vergroten van het 

centraal zenuwstelsel onderdrukkende 
effect.  

D 2 

Amiodaron Warfarine FK Amiodaron kan de concentratie van 
warfarine doen stijgen. 

D 2 

Amlodipine Simvastatine FK Amlodipine kan de concentratie van 
simvastatine doen stijgen. 

D 2 

Baclofen Tramadol FD Risico op het vergroten van het 
centraal zenuwstelsel onderdrukkende 
effect. 

D 2 

Carbamazepine Medroxy- 
progesteron 

FK Carbamazepine kan de concentratie 
van medroxyprogesteron doen dalen. 

D 2 

Darifenacine Kaliumchloride FD Darifenacine kan de kans op 
bijwerkingen van kaliumchloride doen 
toenemen. 

X 2 

Digoxine Amiodaron FK Amiodaron kan de concentratie van 
digoxine doen stijgen. 

D 2 

Diltiazem Simvastatine FK Diltiazem kan de concentratie van 
simvastatine doen stijgen. 

D 2 

Dipyridamol Ginkgo biloba FD Risico op bloeding. D 2 
Doxycycline Magnesium FK Magnesium kan de concentratie van 

doxycycline doen dalen. 
D 2 

Fenytoïne Ethinylestradiol FK Fenytoïne kan de concentratie van 
ethinylestradiol doen dalen. 

D 2 

Fenytoïne Lamotrigine FK Fenytoïne kan de concentratie van 
lamotrigine doen dalen. 

D 2 

Fenytoïne Levonorgestrel FK Fenytoïne kan de concentratie van 
levonorgestrel doen dalen. 

D 2 

Flurazepam Oxycodon FD Risico op het vergroten van het 
centraal zenuwstelsel onderdrukkende 
effect. 

D 2 

Formoterol 
(lokaal) 

Vilanterol 
(lokaal) 

FD Risico op additieve toxiciteit. X 2 

IJzer Calciumcarbonaat FK Calciumcarbonaat kan de concentratie 
van ijzer doen dalen. 

D 2 

Lamotrigine Ethinylestradiol FK Ethinylestradiol kan de concentratie 
van lamotrigine doen dalen. 

D 2 

Levothyroxine Calciumcarbonaat FK Calciumcarbonaat kan de concentratie 
van levothyroxine doen dalen. 

D 2 

 



 

 XVIII 
 

BIJLAGE 11: TABEL ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: X/D EN 1/2 (vervolg) 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 FK/FD Interactie UTD CP 
Levothyroxine Colestyramine FK Colestyramine kan de concentratie van 

levothyroxine doen dalen. 
D 2 

Levothyroxine IJzer FK IJzer kan de concentratie van 
levothyroxine doen dalen. 

D 2 

Levothyroxine Magnesium FK Magnesium kan de concentratie van 
levothyroxine doen dalen. 

D 2 

Metoclopramide Olanzapine FD Risico op additieve toxiciteit: 
extrapiramidale effecten. 

X 1 

Oxycodon Buprenorfine FD Buprenorfine kan het therapeutische 
effect van oxycodon doen afnemen. 

X 2 

Oxycodon Fentanyl FD Risico op het vergroten van het 
centraal zenuwstelsel onderdrukkende 
effect. 

D 2 

Pantoprazol Posaconazol FK Pantoprazol kan de concentratie van 
posaconazol doen dalen. 

D 2 

Sertraline Trazodon FD Risico op het serotoninesyndroom. D 2 
Sotalol Calciumcarbonaat FK Calciumcarbonaat kan de concentratie 

van sotalol doen dalen. 
D 2 

Spironolacton Kaliumchloride FD Risico op additieve toxiciteit: 
hyperkaliëmie. 

D 2 

Tramadol Dihydrocodeïne FD Risico op het vergroten van het 
centraal zenuwstelsel onderdrukkende 
effect. 

D 2 

Tramadol Temazepam FD Risico op het vergroten van het 
centraal zenuwstelsel onderdrukkende 
effect. 

D 2 

 

FK/FD  Farmacokinetisch/Farmacodynamisch 
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BIJLAGE 12: TABEL ERNSTIGE INTERACTIES MET EEN OAT: X/D EN X/! 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 FK/FD Interactie UTD CP SDI 
Dabrafenib Pantoprazol FK Pantoprazol kan de concentratie 

van dabrafenib doen dalen. 
D 3 ! 

Gefitinib Calciumcarbonaat FK Calciumcarbonaat kan de 
concentratie van gefitinib doen 
dalen. 

D 3 ! 

Gefitinib Ranitidine FK Ranitidine kan de concentratie 
van gefitinib doen dalen. 

D 3 ! 

Nilotinib Calciumcarbonaat FK Calciumcarbonaat kan de 
concentratie van nilotinib doen 
dalen. 

D 3 ! 

Procarbazine Carbamazepine FK Additieve toxiciteit ten gevolge 
van een gewijzigde 
farmacokinetiek. 

X 3 ! 

 

FK/FD  Farmacokinetisch/Farmacodynamisch 
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BIJLAGE 13: TABEL ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: X/D EN X/! 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 FK/FD Interactie UTD CP SDI 
Acetylsalicylzuur Dabigatran FD Risico op bloeding. D / ! 
Alendroninezuur Calciumcarbonaat FK Calciumcarbonaat kan de 

concentratie van alendroninezuur 
doen dalen. 

D 3 ! 

Allopurinol Enalapril FD Risico op allergische reacties of 
hypersensitiviteitsreacties. 

D / ! 

Allopurinol Lisinopril FD Risico op allergische reacties of 
hypersensitiviteitsreacties. 

D / ! 

Allopurinol Perindopril FD Risico op allergische reacties of 
hypersensitiviteitsreacties. 

D / ! 

Amitriptyline Tramadol FD Risico op het vergroten van het 
centraal zenuwstelsel 
onderdrukkende effect. 

D / ! 

Amitriptyline Zolpidem FD Risico op het vergroten van het 
centraal zenuwstelsel 
onderdrukkende effect. 

D 3 ! 

Calciumcarbonaat Dexamethason FK Calciumcarbonaat kan de 
concentratie van dexamethason 
doen dalen. 

D 3 ! 

Colestyramine Colecalciferol FK Colestyramine kan de 
concentratie van colecalciferol 
doen dalen. 

D 3 ! 

Colestyramine Furosemide FK Colestyramine kan de 
concentratie van furosemide 
doen dalen. 

D 3 ! 

Dosulepine Moclobemide FD Risico op het 
serotoninesyndroom. 

X - X 

Escitalopram Omeprazol FK Omeprazol kan de concentratie 
van escitalopram doen stijgen. 

D 3 ! 

Fentanyl Lormetazepam FD Risico op het vergroten van het 
centraal zenuwstelsel 
onderdrukkende effect. 

D - ! 

Fenytoïne Methylprednisolon FK Fenytoïne kan de concentratie 
van methylprednisolon doen 
dalen. 

D 3 ! 

Levomepromazine Ropinirol FD Levomepromazine kan het 
therapeutische effect van 
ropinirol doen afnemen. 

D - ! 

Simvastatine Carbamazepine FK Carbamazepine kan de 
concentratie van simvastatine 
doen dalen. 

D / ! 

Sotalol Fenoterol 
(lokaal) 

FD Sotalol kan het therapeutische 
effect van fenoterol doen 
afnemen. 

X - ! 

 



 

 XXI 
 

BIJLAGE 13: TABEL ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: X/D EN X/! (vervolg) 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 FK/FD Interactie UTD CP SDI 
Sotalol Salmeterol 

(lokaal) 
FD Sotalol kan het therapeutische 

effect van salmeterol doen 
afnemen. 

X 3 ! 

 

FK/FD  Farmacokinetisch/Farmacodynamisch 

/ Geen interactie volgens desbetreffende database 

- Geneesmiddel niet aanwezig in desbetreffende database 

 

 

  



 

 XXII 
 

BIJLAGE 14: TABEL ERNSTIGE INTERACTIES MET EEN OAT: 1/2 EN X/! 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 FK/FD Interactie UTD CP SDI 
Crizotinib Timolol 

(lokaal) 
FD Risico op additieve toxiciteit: 

bradycardie. 
C 2 ! 

Dasatinib Fluconazol FK Fluconazol kan de concentratie 
van dasatinib doen stijgen. 

C 1 ! 

Dasatinib Ibuprofen FD Risico op bloeding. C 2 ! 
Dasatinib Naproxen FD Risico op bloeding. C 2 ! 
Imatinib Atorvastatine FK Imatinib kan de concentratie van 

atorvastatine doen stijgen. 
C 2 ! 

 

FK/FD  Farmacokinetisch/Farmacodynamisch 

  



 

 XXIII 
 

BIJLAGE 15: TABEL ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: 1/2 EN X/! 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 FK/FD Interactie UTD CP SDI 
Amiodaron Bumetanide FD Risico op aritmieën. / 2 ! 
Amiodaron Digoxine FD Risico op aritmieën. / 2 ! 
Amiodaron Hydrochloorthiazide FD Risico op aritmieën. / 2 ! 
Amitriptyline Venlafaxine FD Risico op het 

serotoninesyndroom. 
C 2 ! 

Escitalopram Duloxetine FD Risico op het 
serotoninesyndroom. 

C 2 ! 

Escitalopram Mirtazapine FD Risico op het 
serotoninesyndroom. 

C 2 ! 

Escitalopram Tramadol FD Risico op het 
serotoninesyndroom. 

C 2 ! 

Escitalopram Tramadol FK Escitalopram kan de 
concentratie van de actieve 
metaboliet van tramadol doen 
dalen. 

/ 2 ! 

Everolimus 
(immunomodulator) 

Dexamethason FK Dexamethason kan de 
concentratie van everolimus 
doen dalen. 

/ 2 ! 

Lamotrigine Levonorgestrel  FK Lamotrigine kan de 
concentratie van levonorgestrel 
doen dalen. 

C 2 ! 

Methotrexaat Omeprazol FK Omeprazol kan de concentratie 
van methotrexaat doen stijgen. 

C 2 ! 

Ondansetron Tranylcypromine FD Risico op het 
serotoninesyndroom. 

C 2 ! 

Propranolol Flecaïnide FD Risico op additief effect: 
cardiale depressie. 

/ 2 ! 

Rosuvastatine Calciumcarbonaat FK Calciumcarbonaat kan de 
concentratie van rosuvastatine 
doen dalen. 

C 2 ! 

Spironolacton Digoxine FK Spironolacton kan de 
concentratie van digoxine doen 
stijgen. 

C 2 ! 

Spironolacton Irbesartan FD Risico op additieve toxiciteit: 
hyperkaliëmie. 

C 2 ! 

Spironolacton Perindopril FD Risico op additieve toxiciteit: 
hyperkaliëmie. 

C 2 ! 

Spironolacton Telmisartan FD Risico op additieve toxiciteit: 
hyperkaliëmie. 

C 2 ! 

Tramadol Duloxetine FD Risico op het 
serotoninesyndroom. 

C 2 ! 

Tramadol Duloxetine FK Duloxetine kan de concentratie 
van de actieve metaboliet van 
tramadol doen dalen. 

C 2 ! 

 



 

 XXIV 
 

BIJLAGE 15: TABEL ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: 1/2 EN X/! (vervolg) 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 FK/FD Interactie UTD CP SDI 
Tramadol Sertraline FD Risico op het 

serotoninesyndroom. 
C 2 ! 

Trimethoprim Lisinopril FD Risico op additieve toxiciteit: 
hyperkaliëmie. 

C 2 ! 

Trimethoprim Perindopril FD Risico op additieve toxiciteit: 
hyperkaliëmie. 

C 2 ! 

 

FK/FD  Farmacokinetisch/Farmacodynamisch 

/ Geen interactie volgens desbetreffende database 



 

 XXV 
 

BIJLAGE 16: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES MET EEN OAT: RISICO OP 
VERLENGING VAN HET QT-INTERVAL  
 

Geneesmiddel 1 Lijst CM Geneesmiddel 2 Lijst CM Voorstel tot afhandeling 
in de praktijk 

Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Amiodaron Lijst 1 + Lijst 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bepaal de modified RISQ-
PATH score. 
Neem een 
elektrocardiogram indien 
de modified RISQ-PATH 
score hoger of gelijk is 
aan 8. 
 
 

Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Escitalopram Lijst 1 + Lijst 4 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Formoterol 

(lokaal) 
Lijst 4 

Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Gosereline / 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Hydroxyzine Lijst 3 + Lijst 4 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Indapamide Lijst 3 + Lijst 4 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Metronidazol Lijst 3 + Lijst 4 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Solifenacine Lijst 3 + Lijst 4 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 
Anagrelide Lijst 1 + Lijst 4 Vilanterol 

(lokaal) 
Lijst 4 

Capecitabine Lijst 2 + Lijst 4 Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 
Crizotinib Lijst 2 + Lijst 4 Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Dasatinib Lijst 2 + Lijst 4 Fluconazol Lijst 1 + Lijst 4 
Dasatinib Lijst 2 + Lijst 4 Venlafaxine Lijst 2 + Lijst 4 
Lapatinib Lijst 2 + Lijst 4 Gosereline / 
Lapatinib Lijst 2 + Lijst 4 Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Nilotinib Lijst 2 + Lijst 4 Escitalopram Lijst 1 + Lijst 4 
Nilotinib Lijst 2 + Lijst 4 Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 
Pazopanib Lijst 2 + Lijst 4 Escitalopram Lijst 1 + Lijst 4 
Pazopanib Lijst 2 + Lijst 4 Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Pazopanib Lijst 2 + Lijst 4 Octreotide - 
Pazopanib Lijst 2 + Lijst 4 Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Ciprofloxacine Lijst 1 + Lijst 4 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Dosulepine - 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Fluconazol Lijst 1 + Lijst 4 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Moxifloxacine Lijst 1 + Lijst 4 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Sertraline Lijst 3 + Lijst 4 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 
Sorafenib Lijst 2 + Lijst 4 Tacrolimus Lijst 2 + Lijst 4 
Sunitinib Lijst 2 + Lijst 4  Buprenorfine Lijst 2 + Lijst 4 
Sunitinib Lijst 2 + Lijst 4  Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 
Sunitinib Lijst 2 + Lijst 4  Flecaïnide Lijst 1 + Lijst 4 
Sunitinib Lijst 2 + Lijst 4  Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Vemurafenib Lijst 2 + Lijst 4  Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 
Vemurafenib Lijst 2 + Lijst 4  Formoterol 

(lokaal) 
Lijst 4 

 

/ Geneesmiddel niet geclassificeerd in één van de risicocategorieën volgens CM 

- Geneesmiddel niet aanwezig in CM 



 

 XXVI 
 

BIJLAGE 17: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: RISICO OP 
VERLENGING VAN HET QT-INTERVAL  
 

Geneesmiddel 1 Lijst CM  Geneesmiddel 2 Lijst CM Voorstel tot afhandeling in 
de praktijk 

Amiodaron Lijst 1 + Lijst 4 Formoterol 
(lokaal) 

Lijst 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bepaal de modified RISQ-
PATH score. 
Neem een 
elektrocardiogram indien 
de modified RISQ-PATH 
score hoger of gelijk is aan 
8. 
 
 

Amiodaron Lijst 1 + Lijst 4 Mirtazapine Lijst 2 + Lijst 4 
Amiodaron Lijst 1 + Lijst 4 Vilanterol 

(lokaal) 
Lijst 4 

Buprenorfine Lijst 2 + Lijst 4 Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Buprenorfine Lijst 2 + Lijst 4 Sulfamethoxazol Lijst 4 
Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 Formoterol 

(lokaal) 
Lijst 4 

Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 Gosereline / 
Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 Sertraline Lijst 3 + Lijst 4 
Escitalopram Lijst 1 + Lijst 4 Amiodaron Lijst 1 + Lijst 4 
Fluconazol Lijst 1 + Lijst 4 Olanzapine Lijst 3 + Lijst 4 
Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 Dosulepine - 
Ondansetron Lijst 1 + Lijst 4 Domperidon Lijst 1 + Lijst 4 
Ondansetron Lijst 1 + Lijst 4 Escitalopram Lijst 1 + Lijst 4 
Ondansetron Lijst 1 + Lijst 4 Fluconazol Lijst 1 + Lijst 4 

Ondansetron Lijst 1 + Lijst 4 Methadon Lijst 1 + Lijst 4 
Ondansetron Lijst 1 + Lijst 4 Olanzapine Lijst 3 + Lijst 4 
Ondansetron Lijst 1 + Lijst 4 Sulfamethoxazol Lijst 4 
Ondansetron Lijst 1 + Lijst 4 Venlafaxine Lijst 2 + Lijst 4 
Pimozide Lijst 1 + Lijst 4 Sulfamethoxazol Lijst 4 
Pimozide Lijst 1 + Lijst 4 Trimethoprim Lijst 4 
Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 Escitalopram Lijst 1 + Lijst 4 
Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 Indapamide Lijst 3 + Lijst 4 
Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 Loperamide Lijst 3 + Lijst 4 
Sotalol Lijst 1 + Lijst 4 Metoclopramide Lijst 3 + Lijst 4 
Sulfamethoxazol Lijst 4 Azithromycine Lijst 1 + Lijst 4 
Trazodon Lijst 3 + Lijst 4 Sertraline Lijst 3 + Lijst 4 
Trimethoprim Lijst 4 Azithromycine Lijst 1 + Lijst 4 

 

/ Geneesmiddel niet geclassificeerd in één van de risicocategorieën volgens CM 

- Geneesmiddel niet aanwezig in CM 

 



 

 XXVII 
 

BIJLAGE 18: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES MET EEN OAT: X/D EN 1/2 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 Voorstel tot afhandeling volgens UTD 
(50) 

Voorstel tot afhandeling volgens CP 
(51) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Dabrafenib Warfarine Zoek een alternatief voor warfarine. 
Indien niet mogelijk: monitor op een 
verminderd effect van warfarine. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: monitor de International 
Normalized Ratio. 

Volg op via de International 
Normalized Ratio. 

Dasatinib Omeprazol Vermijd gelijktijdig gebruik. Vervang 
indien mogelijk omeprazol door een 
antacidum en raad aan dit in te nemen 
2 uur voor of na de inname van 
dasatinib. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Vervang 
indien mogelijk omeprazol door een 
antacidum en raad aan dit in te nemen 
ten minste 2 uur voor of na de inname 
van dasatinib. 

Vervang indien mogelijk omeprazol 
door een antacidum en raad aan dit in 
te nemen ten minste 2 uur voor of na 
de inname van dasatinib. 

Dasatinib Pantoprazol Vermijd gelijktijdig gebruik. Vervang 
indien mogelijk pantoprazol door een 
antacidum en raad aan dit in te nemen 
2 uur voor of na de inname van 
dasatinib. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Vervang 
indien mogelijk pantoprazol door een 
antacidum en raad aan dit in te nemen 
ten minste 2 uur voor of na de inname 
van dasatinib. 

Vervang indien mogelijk pantoprazol 
door een antacidum en raad aan dit in 
te nemen ten minste 2 uur voor of na 
de inname van dasatinib. 

Erlotinib Calciumcarbonaat Spreid de inname: enkele uren. Spreid de inname: enkele uren. Spreid de inname: neem erlotinib  
’s morgens en calciumcarbonaat  
’s avonds in. 

Erlotinib Pantoprazol Vermijd gelijktijdig gebruik. (Een 
spreiding van de inname is geen 
oplossing om de interactie te 
vermijden.) 

Vermijd gelijktijdig gebruik. (Een 
dosisverhoging van erlotinib of een 
spreiding van de inname is geen 
oplossing om de interactie te 
vermijden.) Vervang indien mogelijk 
pantoprazol door een antacidum en 
raad een gespreide inname van enkele 
uren aan. 

Vervang indien mogelijk pantoprazol 
door een antacidum en raad een 
gespreide inname van enkele uren 
aan. 

 

 

 



 

 XXVIII 
 

BIJLAGE 18: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES MET EEN OAT: X/D EN 1/2 (vervolg) 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 Voorstel tot afhandeling volgens UTD 
(50) 

Voorstel tot afhandeling volgens CP 
(51) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Erlotinib Ranitidine Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien 
niet mogelijk: reduceer de 
innamefrequentie van erlotinib naar 
eenmaal per dag, 10 uur na en ten 
minste 2 uur voor de inname van 
ranitidine. 

Spreid de inname: ranitidine 10 uur 
voor en ten minste 2 uur na de inname 
van erlotinib. (Een dosisverhoging van 
erlotinib is geen oplossing.) 

Spreid de inname: ranitidine 10 uur 
voor en ten minste 2 uur na de inname 
van erlotinib. 

Everolimus Carbamazepine Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien 
niet mogelijk: drijf de dosis van 
everolimus gradueel op van 10 mg tot 
20 mg per dag met 5 mg per keer. 

Verhoog de dosis van everolimus. Drijf de dosis van everolimus gradueel 
op van 10 mg tot 20 mg per dag met 5 
mg per keer. 

Mitotaan Hydrocortison Monitor de respons op de 
hydrocortison therapie. Verhoog 
eventueel de dosis van hydrocortison.  

Verhoog de dosis van hydrocortison 
tot 50 mg per dag of meer. Overweeg 
eventueel een bijkomende 
behandeling met fludrocortison. 

Verhoog eventueel de dosis van 
hydrocortison tot 50 mg per dag of 
meer. 

Mitotaan  Tramadol Pas eventueel de dosis van tramadol 
aan. Monitor de respons op de 
tramadol therapie. 

Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. Monitor op een afgenomen 
efficaciteit van tramadol. Pas 
eventueel de dosis van tramadol aan. 

Verhoog eventueel de dosis van 
tramadol. 

Nilotinib Omeprazol Vermijd gelijktijdig gebruik. (Een 
spreiding van de inname is geen 
oplossing om de interactie te 
vermijden.) Indien niet mogelijk: wees 
voorzichtig en monitor op falen van de 
nilotinib therapie of op een 
inadequate respons op de nilotinib 
therapie. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. (Een 
dosisverhoging van nilotinib of een 
spreiding van de inname is geen 
oplossing om de interactie te 
vermijden.) 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: volg de nilotinib therapie 
nauwgezet op. 

 



 

 XXIX 
 

BIJLAGE 18: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES MET EEN OAT: X/D EN 1/2 (vervolg) 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 Voorstel tot afhandeling volgens UTD 
(50) 

Voorstel tot afhandeling volgens CP 
(51) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Nilotinib Pantoprazol Vermijd gelijktijdig gebruik. (Een 
spreiding van de inname is geen 
oplossing om de interactie te 
vermijden.) Indien niet mogelijk: wees 
voorzichtig en monitor op falen van de 
nilotinib therapie of op een 
inadequate respons op de nilotinib 
therapie. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. (Een 
dosisverhoging van nilotinib of een 
spreiding van de inname is geen 
oplossing om de interactie te 
vermijden.) 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: volg de nilotinib therapie 
nauwgezet op. 

Pazopanib Omeprazol Vermijd gelijktijdig gebruik. Overweeg het gebruik van een 
kortwerkend antacidum in plaats van 
pantoprazol. Spreid de inname: enkele 
uren. 

Overweeg het gebruik van een 
kortwerkend antacidum in plaats van 
pantoprazol. Spreid de inname: enkele 
uren. 

Pazopanib Pantoprazol Vermijd gelijktijdig gebruik. Overweeg het gebruik van een 
kortwerkend antacidum in plaats van 
pantoprazol. Spreid de inname: enkele 
uren. 

Overweeg het gebruik van een 
kortwerkend antacidum in plaats van 
pantoprazol. Spreid de inname: enkele 
uren. 

Ponatinib Posaconazol Reduceer de startdosis van ponatinib 
tot 30 mg per dag. 

Reduceer de startdosis van ponatinib 
tot 30 mg per dag. 

Reduceer de startdosis van ponatinib 
tot 30 mg per dag. 

Procarbazine Escitalopram Vermijd gelijktijdig gebruik. Wacht na 
het beëindigen van de ene therapie 
ten minste één tot twee weken voor 
het starten van de andere therapie. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Wacht ten 
minste twee weken voor het starten 
van de escitalopram therapie na het 
beëindigen van de procarbazine 
therapie. 

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van het serotoninesyndrooma. 

 

a Symptomen van het serotoninesyndroom  

- Agitatie  -        Diarree  -        Hyperthermie  -       Spiersamentrekkingen  -       Toevallen  -      Verwarring 

- Coma  -        Hypertensie  -        Koorts  -       Spierstijfheid        -       Tremor 



 

 XXX 
 

BIJLAGE 19: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: X/D EN 1/2 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 Voorstel tot afhandeling volgens UTD 
(50) 

Voorstel tot afhandeling volgens CP 
(51) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Acetylsalicylzuur 
(anti-aggregans) 

Ginkgo biloba Zoek een alternatief voor de ginkgo 
biloba therapie. Monitor op 
symptomen van bloeding. 

Vermijd een ginkgo biloba therapie bij 
patiënten op een acetylsalicylzuur 
therapie.  

Zoek een alternatief voor de ginkgo 
biloba therapie. 

Acetylsalicylzuur 
(anti-aggregans) 

Ibuprofen Vermijd gelijktijdig gebruik en zoek 
een alternatief analgeticum indien 
mogelijk. Indien niet mogelijk, spreid 
de inname: ibuprofen 30 tot 120 
minuten na of 8 uur voor 
acetylsalicylzuur. Monitor op 
symptomen van bloeding.  

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk, spreid de inname: ibuprofen 
8 uur voor of 30 minuten na 
acetylsalicylzuur. 

Spreid de inname: ibuprofen 8 uur 
voor of 30 minuten na 
acetylsalicylzuur. Start een 
protonpompinhibitor therapie indien 
nodig (zie richtlijn UZ Gent Iprova).  
 

Acetylsalicylzuur 
(anti-aggregans) 

Warfarine Monitor op symptomen van bloeding. Monitor op symptomen van bloeding. 
Reduceer de dosis van 
acetylsalicylzuur voor de preventie 
van cardiovasculair lijden tot 
maximaal 100 mg per dag, ook bij 
patiënten met een mechanische aorta- 
of mitraalklep of atriale fibrillatie na 
een percutane coronaire interventie of 
revascularisatie.  

Volg op via de International 
Normalized Ratio en wees 
bedachtzaam voor symptomen van 
bloeding. Reduceer de dosis van 
acetylsalicylzuur tot maximaal 100 mg 
per dag. 

Alprazolam Morfine Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: beperk de dosis en de duur 
van elke therapie tot het 
hoogstnoodzakelijke. Waarschuw voor 
symptomen van onderdrukking van 
het centrale zenuwstelsela. 

Beperk gelijktijdig gebruik tot 
patiënten bij wie een alternatieve 
opioïde pijnmedicatie ongeschikt is. 
Indien niet mogelijk: beperk de dosis 
en de duur van elke therapie tot het 
hoogstnoodzakelijke. Waarschuw voor 
de risico’s en de symptomen van 
respiratoire depressie en sedatie. 

Beperk de dosis en de duur van elke 
therapie tot het hoogstnoodzakelijke. 
Wees bedachtzaam voor symptomen 
van onderdrukking van het centrale 
zenuwstelsela. 



 

 XXXI 
 

BIJLAGE 19: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: X/D EN 1/2 (vervolg) 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 Voorstel tot afhandeling volgens UTD 
(50) 

Voorstel tot afhandeling volgens CP 
(51) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Amiodaron Warfarine Monitor op symptomen van bloeding. 
Reduceer de dosis van warfarine met 
30 tot 50% bij start van de amiodaron 
therapie. 

Reduceer de dosis van warfarine met 
20 tot 50% bij de start van de 
amiodaron therapie. Bepaal de 
protrombinetijd. Monitor de 
International Normalized Ratio. 
 

Volg op via de protrombinetijd en via 
de International Normalized Ratio en 
overweeg een dosisreductie van 
warfarine met 30 tot 50% bij de start 
van de amiodaron therapie. 

Amlodipine Simvastatine Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: beperk de dosis van 
simvastatine tot 20 mg per dag en 
monitor op symptomen van 
rhabdomyolyse en myositis. 

Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. Beperk de dosis van 
simvastatine voor volwassenen tot  
20 mg per dag.  

Beperk de dosis van simvastatine tot 
20 mg per dag. Wees bedachtzaam 
voor symptomen van spierpijn. 

Baclofen Tramadol Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: beperk de dosis en de duur 
van elke therapie tot het 
hoogstnoodzakelijke. Waarschuw voor 
symptomen van onderdrukking van 
het centrale zenuwstelsela. 

Beperk gelijktijdig gebruik tot 
patiënten bij wie een alternatieve 
opioïde pijnmedicatie ongeschikt is. 
Indien niet mogelijk: beperk de dosis 
en de duur van elke therapie tot het 
hoogstnoodzakelijke. Waarschuw voor 
de risico’s en de symptomen van 
respiratoire depressie en sedatie. 

Beperk de dosis en de duur van elke 
therapie tot het hoogstnoodzakelijke. 
Wees bedachtzaam voor symptomen 
van onderdrukking van het centrale 
zenuwstelsela. 

Carbamazepine Medroxyprogesteron Raad alternatieve, niet-hormonale 
anticonceptie aan. 

Raad alternatieve of bijkomende 
anticonceptie aan of verhoog de dosis 
van medroxyprogesteron indien 
mogelijk. Raad aan de alternatieve of 
de bijkomende anticonceptie verder te 
zetten tot één maand na het 
beëindigen van de carbamazepine 
therapie.  

Raad bijkomende anticonceptie aan. 
Waarschuw de patiënt voor een 
verminderde werking van het 
anticonceptivum. 
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Darifenacine Kaliumchloride Vermijd gelijktijdig gebruik met een 
vaste vorm van kaliumchloride. Zoek 
als alternatief een vloeibare vorm of 
een bruisvorm van kaliumchloride. 

Overweeg het gebruik van een 
vloeibare vorm van kaliumchloride.  

Overweeg het gebruik van een 
vloeibare vorm of van een bruisvorm 
van kaliumchloride. 

Digoxine Amiodaron Reduceer de dosis van digoxine met 
30 tot 50% of reduceer de 
toedieningsfrequentie van digoxine bij 
de start van de amiodaron therapie. 
Monitor op een toegenomen 
concentratie en op toxische effecten 
van digoxine. 

Manufacter amiodaron: bepaal de 
concentratie van digoxine en reduceer 
de dosis van digoxine met 50% bij de 
start van de amiodaron therapie. 
Manufacter digoxine: bepaal de 
concentratie van digoxine en reduceer 
de orale dosis van digoxine met 30 tot 
50% en de intraveneuze dosis van 
digoxine met 15 tot 30% of pas de 
doseerfrequentie aan en monitor. 
Monitor de concentratie van digoxine 
en de hartslag. 

Reduceer de dosis van digoxine met 
30 tot 50% en volg op via Therapeutic 
Drug Monitoring. 

Diltiazem Simvastatine Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: beperk de dosis van 
simvastatine tot 10 mg per dag en de 
dosis van diltiazem tot 240 mg per 
dag. Monitor op symptomen van 
rhabdomyolyse en myositis. 

Overweeg het gebruik van een statine 
dat CYP3A4 niet inhibeert 
(pitavastatine, pravastatine, 
rosuvastatine). Indien niet mogelijk: 
beperk de dosis van simvastatine tot 
10 mg per dag voor volwassenen of 
beperk de dosis van diltiazem tot 240 
mg per dag voor volwassenen.  

Reduceer de dosis van simvastatine 
tot 10 mg per dag en de dosis van 
diltiazem tot 240 mg per dag. 

Dipyridamol Ginkgo biloba Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: monitor op bijwerkingen.  

Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. 

Zoek een alternatief voor de ginkgo 
biloba therapie. 
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Doxycycline Magnesium Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk, spreid de inname: 
magnesium ten minste 2 uur voor of 4 
tot 6 uur na doxycycline. Monitor op 
afgenomen therapeutische effecten 
van doxycycline. 

Spreid de inname: magnesium 1 tot 3 
uur na doxycycline. 

Spreid de inname: magnesium ten 
minste 2 uur voor of 4 tot 6 uur na 
doxycycline. 

Fenytoïne Ethinylestradiol Raad alternatieve, niet-hormonale 
anticonceptie aan. 

Raad alternatieve of bijkomende 
anticonceptie aan of verhoog de dosis 
van ethinylestradiol indien mogelijk. 
Raad aan de alternatieve of de 
bijkomende anticonceptie verder te 
zetten tot één maand na het 
beëindigen van de fenytoïne therapie.  

Raad bijkomende anticonceptie aan. 
Waarschuw de patiënt voor een 
verminderde werking van het 
anticonceptivum. 

Fenytoïne Lamotrigine Pas de dosis van lamotrigine aan bij 
gelijktijdig gebruik. Monitor op een 
afgenomen concentratie en op 
afgenomen therapeutische effecten 
van lamotrigine wanneer de fenytoïne 
therapie gestart wordt. Monitor op een 
toegenomen concentratie en op 
toegenomen therapeutische effecten 
van lamotrigine wanneer de fenytoïne 
therapie beëindigd wordt. 

Pas de dosis van lamotrigine aan bij 
gelijktijdig gebruik. Monitor de 
concentratie van lamotrigine, 
voornamelijk bij een dosisaanpassing. 

Verhoog de dosis van lamotrigine 
naargelang het therapeutische effect. 
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Fenytoïne Levonorgestrel Raad alternatieve, niet-hormonale 
anticonceptie aan.  

Raad alternatieve of bijkomende 
anticonceptie aan of verhoog de dosis 
van levonorgestrel indien mogelijk. 
Raad aan de alternatieve of de 
bijkomende anticonceptie verder te 
zetten tot één maand na het 
beëindigen van de fenytoïne therapie.  

Raad bijkomende anticonceptie aan. 
Waarschuw de patiënt voor een 
verminderde werking van het 
anticonceptivum. 

Flurazepam Oxycodon Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: beperk de dosis en de duur 
van elke therapie tot het 
hoogstnoodzakelijke. Waarschuw voor 
symptomen van onderdrukking van 
het centrale zenuwstelsela. 
Reduceer de dosis van een oxycodon 
preparaat met vertraagde vrijstelling 
met 50 tot 67%. 

Beperk gelijktijdig gebruik tot 
patiënten bij wie een alternatieve 
opioïde pijnmedicatie ongeschikt is. 
Indien niet mogelijk: beperk de dosis 
en de duur van elke therapie tot het 
hoogstnoodzakelijke. Waarschuw voor 
de risico’s en de symptomen van 
respiratoire depressie en sedatie. 

Beperk de dosis en de duur van elke 
therapie tot het hoogstnoodzakelijke. 
Wees bedachtzaam voor symptomen 
van onderdrukking van het centrale 
zenuwstelsela. 

Formoterol 
(lokaal) 

Vilanterol 
(lokaal) 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Vermijd gelijktijdig gebruik en 
behandel acute symptomen met een 
kortwerkende β2-agonist. 

Bij ernstige astma: geen afhandeling 
noodzakelijk. Gelijktijdig gebruik is 
gerechtvaardigd. 
Bij minder ernstige astma: weeg de 
noodzaak af van het gelijktijdige 
gebruik. 

IJzer Calciumcarbonaat Spreid de inname zo veel mogelijk. 
Monitor op afgenomen therapeutische 
effecten van ijzer. 

Spreid de inname zo veel mogelijk. Spreid de inname zo veel mogelijk. 
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Lamotrigine Ethinylestradiol Monitor op een afgenomen 
concentratie en op afgenomen 
effecten van lamotrigine bij het 
starten van de ethinylestradiol 
therapie. Verhoog eventueel de dosis 
van lamotrigine. Monitor op een 
toegenomen concentratie en op 
toegenomen effecten van lamotrigine 
bij het stoppen van de ethinylestradiol 
therapie. 

Monitor de efficaciteit en de toxiciteit 
van lamotrigine. Pas de dosis van 
lamotrigine aan. Overweeg een 
verlengd of een continu regime zonder 
pilvrije periode.  

Wees bedachtzaam voor een 
verminderde efficaciteit van 
lamotrigine. Verhoog eventueel de 
dosis van lamotrigine. Raad aan de 
anticonceptie door te nemen zonder 
pilvrije periode. 

Levothyroxine Calciumcarbonaat Spreid de inname: ten minste 4 uur. 
Monitor op afgenomen therapeutische 
effecten van levothyroxine bij het 
starten van de calciumcarbonaat 
therapie. Monitor op toegenomen 
therapeutische effecten van 
levothyroxine bij het stoppen van de 
calciumcarbonaat therapie. 

Spreid de inname: levothyroxine ten 
minste 4 uur voor of na 
calciumcarbonaat. 

Spreid de inname: levothyroxine ten 
minste 4 uur voor of na 
calciumcarbonaat. 

Levothyroxine Colestyramine Spreid de inname: levothyroxine ten 
minste 1 uur voor of 4 tot 6 uur na 
colestyramine. Monitor op een 
afgenomen concentratie en op 
afgenomen klinische effecten van 
levothyroxine. 

Spreid de inname: levothyroxine ten 
minste 4 uur voor of na colestyramine. 

Spreid de inname: levothyroxine ten 
minste 4 uur voor of 4 tot 6 uur na 
colestyramine. 

Levothyroxine IJzer Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk, spreid de inname: ten minste 
4 uur.  

Spreid de inname: levothyroxine ten 
minste 4 uur voor of na ijzer. 

Spreid de inname: levothyroxine ten 
minste 4 uur voor of na ijzer. 
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Levothyroxine Magnesium Spreid de inname: ten minste 4 uur. Spreid de inname: levothyroxine ten 
minste 4 uur voor of na magnesium. 

Spreid de inname: levothyroxine ten 
minste 4 uur voor of na magnesium. 

Metoclopramide Olanzapine Vermijd gelijktijdig gebruik. Vermijd gelijktijdig gebruik. Vervang metoclopramide door 
alizapride. 

Oxycodon Buprenorfine Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: zoek een alternatief voor 
buprenorfine. Monitor op symptomen 
van therapeutisch falen of op 
ontwenningsverschijnselen. 

Verhoog eventueel de dosis van 
oxycodon. Voeg eventueel een 
kortwerkende agonist voor pijnstilling 
toe in aanwezigheid van buprenorfine, 
onderbreek de buprenorfine therapie, 
gebruik een opiaatagonist om 
ontwenning te vermijden en 
pijnstilling te bekomen of switch de 
buprenorfine therapie naar een 
methadon therapie met gebruik van 
een additionele opiaat agonist. 

Indien oxycodon als noodmedicatie 
gebruikt wordt: geen afhandeling 
noodzakelijk. 
Indien oxycodon als 
onderhoudsbehandeling gebruikt 
wordt: stop de buprenorfine therapie.  

Oxycodon Fentanyl Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: beperk de dosis en de duur 
van elke therapie tot het 
hoogstnoodzakelijke. Waarschuw voor 
symptomen van onderdrukking van 
het centrale zenuwstelsela. 
 

Bepaal het niveau van tolerantie van 
onderdrukking van het centrale 
zenuwstelsel, de gebruiksduur en de 
respons op de therapie. Neem 
alcoholgebruik en gebruik van illegale 
middelen ook steeds in beschouwing. 
Reduceer de dosis van oxycodon tot 
1/3 of 1/2 van de oorspronkelijke dosis 
en/of reduceer de dosis van fentanyl. 
Monitor op sedatie en op respiratoire 
depressie. 

Beperk de dosis en de duur van elke 
therapie tot het hoogstnoodzakelijke. 
Wees bedachtzaam voor symptomen 
van onderdrukking van het centrale 
zenuwstelsela. 

 



 

 XXXVII 
 

BIJLAGE 19: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: X/D EN 1/2 (vervolg) 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 Voorstel tot afhandeling volgens UTD 
(50) 

Voorstel tot afhandeling volgens CP 
(51) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Pantoprazol Posaconazol Vermijd gelijktijdig gebruik met een 
suspensie van posaconazol. Vervang 
door een vorm van posaconazol met 
vertraagde vrijstelling. 

Vermijd gelijktijdig gebruik met een 
suspensie van posaconazol. Overweeg 
het gebruik van een vorm van 
posaconazol met vertraagde 
vrijstelling. Monitor op tussentijdse 
infecties. 

Vermijd de suspensie van posaconazol 
en overweeg het gebruik van een 
vorm met vertraagde vrijstelling. 

Sertraline Trazodon Zoek een alternatief. Wees voorzichtig 
met de initiële dosissen. Monitor op 
symptomen van het 
serotoninesyndroomb. 

Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. Onderbreek de therapieën bij 
een vermoeden van het 
serotoninesyndroomb. 

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van het serotoninesyndroom2. 

Sotalol Calciumcarbonaat Spreid de inname: calciumcarbonaat 2 
uur na sotalol. 

Spreid de inname: calciumcarbonaat 2 
uur na sotalol. 

Spreid de inname: calciumcarbonaat 2 
uur na sotalol. 

Spironolacton Kaliumchloride Vermijd gelijktijdig gebruik, behalve 
bij hypokaliëmie en wanneer de 
concentratie van kalium nauwkeurig 
gemonitord kan worden. Monitor op 
symptomen van hyperkaliëmiec. 

Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik.  

Volg de kaliumspiegel op. 

Tramadol Dihydrocodeïne Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: beperk de dosis en de duur 
van elke therapie tot het 
hoogstnoodzakelijke. Waarschuw voor 
symptomen van onderdrukking van 
het centrale zenuwstelsela. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: wees voorzichtig en 
reduceer de dosis van tramadol. 

Beperk de dosis en de duur van beide 
therapieën tot het 
hoogstnoodzakelijke. Wees 
bedachtzaam voor symptomen van 
onderdrukking van het centrale 
zenuwstelsela. 
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Tramadol Temazepam Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: beperk de dosis en de duur 
van elke therapie tot het 
hoogstnoodzakelijke. Waarschuw voor 
symptomen van onderdrukking van 
het centrale zenuwstelsela. 

Beperk gelijktijdig gebruik tot 
patiënten bij wie een alternatieve 
opioïde pijnmedicatie ongeschikt is. 
Indien niet mogelijk: beperk de dosis 
en de duur van elke therapie tot het 
hoogstnoodzakelijke. Waarschuw voor 
de risico’s en de symptomen van 
respiratoire depressie en sedatie. 

Beperk de dosis en de duur van elke 
therapie tot het hoogstnoodzakelijke. 
Wees bedachtzaam voor symptomen 
van onderdrukking van het centrale 
zenuwstelsela. 

 

a Symptomen van onderdrukking van het centrale zenuwstelsel                                                                            
- Respiratoire depressie            
- Sedatie   

b Symptomen van het serotoninesyndroom 
- Agitatie 
- Coma 
- Diarree 
- Hypertensie 
- Hyperthermie 
- Koorts 
- Spiersamentrekkingen 
- Spierstijfheid 
- Toevallen 
- Tremor 
- Verwarring 

c Symptomen van hyperkaliëmie  

- Aritmieën 

- Bradycardie 

- Spierzwakte 

- Vermoeidheid 
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Dabrafenib Pantoprazol Zoek een alternatief voor 
pantoprazol. Indien niet mogelijk: 
monitor op een gereduceerde 
efficaciteit van dabrafenib. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: monitor op een gereduceerde 
efficaciteit van dabrafenib. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: volg de dabrafenib therapie 
nauwgezet op. 

Gefitinib Calciumcarbonaat Spreid de inname: gefitinib ten 
minste 6 uur voor of na 
calciumcarbonaat. Monitor de 
respons op de gefitinib therapie. 

Spreid de inname: meerdere uren (US 
manufacter gefitinib: gefitinib 6 uur 
voor of na calciumcarbonaat). Monitor 
op een gereduceerde efficaciteit van 
gefitinib. 

Spreid de inname: gefitinib ten minste 
6 uur voor of na calciumcarbonaat. 

Gefitinib Ranitidine Spreid de inname: gefitinib ten 
minste 6 uur voor of na ranitidine. 
Monitor de respons op de gefitinib 
therapie. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk, spreid de inname: gefitinib 6 
uur voor of na ranitidine. Monitor op 
een gereduceerde efficaciteit van 
gefitinib. 

Spreid de inname: gefitinib ten minste 
6 uur voor of na ranitidine. 

Nilotinib Calciumcarbonaat Spreid de inname: nilotinib 2 uur voor 
of na calciumcarbonaat. 

Spreid de inname: calciumcarbonaat 
ten minste 2 uur voor of na nilotinib. 

Spreid de inname: calciumcarbonaat 
ten minste 2 uur voor of na nilotinib. 

Procarbazine Carbamazepine Vermijd gelijktijdig gebruik. Dien 
carbamazepine de eerstvolgende 
twee weken na de procarbazine 
therapie niet toe. 

Vervang indien mogelijk 
carbamazepine door een niet-
inducerend anti-epilepticum. Indien 
niet mogelijk: wees aandachtig voor 
hypersensitiviteitsreacties. 

Wees aandachtig voor 
hypersensitiviteitsreacties. 
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Acetylsalicylzuur 
(anti-aggregans) 

Dabigatran Overweeg de voor- en de nadelen van 
het gelijktijdige gebruik. Monitor op 
symptomen van bloeding. Overweeg 
een lage dosis van acetylsalicylzuur 
(100 mg per dag).  

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: monitor op symptomen van 
bloeding. 

Reduceer de dosis van 
acetylsalicylzuur tot maximaal 100 mg 
per dag. Wees bedachtzaam voor 
symptomen van bloeding. 

Alendroninezuur Calciumcarbonaat Spreid de inname: calciumcarbonaat 
ten minste 30 minuten na 
alendroninezuur. 

Spreid de inname: alendroninezuur na 
een nacht vasten en geneesmiddelen 
en voeding ten minste 30 minuten na 
alendroninezuur.  

Spreid de inname: calciumcarbonaat 
ten minste 30 minuten na 
alendroninezuur. 

Allopurinol Enalapril Monitor op het voorkomen van 
hypersensitiviteitsreacties gedurende 
ten minste vijf weken na de start van 
de allopurinol therapie. 

Monitor op symptomen van 
hypersensitiviteitsreacties (zoals 
huidreacties) of op symptomen van 
lage witte bloedceltelling (zoals 
keelpijn en koorts), voornamelijk bij 
een verminderde nierfunctie. Monitor 
periodisch de witte bloedceltelling. 

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van hypersensitiviteitsreacties. 

Allopurinol Lisinopril Monitor op het voorkomen van 
hypersensitiviteitsreacties gedurende 
ten minste vijf weken na de start van 
de allopurinol therapie. 

Monitor op symptomen van 
hypersensitiviteitsreacties (zoals 
huidreacties) of op symptomen van 
lage witte bloedceltelling (zoals 
keelpijn en koorts), voornamelijk bij 
een verminderde nierfunctie. Monitor 
periodisch de witte bloedceltelling. 

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van hypersensitiviteitsreacties. 
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Allopurinol Perindopril Monitor op het voorkomen van 
hypersensitiviteitsreacties gedurende 
ten minste vijf weken na de start van 
de allopurinol therapie. 

Monitor op symptomen van 
hypersensitiviteitsreacties (zoals 
huidreacties) of op symptomen van 
lage witte bloedceltelling (zoals 
keelpijn en koorts), voornamelijk bij 
een verminderde nierfunctie. Monitor 
periodisch de witte bloedceltelling. 

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van hypersensitiviteitsreacties. 

Amitriptyline Tramadol Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: beperk de dosis en de duur 
van elke therapie tot het 
hoogstnoodzakelijke. Waarschuw voor 
symptomen van onderdrukking van 
het centrale zenuwstelsela. Waarschuw 
voor vertraagde of moeilijke 
ademhaling of voor sedatie. 

Waarschuw voor sedatie. (Respiratoire 
depressie is meer klinisch significant 
bij een reeds verminderde 
longfunctie.) 

Beperk de dosis en de duur van elke 
therapie tot het hoogstnoodzakelijke. 
Wees bedachtzaam voor symptomen 
van onderdrukking van het centrale 
zenuwstelsela. 

Amitriptyline Zolpidem Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: overweeg het gebruik van 
een lagere dosis van amitriptyline.  

Waarschuw voor sedatie. (Respiratoire 
depressie is meer klinisch significant 
bij een reeds verminderde 
longfunctie.) 

Beperk de dosis en de duur van elke 
therapie tot het hoogstnoodzakelijke. 
Wees bedachtzaam voor symptomen 
van onderdrukking van het centrale 
zenuwstelsela. 

Calciumcarbonaat Dexamethason Spreid de inname: ten minste 2 uur. 
Monitor op afgenomen therapeutische 
effecten van dexamethason. 

Monitor het effect van het gelijktijdige 
gebruik. Spreid de inname: ten minste 
2 tot 3 uur. 

Spreid de inname: ten minste 2 tot 3 
uur. 
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Colestyramine Colecalciferol Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk, spreid de inname: meerdere 
uren. Monitor de concentratie van 
calcium. (Dit is voornamelijk van 
belang bij een hoge dosis van 
colestyramine (30 gram per dag of 
meer) of bij patiënten met een 
colestyramine geïnduceerde 
steatorroe.) 

Spreid de inname: colecalciferol ten 
minste 1 uur voor of 4 tot 6 uur na 
colestyramine. 

Spreid de inname: colecalciferol ten 
minste 1 uur voor of 4 tot 6 uur na 
colestyramine. 

Colestyramine Furosemide Spreid de inname: 2 of meerdere uren. 
Indien niet mogelijk: monitor op een 
afgenomen concentratie of op 
afgenomen therapeutische effecten 
van furosemide. 

Spreid de inname: furosemide 2 tot 3 
uur voor colestyramine. 

Spreid de inname: 2 of meerdere uren. 

Dosulepine Moclobemide Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: monitor op het voorkomen 
van een hypertensieve crisis en op het 
voorkomen van het 
serotoninesyndroomb. Wacht ten 
minste twee weken voor de start van 
de dosulepine therapie na het stoppen 
van de moclobemide therapie. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. (Een 
wash-out periode is niet nodig voor de 
start van de dosulepine therapie na 
het stoppen van de moclobemide 
therapie. Sommigen raden echter toch 
een wash-out periode van 24 uur aan.) 
Wacht ten minste één week voor het 
starten van de moclobemide therapie 
na het stoppen van de dosulepine 
therapie. 

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van het serotoninesyndroomb. 
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BIJLAGE 21: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: X/D EN X/! (vervolg) 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 Voorstel tot afhandeling volgens UTD 
(50) 

Voorstel tot afhandeling volgens SDI 
(52) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Escitalopram Omeprazol Monitor op een toegenomen toxiciteit 
van escitalopram. Overweeg het 
gebruik van een protonpompinhibitor 
of een H2-antagonist die CYP3A4 en 
CYP2C19 minder inhibeert. Raad een 
maximale dosis van escitalopram van 
10 mg per dag aan.  

Wees bedachtzaam voor bijwerkingen 
van escitalopram (zoals nausea, 
diarree, droge mond en 
hartkloppingen). Verlaag de dosis 
indien dit problemen geeft. 

Wees bedachtzaam voor bijwerkingen 
van escitalopram. Verlaag de dosis 
indien nodig tot 10 mg per dag. 

Fentanyl Lormetazepam Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: beperk de dosis en de duur 
van elke therapie tot het 
hoogstnoodzakelijke. Waarschuw voor 
symptomen van onderdrukking van 
het centrale zenuwstelsela. Waarschuw 
voor vertraagde of moeilijke 
ademhaling of voor sedatie. 

Monitor de respons op het gelijktijdige 
gebruik. Pas de dosis van één van 
beiden of van beiden aan naargelang 
het effect.  

Beperk de dosis en de duur van elke 
therapie tot het hoogstnoodzakelijke. 
Wees bedachtzaam voor symptomen 
van onderdrukking van het centrale 
zenuwstelsela. 

Fenytoïne Methylprednisolon Overweeg een verhoging van de dosis 
van methylprednisolon. Monitor op 
een afgenomen efficaciteit van 
methylprednisolon. 

Verhoog de dosis van 
methylprednisolon en monitor het 
gelijktijdige gebruik. Overweeg het 
gebruik van een ander anti-
epilepticum of van een ander 
corticosteroïd indien mogelijk. 

Verhoog de dosis van 
methylprednisolon. 

Levomepromazine Ropinirol Vermijd gelijktijdig gebruik. Overweeg 
het gebruik van een atypisch 
antipsychoticum. Indien niet mogelijk: 
monitor op een afgenomen efficaciteit 
van ropinirol. Overweeg het gebruik 
van een alternatieve therapie. 

Analyseer de risk-to-benefit ratio 
nauwkeurig. Opteer voor een 
antipsychoticum met de kleinste kans 
op extrapiramidale nevenwerkingen. 

Overweeg het gebruik van een 
atypisch antipsychoticum. 



 

 XLIV 
 

BIJLAGE 21: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: X/D EN X/! (vervolg) 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 Voorstel tot afhandeling volgens UTD 
(50) 

Voorstel tot afhandeling volgens SDI 
(52) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Simvastatine Carbamazepine Overweeg een alternatief voor één van 
beide therapieën. Overweeg een 
dosisaanpassing. Monitor op 
afgenomen effecten van simvastatine 
wanneer de carbamazepine therapie 
gestart wordt. Monitor op toegenomen 
therapeutische effecten van 
simvastatine wanneer de 
carbamazepine therapie beëindigd 
wordt. 

Monitor gelijktijdig gebruik. Overweeg 
een dosisaanpassing van simvastatine. 

Verhoog de dosis van simvastatine. 

Sotalol Fenoterol 
(lokaal) 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: monitor op verminderde 
luchtwegverwijdende effecten van 
fenoterol. 

Vermijd gelijktijdig gebruik bij 
patiënten met astma of COPD, zowel 
bij systemische toediening als bij 
toediening onder de vorm van 
oogdruppels. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: overweeg het gebruik van 

een cardioselectieve β-blokker zoals 
bisoprolol. 

Sotalol Salmeterol  
(lokaal) 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: monitor op verminderde 
luchtwegverwijdende effecten van 
salmeterol. 

Vermijd gelijktijdig gebruik bij 
patiënten met astma of COPD, zowel 
bij systemische toediening als bij 
toediening onder de vorm van 
oogdruppels. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: overweeg het gebruik van 

een cardioselectieve β-blokker zoals 
bisoprolol. 

 

a Symptomen van onderdrukking van het centrale zenuwstelsel  

- Respiratoire depressie 

- Sedatie 

b Symptomen van het serotoninesyndroom  

- Agitatie  -        Diarree  -        Hyperthermie  -       Spiersamentrekkingen  -       Toevallen  -      Verwarring 

- Coma  -        Hypertensie  -        Koorts  -       Spierstijfheid        -       Tremor 
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BIJLAGE 22: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES MET EEN OAT: 1/2 EN X/! 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2  Voorstel tot afhandeling volgens CP 
(51) 

Voorstel tot afhandeling volgens SDI 
(52) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Crizotinib Timolol 
(lokaal) 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: monitor op symptomen van 
bradycardie. 

Houd het traankanaal dichtgedrukt bij 
het indruppelen van timolol. Wees 
bedachtzaam voor symptomen van 
bradycardie. 

Dasatinib Fluconazol Raad een alternatieve therapie met 
geen of minimaal potentieel tot 
enzyminhibitie aan. Indien niet 
mogelijk: reduceer de dosis van 
dasatinib tot 20 mg per dag. Monitor 
op toxiciteit van dasatinib. 

Monitor op bijwerkingen van dasatinib. 
Pas de dosis aan. 

Reduceer de dosis van dasatinib tot 20 
mg per dag. 

Dasatinib Ibuprofen Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. 

Monitor op symptomen van bloeding. 
Evalueer de nood aan ibuprofen bij 
trombocytopenie of bij bloeding. 

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van bloeding. Start een 
protonpompinhibitor therapie indien 
nodig (zie richtlijn UZ Gent Iprova).  
 

Dasatinib Naproxen Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. 

Monitor op symptomen van bloeding. 
Evalueer de nood aan naproxen bij 
trombocytopenie of bij bloeding. 

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van bloeding. Start een 
protonpompinhibitor therapie indien 
nodig (zie richtlijn UZ Gent Iprova).  
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BIJLAGE 22: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES MET EEN OAT: 1/2 EN X/! (vervolg) 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2  Voorstel tot afhandeling volgens CP 
(51) 

Voorstel tot afhandeling volgens SDI 
(52) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Imatinib Atorvastatine Vermijd gelijktijdig gebruik. Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: start de atorvastatine 
therapie op aan de laagst mogelijke 
dosis. Reduceer de dosis van 
atorvastatine wanneer de imatinib 
therapie gestart wordt en indien reeds 
atorvastatine ingenomen wordt. Raad 
de patiënt aan bedachtzaam te zijn 
voor symptomen van myopathie. Stop 
de atorvastatine therapie onmiddellijk 
bij het optreden van myopathie.  

Reduceer de dosis van atorvastatine. 
Wees bedachtzaam voor symptomen 
van spierpijn. 
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BIJLAGE 23: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: 1/2 EN X/! 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2  Voorstel tot afhandeling volgens CP (51) Voorstel tot afhandeling volgens SDI 
(52) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Amiodaron Bumetanide Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. 

Monitor de concentratie van kalium.  Volg de kaliumspiegel op. 

Amiodaron Digoxine Monitor de hartslag. Reduceer de dosis van digoxine met 30 
tot 50%. Pas indien nodig de dosis 
verder aan na de eerste één tot twee 
weken. 

Reduceer de dosis van digoxine met 30 
tot 50%. Pas indien nodig de dosis 
verder aan na de eerste één tot twee 
weken. Volg op via Therapeutic Drug 
Monitoring. 

Amiodaron Hydrochloorthiazide Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. 

Monitor de concentratie van kalium. Volg de kaliumspiegel op. 

Amitriptyline Venlafaxine Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. 

Monitor op bijwerkingen van 
amitriptyline.  

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van het serotoninesyndrooma. 

Escitalopram Duloxetine Vermijd gelijktijdig gebruik. Monitor op symptomen van het 
serotoninesyndrooma. Stop het 
gelijktijdige gebruik zodra het 
serotoninesyndroom optreedt.  

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van het serotoninesyndrooma. 

Escitalopram Mirtazapine Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. Monitor op het voorkomen van 
het serotoninesyndrooma, op effecten 
gelijkend op deze van het neuroleptic 
malignant syndrome of op andere 
bijwerkingen. 

Monitor op symptomen van het 
serotoninesyndrooma. Stop gelijktijdig 
gebruik zodra het serotoninesyndroom 
optreedt. 

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van het serotoninesyndrooma. 

Escitalopram Tramadol Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. Monitor op het voorkomen van 
het serotoninesyndrooma en andere 
bijwerkingen. 

Overweeg het gebruik van een ander 
analgeticum. Stop het gelijktijdige 
gebruik zodra het serotoninesyndroom 
optreedt. 

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van het serotoninesyndrooma. 
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BIJLAGE 23: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: 1/2 EN X/! (vervolg) 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2  Voorstel tot afhandeling volgens CP (51) Voorstel tot afhandeling volgens SDI 
(52) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Escitalopram Tramadol / b Overweeg het opstarten van een ander 
analgeticum. 

Verhoog de dosis van tramadol 
naargelang het therapeutische effect. 

Everolimus 
(immunomodulator) 

Dexamethason Verhoog de dosis van everolimus. Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: verhoog de dosis van 
everolimus naar gelang de indicatie. 
Monitor de concentratie van 
everolimus.  

Verhoog de dosis van everolimus. 

Lamotrigine Levonorgestrel Overweeg het gebruik van een 
contraceptivum op basis van enkel een 
progestageen of het gebruik van een 
verlengd cyclus hormonaal 
combinatiecontraceptivum. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: overweeg een verlengd of 
een continu regime zonder pilvrije 
periode. (Additieve anticonceptie is niet 
nodig.) 

Raad aan de anticonceptie door te 
nemen zonder pilvrije periode. 

Methotrexaat Omeprazol Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. 

Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: monitor op methotrexaat 
toxiciteit. Stop de omeprazol therapie 
vijf dagen voor de start van de 
methotrexaat therapie. 

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van methotrexaat toxiciteit. 

Ondansetron Tranylcypromine Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. Onderbreek de therapieën bij 
een vermoeden van het voorkomen van 
het serotoninesyndrooma en start een 
meer geschikte behandeling. 

Monitor op symptomen van het 
serotoninesyndrooma. Stop het 
gelijktijdige gebruik zodra het 
serotoninesyndroom optreedt. 

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van het serotoninesyndrooma. 

Propranolol Flecaïnide Monitor. Pas de dosis aan op basis van 
de klinische respons. 

Monitor op bradycardie. Neem een elektrocardiogram. 

Rosuvastatine Calciumcarbonaat Spreid de inname: calciumcarbonaat 2 
uur na rosuvastatine. 

Spreid de inname: 2 uur. Spreid de inname: calciumcarbonaat 2 
uur voor of 2 uur na rosuvastatine. 
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BIJLAGE 23: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: 1/2 EN X/! (vervolg) 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2  Voorstel tot afhandeling volgens CP (51) Voorstel tot afhandeling volgens SDI 
(52) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Spironolacton Digoxine Bepaal de concentratie van digoxine 
voor de start van de spironolacton 
therapie. Reduceer de dosis van 
digoxine met 15 tot 30% of pas de 
doseerfrequentie aan en monitor. 

Monitor op bijwerkingen van digoxine 
zoals bradycardie. Monitor de 
concentratie van digoxine en pas de 
dosis van digoxine aan bij een 
vermoeden van de interactie.  

Reduceer de dosis van digoxine met 15 
tot 30%. Volg op via Therapeutic Drug 
Monitoring. 

Spironolacton Irbesartan Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. 

Gebruik de laagst mogelijke dosis van 
spironolacton (maximum 25 mg per 
dag) en van irbesartan. Monitor de 
concentratie van kalium en de 
nierfunctie. Stop het gelijktijdige 
gebruik indien hyperkaliëmie optreedt. 
Vermijd het gelijktijdige gebruik bij 
patiënten met een verminderde 
nierfunctie. 

Reduceer de dosis van spironolacton 
tot maximaal 25 mg per dag. Volg de 
kaliumspiegel en de nierfunctie, via de 
Estimated Glomerular Filtration Rate, 
op. 

Spironolacton Perindopril Vermijd gelijktijdig gebruik, 
voornamelijk bij een verminderde 
nierfunctie. Indien niet mogelijk: wees 
voorzichtig en monitor de concentratie 
van kalium. 

Gebruik de laagst mogelijke dosis van 
spironolacton (maximum 25 mg per 
dag) en van perindopril. Monitor de 
concentratie van kalium en de 
nierfunctie. Stop het gelijktijdige 
gebruik indien hyperkaliëmie optreedt. 
Vermijd het gelijktijdige gebruik bij 
patiënten met een verminderde 
nierfunctie. 

Reduceer de dosis van spironolacton 
tot maximaal 25 mg per dag. Volg de 
kaliumspiegel en de nierfunctie, via de 
Estimated Glomerular Filtration Rate, 
op. 
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BIJLAGE 23: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: 1/2 EN X/! (vervolg) 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2  Voorstel tot afhandeling volgens CP (51) Voorstel tot afhandeling volgens SDI 
(52) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Spironolacton Telmisartan Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. 

Gebruik de laagst mogelijke dosis van 
spironolacton (maximum 25 mg per 
dag) en van telmisartan. Monitor de 
concentratie van kalium en de 
nierfunctie. Stop het gelijktijdige 
gebruik indien hyperkaliëmie optreedt. 
Vermijd het gelijktijdige gebruik bij 
patiënten met een verminderde 
nierfunctie. 

Reduceer de dosis van spironolacton 
tot maximaal 25 mg per dag. Volg de 
kaliumspiegel en de nierfunctie, via de 
Estimated Glomerular Filtration Rate, 
op. 

Tramadol Duloxetine Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. Monitor op het voorkomen van 
het serotoninesyndrooma. 

Monitor op symptomen van het 
serotoninesyndrooma. Stop gelijktijdig 
gebruik zodra het serotoninesyndroom 
optreedt. 

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van het serotoninesyndrooma. 

Tramadol Duloxetine Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. 

Wees bedachtzaam voor een 
afgenomen efficaciteit van tramadol. 
Pas de dosis aan indien nodig.  

Verhoog de dosis van tramadol 
naargelang het therapeutische effect. 

Tramadol Sertraline Wees voorzichtig bij gelijktijdig 
gebruik. Onderbreek de therapieën bij 
een vermoeden van het voorkomen van 
het serotoninesyndrooma. 

Overweeg het gebruik van een ander 
analgeticum. Stop het gelijktijdige 
gebruik van zodra het 
serotoninesyndrooma optreedt. 

Wees bedachtzaam voor symptomen 
van het serotoninesyndrooma. 

Trimethoprim Lisinopril Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: monitor op hyperkaliëmie, 
voornamelijk bij patiënten met een 
renale dysfunctie. 

Monitor de concentratie van kalium. 
Vermijd gelijktijdig gebruik bij ouderen 
met of zonder chronisch verminderde 
nierfunctie. Stop de lisinopril therapie 
bij aids-patiënten op een trimethoprim 
therapie. 

Volg de kaliumspiegel op. 
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BIJLAGE 23: TABEL VOORSTEL TOT AFHANDELING VAN ERNSTIGE INTERACTIES ZONDER EEN OAT: 1/2 EN X/! (vervolg) 
 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2  Voorstel tot afhandeling volgens CP (51) Voorstel tot afhandeling volgens SDI 
(52) 

Voorstel tot afhandeling in de praktijk 

Trimethoprim Perindopril Vermijd gelijktijdig gebruik. Indien niet 
mogelijk: monitor op hyperkaliëmie, 
voornamelijk bij patiënten met een 
renale dysfunctie. 

Monitor de concentratie van kalium. 
Vermijd gelijktijdig gebruik bij ouderen 
met of zonder chronisch verminderde 
nierfunctie. Stop de perindopril 
therapie bij aids-patiënten op een 
trimethoprim therapie. 

Volg de kaliumspiegel op. 

 

a Symptomen van het serotoninesyndroom  

- Agitatie 

- Coma 

- Diarree 

- Hypertensie 

- Hyperthermie 

- Koorts 

- Spiersamentrekkingen 

- Spierstijfheid 

- Toevallen 

- Tremor 

- Verwarring 

b Geen voorstel tot afhandeling volgens desbetreffende database
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BIJLAGE 24: RANGORDE VAN DE OATS IN ERNSTIGE INTERACTIES 
 

Rangorde van de OATs in ernstige interacties 
 
 
1. Anagrelide                                          10 ernstige interacties                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sorafenib                                            8 ernstige interacties                           
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dasatinib                                            7 ernstige interacties                           
 
 
 
 
 
 
4. Pazopanib                                          6 ernstige interacties                           
 
 
 
 
 
 
5. Nilotinib                                             5 ernstige interacties                           
 
 
 
 
 
 
 
 

Amiodaron 
Escitalopram 
Formoterol 
Gosereline 
Hydroxyzine 
Indapamide 
Metronidazol 
Solifenacine 
Sotalol 
Vilanterol 

Ciprofloxacine 
Dosulepine 
Fluconazol 
Loperamide 
Moxifloxacine 
Sertraline 
Sotalol 
Tacrolimus 

Fluconazol (2) 
Ibuprofen 
Naproxen 
Omeprazol 
Pantoprazol 
Venlafaxine 

Escitalopram 
Loperamide 
Octreotide 
Omeprazol 
Pantoprazol 
Sotalol 

Calciumcarbonaat 
Escitalopram 
Omeprazol 
Pantoprazol 
Sotalol 
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6. Sunitinib                                            4 ernstige interacties                           
 
 
 
 
7. Erlotinib                                             3 ernstige interacties                           
 
 
 
8. Crizotinib                                           2 ernstige interacties                           
 
 
    Dabrafenib                                        2 ernstige interacties                            
 
 
    Gefitinib                                            2 ernstige interacties                            
 
 
    Lapatinib                                           2 ernstige interacties                            
 
 
    Mitotaan                                           2 ernstige interacties                            
 
 
    Procarbazine                                    2 ernstige interacties                            
 
 
    Vemurafenib                                     2 ernstige interacties                            
 
 
9. Capecitabine                                     1 ernstige interactie                              
 
    Everolimus                                        1 ernstige interactie                              
 
    Imatinib                                             1 ernstige interactie                              
 
    Ponatinib                                           1 ernstige interactie                              
 

 

  

Buprenorfine 
Domperidon 
Flecaïnide 
Loperamide 

Calciumcarbonaat 
Pantoprazol 
Ranitidine 

Loperamide 
Timolol 

Pantoprazol 
Warfarine 

Calciumcarbonaat 
Ranitidine 

Gosereline 
Loperamide 

Hydrocortison 
Tramadol 

Carbamazepine 
Escitalopram 

Domperidon 
Formoterol 

Domperidon 

Carbamazepine 

Atorvastatine 

Posaconazol 



 

 LIV 
 

BIJLAGE 25: INTERNATIONALISATION AT HOME 

Therapietrouw en communicatie; van woorden naar daden – Prof. Sandra Van Dulmen  

Patiënten die chronisch medicatie nemen, ondervinden vaak moeilijkheden om trouw te blijven aan hun 

therapie. Bij veel patiënten is de therapietrouw aldus suboptimaal. Dit probleem situeert zich op twee vlakken. 

Ten eerste is het mogelijk dat de patiënt de medicatie niet in de apotheek komt afhalen. Ten tweede kan het 

probleem te wijten zijn aan een incorrect gebruik van de medicatie. Hierbij bestaat een onderscheid tussen 

intentionele en niet-intentionele therapieontrouw. Bij intentionele therapieontrouw staakt de patiënt de 

therapie bewust en bij niet-intentionele therapieontrouw gebeurt dit onbewust. Om het probleem van de 

intentionele therapieontrouw aan te pakken, kan goede communicatie tussen apotheker en patiënt een 

ondersteunende factor zijn. Dit in het bijzonder bij het voorkomen en signaleren van de therapieontrouw en bij 

het zoeken naar een oplossing voor dit specifieke probleem. Aandacht voor een aantal valkuilen is van essentieel 

belang. Zo is voor elke variatie op dit probleem gevarieerde communicatie nodig per patiënt, per aandoening, 

per therapie en naargelang de omstandigheden. Om het probleem van therapieontrouw aan te pakken, dient de 

apotheker dus voor elke patiënt afzonderlijk een goed luisterend oor te bieden en steeds opmerkzaam te zijn. 

 

Nanomedicine: opportunities for non-invasive drug delivery and combatting infectious diseases – Prof. Claus-

Michael Lehr 

Despite the existence of antibiotics, there will be more mortalities in the future due to infectious diseases 

than to non-infectious diseases like cancer. The use of nanomedicines is an upcoming technique to overcome 

biological barriers and to target intracellular infections. It is a way of drug delivery: getting medicines to the site 

of action. This must happen safely, efficiently and preferentially in a non-invasive manner. Because of the loading 

of nanocarriers with specific antibiotics, intracellular infections caused by intracellular bacteria, can be treated. 

For this drug delivery to function, there are several biological barriers to overcome. The intestinal mucosa are a 

barrier for oral drug delivery. Nanomedicines are very small and can improve solubility and intestinal 

permeability. They can target the inflamed intestinal mucosa, they can get delivered intracellularly and they can 

overcome the gram negative bacterial envelope. Another barrier is the skin: an organ used for transdermal drug 

delivery. Nanoparticles can penetrate into hair follicles. This way, they can penetrate much deeper than through 

the stratum corneum. It is a possible approach for needle-free transfollicular vaccination. The lungs are another 

important barrier. They are used for pulmonary drug delivery. Especially the mucus and the surfactant are 

difficult to overcome. Aerolized nanomedicines could be a solution for this problem. Beside for the treatment of 

infectious diseases, nanomedicines can also be used for the treatment of genetic diseases. In this case, 

nanomedicines can deliver peptides and nucleotides. 
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BIJLAGE 25: INTERNATIONALISATION AT HOME (vervolg) 

Designing and evaluating interventions to reduce medication errors: challenges and opportunities – Prof. Bryony 

Dean Franklin 

The use of medication, one of the most common healthcare interventions, can cause medication errors: a 

worldwide problem from which patients can suffer. Trying to avoid those problems is one of the main goals in 

the context of medication safety. Therefore, an understanding of the problem is very important. Two views on 

this topic exist. In the medical view of safety, healthcare professionals would like to avoid doing harm to the 

patient. The patient’s view of safety is, in contrast, about the feeling a patient gets from the therapy. When some 

insight in the problem has been gained, a lot can be done to solve the problem: technological solutions like 

smartphone apps, communication strategies and patient involvement. It is extremely important to handle the 

actual problem: the prescriber has to be identified. When this doesn’t happen, the prescriber will never know 

about the medication error that has been made and will keep making the same mistake. Identification of the 

responsible prescriber thus prevents falling into an old pattern. The pharmacist’s feedback to the prescriber and 

the group feedback also have to be improved. There are some challenges and opportunities to make those things 

happen. A therapy can work in one setting, but not in another and depends on its context. Unintended 

consequences, such as the introduction of electronical errors instead of handwriting errors, can show up. 

Furthermore, it’s a big challenge to enhance the involvement of the patient in the medication safety.  

 

Reform royal decree nr. 78 and implications for healthcare workers – Mr. Pedro Facon 

De Belgische overheid streeft ernaar om een ideaal functionerend gezondheidszorgsysteem te creëren in 

het belang van de patiënt. Om het huidige systeem te optimaliseren vragen enkele werkpunten bijzondere 

aandacht. Zo vormen de uitgaven van de Belgische samenleving aan gezondheidszorg een belangrijke topic. Een 

groot deel van de welvaartsuitgaven van de Belg gaat hier namelijk naartoe. Waar deze uitgaven tot voor kort 

nog een enorme groei kenden, valt er vandaag de dag een stabiliserende trend waar te nemen. Bovendien zal 

zich in de toekomst vanuit de Belgische overheid een zware besparingstrend laten voelen op de verdere evolutie 

van de gezondheidszorg. Vervolgens vormt ook de kwaliteit van het gezondheidszorgsysteem een groot 

aandachtspunt. De Belg schat de toestand gunstig in, hoewel ze eigenlijk slechts gemiddeld is. Het systeem kent 

vele sterktes op verschillende niveaus, zoals de financiële toegankelijkheid, de vrije toegang en de wachttijden. 

Zwaktes zijn dan weer bijvoorbeeld de preventie en de informatisering. Deze vormen een grote uitdaging om te 

bouwen aan een beter systeem voor de toekomst. Kortom, zowel bij de Belgische overheid als bij het 

gezondheidszorgsysteem, dienen veranderingen doorgevoerd te worden. De Belgische gezondheidszorg dient 

de komende jaren sterk in beweging te blijven.



 

  
 

 

 


