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SAMENVATTING 

Doel: Het doel van deze masterproef was drieledig. Ten eerste werd nagegaan hoe NSAID-antitrombotica 

interacties in de apotheekpraktijk worden afgehandeld wanneer de apotheker een afhandelingsprotocol 

gebruikt. Vervolgens werd nagegaan hoe de deelnemers aan een recent uitgevoerde observationele studie het 

gebruik van het afhandelingsprotocol ervaren hebben. Ten slotte werd onderzocht hoe NSAID-antitrombotica 

interacties in de apotheekpraktijk worden afgehandeld indien de beslissingsondersteuning van de 

apotheeksoftware wordt gebruikt.  

Methoden: Vorig academiejaar namen de laatstejaarsstudenten farmaceutische wetenschappen aan de 

Universiteit Gent tijdens hun stage deel aan een studie omtrent NSAID-antitrombotica interacties. De interacties 

werden afgehandeld volgens een afhandelingsprotocol en de basisgegevens omtrent de interactie, het 

afhandelingsvoorstel en het resultaat van het overleg met de arts werden geregistreerd in een Excel-database. 

Het is deze database die voor deze masterproef gebruikt werd. Om de ervaringen van de deelnemende stagiairs 

omtrent het gebruik van het afhandelingsprotocol te achterhalen, werden ze per mail gecontacteerd met een 

online vragenlijst. Voor het derde deel van deze masterproef werd een database van Surplus Apotheken ter 

beschikking gesteld. Deze database bevatte alle interactiemeldingen die voorkwamen in de maanden augustus 

tot en met december 2016, samen met de manier waarop deze werden afgehandeld. 

Resultaten: Wanneer de interacties werden afgehandeld volgens een afhandelingsprotocol, werd bij de 

meerderheid van de geregistreerde interacties de arts gecontacteerd. Veel artsen wensten deel te nemen aan 

het onderzoek, maar beslisten meestal om de behandeling van de patiënt niet te wijzigen. Daarnaast kwamen 

de afhandelingen ‘NSAID vervangen door een alternatief voor NSAID’, ‘protonpompinhibitor opstarten’, en 

‘acetylsalicylzuur stoppen’ vaak voor. De stagiairs vonden het afhandelingsprotocol over het algemeen duidelijk, 

maar voor praktische toepasbaarheid scoorde het protocol iets minder goed. Wanneer de interacties werden 

afgehandeld volgens de beslissingsondersteuning van de apotheeksoftware, werd hoofdzakelijk niets aan de 

behandeling aangepast. De apothekers kozen er vooral voor om de afhandeling van de interactie uit te stellen, 

de patiënt te waarschuwen of niets aan de behandeling te wijzigen omdat de patiënt op een bepaalde therapie 

is ingesteld of omdat een protonpompinhibitor/gastroprotectie reeds aanwezig is. 

Conclusie: De resultaten toonden aan dat wanneer de NSAID-antitrombotica interacties werden afgehandeld 

volgens het afhandelingsprotocol, de behandeling bijna twee keer zo veel werd aangepast dan wanneer de 

apotheeksoftware gebruikt werd. Om de praktische toepasbaarheid van het afhandelingsprotocol te verhogen 

zou een schematische versie van het protocol in de apotheeksoftware kunnen geïntegreerd worden, waardoor 

NSAID-antitrombotica interacties in de toekomst mogelijk efficiënter afgehandeld kunnen worden en potentiële 

klinische gevolgen vermeden kunnen worden. 
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LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

ADP: Adenosinedifosfaat 

ASA:  Acetylsalicylzuur 

BCFI:  Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie 

BOS: Beslissingsondersteunend 

cAMP: Cyclisch adenosinemonofosfaat 

COX:  Cyclo-oxygenase 

CV: Cardiovasculair 

CYP: Cytochroom P450 

DOAC:  Directe Orale Anticoagulantia 

FTA:  Farmaceutisch-technisch assistent 

GFD: Gedeeld Farmaceutisch Dossier 

GI:  Gastro-intestinaal 

GP: Glycoproteïne 

INR:  International Normalized Ratio 

IRR:  Incidence Rate Ratio 

mg: Milligram 

NHG: Nederlands Huisartsen Genootschap 

NSAID:  Niet-steroïdaal anti-inflammatoir middel 

OTC:  Over-the-counter 

P.d.: Per dag 

PG:  Prostaglandine 

PGI2:  Prostacycline 

PPI:  Protonpompinhibitor 

SD: Standaarddeviatie 

SSRI:  Selectieve serotonine-heropnameremmer 

T1/2: Halfwaardetijd 

TIA:  Transient Ischemic Attack 

TXA2:  Tromboxaan A2 

VAS:  Visuele analoge schaal 

vWF:  von Willebrand factor 
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1. INLEIDING 

1.1 NIET-STEROÏDALE ANTI-INFLAMMATOIRE MIDDELEN (NSAID’s) 

1.1.1 Classificatie 

Systemische NSAID’s kunnen geclassificeerd worden op basis van hun chemische structuur of op basis 

van hun halfwaardetijd. De classificatie op basis van de chemische structuur van de NSAID’s wordt als volgt 

weergegeven door het Gecommentarieerd Geneesmiddelrepertorium (BCFI) (1) (2): 

- Arylazijnzuurderivaten: aceclofenac, diclofenac, ketorolac 

- Arylpropionzuurderivaten: dexketoprofen, ibuprofen, ketoprofen, naproxen, oxaprozine 

- Indoolderivaten: indometacine, proglumetacine 

- Oxicams: meloxicam, piroxicam, tenoxicam 

- Cyclo-oxygenase (COX)-2-selectieve NSAID’s: celecoxib, etoricoxib, parecoxib 

- Nabumeton 

Bij de classificatie op basis van de halfwaardetijd (T1/2) worden de NSAID’s ingedeeld in kortwerkende 

(T1/2 < 6u) (ibuprofen, diclofenac, ketoprofen, indometacine) en langwerkende NSAID’s (T1/2 > 6u) (alle andere, 

vooral nabumeton, piroxicam en oxaprozine hebben een heel lange T1/2). (2) (3) 

1.1.2 Werkingsmechanisme 

NSAID’s worden ook prostaglandinesynthetaseremmers genoemd, aangezien deze middelen de 

prostaglandinesynthese tegengaan door inhibitie van COX-enzymen. COX speelt een rol in het metabolisme van 

arachidonzuur (zie Figuur 1.1). Arachidonzuur is een vetzuur dat deel uitmaakt van de fosfolipiden in de 

celmembraan. Bij beschadiging van de celmembraan worden de fosfolipiden blootgesteld aan het enzym 

fosfolipase A2 waardoor arachidonzuur wordt afgesplitst van de fosfolipiden. COX is een bifunctioneel enzym. In 

een eerste stap wordt door cyclisatie en di-oxygenatie van arachidonzuur het instabiele prostaglandine G2 (PGG2) 

gevormd. Vervolgens leidt peroxidatie van PGG2 tot vorming van PGH2. Ten slotte wordt PGH2 op een celspecifieke 

manier door isomerases en synthases omgezet tot prostacycline (PGI2), tromboxaan A2 (TXA2) en de 

prostaglandines PGD2, PGE2, PGF2α. (4) (5) (6) (7)  

Leukotriënen, mediatoren die een rol spelen in ontstekingsreacties, worden ook gevormd uit 

arachidonzuur, maar door het enzym lipoxygenase. De meeste NSAID’s hebben echter geen invloed op dit enzym. 

(5) (6) 
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Figuur. 1.1: Vorming van prostaglandines uit arachidonzuur (8) 

Van het COX-enzym kunnen twee iso-enzymen onderscheiden worden, namelijk COX-1 en COX-2. COX-1 

is constitutief aanwezig in de maag, bloedplaatjes en nieren. COX-1 stimuleert de synthese van cytoprotectieve 

prostaglandines. Deze prostaglandines remmen de zuursecretie door de maag, verhogen de mucosale 

bloedstroom en stimuleren de secretie van beschermende mucus. De aanwezigheid van COX-2 in inflammatoire 

cellen wordt geïnduceerd door cytokines zoals tumornecrosefactor α en interleukine 1. COX-2 stimuleert de 

vorming van inflammatoire prostaglandines die ontsteking, pijn en koorts veroorzaken. De gewenste effecten 

van de NSAID’s berusten op inhibitie van COX-2. (4) (9) (10) (11) (12) 

NSAID’s hebben een analgetische, antipyretische en anti-inflammatoire werking. Het analgetisch effect 

wordt bewerkstelligd door het perifeer hyperalgetisch effect van de prostaglandines te inhiberen. 

Prostaglandines verhogen de gevoeligheid van de afferente nociceptieve zenuwuiteinden voor inflammatoire 

mediatoren. Deze mediatoren worden vrijgesteld bij weefselschade en versterken de pijnperceptie. PGE2 en PGI2 

zorgen ervoor dat de nociceptoren gemakkelijker gestimuleerd worden, wat leidt tot perifere sensibilisatie. De 

perifere analgetische activiteit van de NSAID’s bestaat uit het omkeren van deze perifere sensibilisatie. NSAID’s 

hebben ook een belangrijke activiteit ter hoogte van het ruggenmerg en de hersenen. In het ruggenmerg worden 

zowel COX-1 als COX-2 onder basale omstandigheden tot expressie gebracht. Als reactie op perifere pijnprikkels 

stellen COX-1 en COX-2 prostaglandines vrij, die een rol spelen in de transmissie van de pijnsensatie. (4) (7) (12)  

Het antipyretisch effect komt tot stand door een verminderde vorming van prostaglandines in de 

hypothalamische thermostaat. In de hypothalamus wordt PGE2 gevormd door het COX-2 enzym en microsomale 

PGE-synthase 1. PGE2 werkt in op receptoren van warmtegevoelige neuronen. Hierdoor wordt de hypothalamus 

geactiveerd en de hypothalamische thermostaat op een hogere temperatuur ingesteld. NSAID’s kunnen deze 

respons onderdrukken door remming van de PGE2-synthese. (7) (12) 
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Het anti-inflammatoir effect wordt veroorzaakt door zowel het vasodilaterend effect als het faciliterend 

effect op de vaatpermeabiliteit van de prostaglandines te inhiberen. Het vasodilaterend effect leidt tot een 

verhoogde bloedvoorziening in het inflammatoir gebied wat roodheid en warmte veroorzaakt. Zwelling treedt 

op als gevolg van het faciliterend effect van de prostaglandines op de vaatpermeabiliteit. Bovendien maken de 

prostaglandines de nociceptieve zenuwuiteinden gevoeliger voor het stimulerend effect van inflammatoire 

mediatoren wat leidt tot pijn. Prostaglandines veroorzaken dus de typische symptomen die optreden tijdens een 

inflammatie: calor (warmte), dolor (pijn), rubor (roodheid) en tumor (zwelling). (7) (12)  

1.1.3 Indicaties 

NSAID’s worden toegepast bij diverse inflammatoire aandoeningen. Ze zijn vooral geïndiceerd bij 

inflammatie van het bewegingsstelstel zoals bij reumatoïde artritis, osteoartrose, spondylitis ankylosans en 

jicht. Verder worden NSAID’s ook toegepast bij pijn van diverse oorsprong, onder andere bij hoofdpijn en 

menstruatiepijn. Ibuprofen wordt ook toegepast bij koorts, maar paracetamol is voor deze indicatie de eerste 

keuze aangezien het veiliger is. (1) 

1.1.4 Bijwerkingen 

NSAID’s hebben tal van bijwerkingen zoals gastro-intestinale last en letsels van de gastro-intestinale 

mucosa, verhoogd risico op myocardinfarct en cerebrovasculaire accidenten, vochtretentie met verergeren van 

hartfalen, bloeddrukverhoging, acute nierinsufficiëntie, overgevoeligheid, hyperkaliëmie, hematologische 

afwijkingen, hepatotoxiciteit en verslechteren en uitlokken van allerlei huidaandoeningen. In het kader van deze 

masterproef worden enkel de gastro-intestinale en de cardiovasculaire bijwerkingen meer in detail besproken. 

(1) 

1.1.4.1 Gastro-intestinale bijwerkingen 

NSAID’s kunnen gastro-intestinale last, ulceraties, bloedingen en perforaties veroorzaken. De gastro-

intestinale bijwerkingen van NSAID’s worden veroorzaakt door 2 mechanismen. Enerzijds treedt er een lokaal 

etsend effect op, wat leidt tot oppervlakkige laesies. Deze laesies worden veroorzaakt door ionisatie van NSAID’s 

wanneer deze worden opgenomen vanuit het zure maaglumen in het pH-neutrale maagslijmvlies. Als gevolg 

van de ionisatie worden NSAID’s tijdelijk in de epitheelcellen gevangen, waardoor ze deze cellen beschadigen. 

Deze letsels geven meestal geen complicaties en treden vooral op in het begin van een NSAID-behandeling. 

Anderzijds wordt door inhibitie van COX-1 de productie van de cytoprotectieve prostaglandines geremd, wat leidt 

tot ernstige gastro-intestinale complicaties zoals ulcera en bloedingen. (1) (4) (11) 

Alle NSAID’s geven een significant verhoogd risico op maagulcera en andere gastro-intestinale 

bloedingen. Vergeleken met placebo werd een viervoudiging van het risico gevonden voor naproxen en ibuprofen 

aan hoge doses. De COX-2-selectieve NSAID’s en diclofenac verdubbelen het risico. (13) 
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Bij patiënten ouder dan 60–70 jaar is er meer kans op gastro-intestinale complicaties en met ernstigere 

gevolgen dan bij jongeren. Daarnaast zijn ulcera en/of gastro-intestinale complicaties in de voorgeschiedenis de 

meest voorkomende en relevante risicofactoren. Andere risicofactoren zijn het gelijktijdig gebruik van orale 

corticosteroïden, selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's), orale anticoagulantia of acetylsalicylzuur, 

aanwezigheid van Helicobacter pylori  of ernstige comorbiditeit zoals diabetes of hartfalen. Verder dient er 

rekening mee gehouden te worden dat de grootte van het risico toeneemt naarmate het NSAID hoger en langer 

wordt gedoseerd, indien meerdere NSAID's worden gebruikt en naarmate er meer risicofactoren zijn. (4)  

De gastro-intestinale complicaties kunnen niet vermeden worden door wijziging van de toedieningsweg 

van het NSAID, aangezien het een systemisch effect betreft. Om dezelfde reden is ook het gebruik van enterisch 

omhulde NSAID-tabletten zinloos. Enterische omhulling beperkt enkel de niet-ernstige gastro-intestinale 

klachten veroorzaakt door het lokaal etsend effect van NSAID’s. Gastro-intestinale toxiciteit van een NSAID kan 

wel verminderd worden door associatie met een protonpompinhibitor (PPI), een hooggedoseerd H2-

antihistaminicum of misoprostol. Een PPI is echter de eerste keuze aangezien het effectiever is in de preventie 

van ulcera dan H2-antihistaminica en misoprostol in de benodigde dosering maag-darmstoornissen, zoals 

diarree en buikpijn, veroorzaakt. Gezien de brede toepasbaarheid en de prijs gaat de voorkeur uit naar de PPI 

omeprazol. Daarnaast zijn COX-2-selectieve NSAID’s veiliger wat betreft het risico op gastro-intestinale 

bloedingen, maar ze veroorzaken wel een verhoogd risico op bloedingen in vergelijking met placebo. Voor 

patiënten waarbij het risico op ulcera zeer hoog is, kan een COX-2-selectief NSAID in combinatie met een PPI 

extra bescherming bieden tegen gastro-intestinale toxiciteit. (1) (4) (8) (14) (15)  

1.1.4.2 Cardiovasculaire bijwerkingen 

Zowel bij patiënten met en zonder een cardiovasculaire aandoening kan een verhoogd risico op 

cardiovasculaire events zoals myocardinfarct, hartfalen of beroerte voor geen enkel NSAID worden uitgesloten. 

Het verhoogde risico op cardiovasculaire bijwerkingen van NSAID’s wordt veroorzaakt door inhibitie van de PGI2-

synthese. NSAID’s remmen het COX-2 enzym waardoor de vorming van PGI2 wordt geïnhibeerd. PGI2 heeft een 

antitrombotisch effect omdat het vasodilatatie veroorzaakt en de trombocytenaggregatie en de proliferatie van 

glad spierweefsel in bloedvaten remt. Remming van COX-2 door NSAID’s werkt dus protrombotisch en verhoogt 

het risico op cardiovasculaire bijwerkingen. (1) (10) (16) (17) (18) 

Hoge doses van diclofenac en van ibuprofen (≥ 2400 mg p.d.) verhogen het risico op cardiovasculaire 

events met 40 % ten opzichte van placebo. Dat risico is vergelijkbaar met dat van de COX-2-selectieve NSAID’s. 

Laaggedoseerd ibuprofen (< 1200 mg p.d.) en naproxen doen het risico niet toenemen. Een verklaring hiervoor 

is dat naproxen, door zijn lange halfwaardetijd, een langdurige inhibitie geeft van COX-1, waardoor het het 

protrombotisch effect van COX-2-inhibite afzwakt. (10) (13)  
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Cardiovasculaire trombotische accidenten, zoals een hartinfarct of cerebrovasculair accident, treden 

vooral op bij patiënten met cardiovasculaire risicofactoren. Tot deze risicofactoren behoren onder andere roken, 

hypertensie, diabetes en hypercholesterolemie. Daarnaast is het risico op cardiovasculaire trombotische 

accidenten afhankelijk van het type NSAID, de dosis en behandelingsduur. Bijgevolg dient de behandelingsduur 

van het NSAID zo kort mogelijk gehouden te worden en in de laagst mogelijke effectieve dosis. Bovendien zijn 

COX-2-selectieve NSAID's, aceclofenac, diclofenac en hoge doses ibuprofen gecontra-indiceerd bij patiënten met 

coronair lijden, antecedenten van cerebrovasculaire aandoeningen, perifeer vaatlijden en matig tot ernstig 

hartfalen. (1) (10) (19) 

Voor patiënten zonder cardiovasculaire aandoeningen waarvoor een niet-selectief NSAID gewenst is, is 

naproxen de eerste keuze. Laaggedoseerd ibuprofen is voor kortdurend of sporadisch gebruik een aanvaardbaar 

alternatief. Bij patiënten met een cardiovasculaire aandoening wordt het gebruik van NSAID’s voor kortdurend 

of sporadisch gebruik vermeden indien een alternatief beschikbaar is. Indien NSAID-gebruik niet kan vermeden 

worden, is ook hier naproxen de eerste keuze. Bij patiënten die leiden aan of een groot risico hebben voor een 

cardiovasculaire aandoening en die langdurig hoge doses NSAID nodig hebben, wordt geopteerd voor celecoxib 

in plaats van niet-selectieve NSAID’s. (17) 

1.2 ANTITROMBOTICA 

1.2.1 Classificatie 

De antitrombotica kunnen onderverdeeld worden in de antiaggregantia, de anticoagulantia en de 

trombolytica. Aangezien de trombolytica enkel worden aangewend in het hospitaal, wordt deze laatste klasse 

buiten beschouwing gelaten in deze masterproef. In onderstaande tabel volgt een classificatie van de 

antiaggregantia en de anticoagulantia. (1) 

Tabel 1.1: Classificatie van de antitrombotica volgens het BCFI (1) 

ANTITROMBOTICA 

Antiaggregantiaa Orale anticoagulantiab 

Acetylsalicylzuur laaggedoseerd (80, 100, 160 mg) Vitamine K-antagonisten: 
- Acenocoumarol 
- Fenprocoumon 
- Warfarine 

Thiënopyridines: 
- Clopidogrel 
- Prasugrel 
- Ticlopidine 

Directe orale anticoagulantia (DOAC’s): 
- Factor Xa-inhibitoren 

- Apixaban 
- Edoxaban 
- Rivaroxaban 

- Trombine-inhibitoren 
- Dabigatran 

Dipyridamol 

Ticagrelor 

                                                      
a Antagonisten van Glycoproteïne (GP) IIb/IIIa-receptoren: aangezien deze klasse enkel in het hospitaal wordt gebruikt, worden ze in 
deze masterproef buiten beschouwing gelaten. 
b De parenterale anticoagulantia worden in deze masterproef buiten beschouwing gelaten. 
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1.2.2 Hemostase 

Bij beschadiging van een bloedvat worden structuren in de vaatwand blootgelegd die in aanraking 

komen met de circulerende bloedplaatjes. Dit contact stimuleert de plaatjes- of trombocytenaggregatie, 

waardoor een witte trombus of een primaire hemostatische plug gevormd wordt. Deze plug zorgt voor een 

eerste, tijdelijke afsluiting van het bloedvat. De antiaggregantia kunnen op dit proces inwerken. (6) (7) 

Bij beschadiging van het bloedvat komt vrijwel tegelijk ook weefseltromboplastine vrij, die in het bloed 

circulerende stollingsfactoren activeert. Er zijn 12 verschillende stollingsfactoren die een rol spelen in het 

activeren van de stollingscascade, geïllustreerd in Figuur 1.2. De stollingsfactoren worden meestal met Romeinse 

cijfers aangeduid, maar ze hebben ook elk een eigen naam. Na beschadiging van de vaatwand wordt als eerste 

de stollingsfactor XII geactiveerd door contact met materiaal van de vaatwand. Deze factor activeert een tweede 

factor, die op zijn beurt een derde factor activeert enzovoort, waardoor een cascade van eiwitreacties ontstaat. 

De stollingsfactoren circuleren rond in het bloed als inactieve pro-enzymen. Tijdens bloedstolling kunnen deze 

inactieve vormen geactiveerd worden door reeds geactiveerde factoren die hoger in de cascade zitten. Als laatste 

stap in de cascade wordt factor X geactiveerd en wordt protrombine (factor II) omgezet in zijn actieve vorm 

trombine (factor IIa). Trombine kan vervolgens fibrinogeen (factor I) omzetten in fibrine. Fibrine maakt een 

netwerk van fibrinedraden die de basis vormen van een bloedstolsel (rode trombus) dat de wonde afsluit. De 

anticoagulantia werken hierop in. (6) (7) 

Ten slotte wordt ook het fibrinolytisch of trombolytisch systeem geactiveerd om de grootte van de plug 

beperkt te houden. Trombolytica kunnen gebruikt worden om dit effect te simuleren. (6) (7) 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.2: De stollingscascade (6) 

De synthese van de stollingsfactoren vindt plaats in de levercellen. Voor de synthese van de factoren II, 

VII, IX en X is vitamine K essentieel. De afwezigheid van vitamine K resulteert in abnormale vormen van deze vier 

stollingsfactoren waardoor de cascade en het stollingsproces moeilijker doorgaan. Bij abnormale activering van 

het stollingsproces wordt er een trombus gevormd die de circulatie kan blokkeren. Bij een volledige afsluiting 

van de circulatie ontstaan infarcten. Deze obstructies kunnen voorkomen in de kransslagaderen van het hart of 
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in de slagaderen die naar de hersengebieden lopen. Hierdoor wordt respectievelijk een hartinfarct of 

herseninfarct veroorzaakt. Een stolsel kan vanuit een lager gelegen bloedvat of vanuit een hartholte 

doorschieten naar de hersenvaten waardoor een hersenembolie veroorzaakt wordt. (6) (7) 

1.2.3 Werkingsmechanisme 

1.2.3.1 Antiaggregantia 

Bij beschadiging van een bloedvat komen er delen van collageenvezels bloot te liggen en wordt ook de 

von Willebrand factor (vWF) vrijgesteld. Zoals geïllustreerd op Figuur 1.3 binden collageen en vWF op de 

bloedplaatjesreceptoren GP Ia/IIa en GP Ib. Hierdoor hechten de bloedplaatjes zich vast aan de beschadigde zone 

van het bloedvat, waardoor de plaatjes geactiveerd worden. Activatie van intracellulaire signaalpathways in de 

bloedplaatjes stellen agonisten zoals TXA2, adenosinedifosfaat (ADP) en trombine (IIa) vrij. Deze agonisten 

activeren omliggende bloedplaatjes en lokken ze naar de plaats waar het bloedvat beschadigd is. Na activatie 

treedt er een conformationele verandering op van de GP IIb/IIIa-receptoren op het oppervlak van de 

bloedplaatjes. Deze receptoren kunnen nu binden met fibrinogeen, waardoor de omliggende bloedplaatjes 

aggregeren. Dit kan uiteindelijk leiden tot trombusvorming. Het vrijgestelde ADP bindt onder andere met de 

P2Y12-receptoren op de bloedplaatjes waardoor de vorming van cyclisch adenosinemonofosfaat (cAMP) wordt 

geïnhibeerd. Dit leidt tot een stimulatie van de plaatjesactivatie. PGI2, dat vrijgesteld wordt door endotheliale 

cellen, verhoogt de concentratie van cAMP waardoor de plaatjesactivatie geremd wordt. De verschillende 

antiaggregantia interfereren als volgt met de bloedplaatjesaggregatie: 

- Acetylsalicylzuur: een verminderde synthese van TXA2 door inhibitie van COX-1 

- Thiënopyridines: inhibitie van de binding van het pro-aggregerend ADP aan P2Y12-receptoren op de 

bloedplaatjes door irreversibele binding van de thiënopyridines aan de P2Y12-receptor 

- Ticagrelorc: inhibitie van de binding van het pro-aggregerend ADP aan P2Y12-receptoren op de 

bloedplaatjes door reversibele binding van ticagrelor aan de P2Y12-receptor 

- Dipyridamol: inhibitie van de aggregatie door een stijging van cAMP (7) (20) (21) (22) 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

c Ticagrelor wordt samen met clopidogrel, prasugrel en ticlopidine de P2Y12-remmers genoemd omwille van hun werkingsmechanisme. 
(23) (24) 
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Figuur 1.3: Mechanisme van adhesie en aggregatie van bloedplaatjes (20) 

1.2.3.2 Anticoagulantia 

Vitamine K-antagonisten 

Vitamine K-antagonisten worden ook wel cumarinederivaten genoemd. Vitamine K-antagonisten 

remmen de productie van vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren, factor II, VII, IX en X en de 

stollingsinhibitoren proteïne C en proteïne S, in de lever door inhibitie van vitamine K-reductase. Zoals 

geïllustreerd op Figuur 1.4 wordt de omzetting van geoxideerd vitamine K naar gereduceerd vitamine K 

tegengegaan door een inhibitie van vitamine K-reductase. Aangezien gereduceerd vitamine K een cofactor is van 

het enzym γ-glutamyl carboxylase wordt de vitamine K-afhankelijke γ-carboxylatie van de factor II, VII, IX, X en 

proteïne C en S (prozymogenen) naar hun actieve vormen (zymogenen) geïnhibeerd. (1) (6) (22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.4: Het werkingsmechanisme van warfarine (22) 

Directe orale anticoagulantia 

De DOAC’s werden vroeger ook de nieuwe orale anticoagulantia of de non-vitamine K orale 

anticoagulantia genoemd. Tot de DOAC’s behoren de trombine-inhibitor dabigatran en de factor Xa-inhibitoren 

apixaban, edoxaban en rivaroxaban. (1) 
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De trombine-inhibitoren remmen rechtstreeks zowel het vrije als het fibrinegebonden trombine en de 

door trombocyten geïnduceerde plaatjesaggregatie. De factor Xa-inhibitoren zijn synthetische, specifieke 

inhibitoren van de geactiveerde factor X (Xa) (Zie Figuur 1.5). (1) 

Idarucizumab wordt gegeven als antidotum voor dabigatran. Voor de factor Xa-inhibitoren zijn er 

momenteel nog geen antidota beschikbaar. Een potentieel antidotum, het recombinant geproduceerde 

Andexanet alfa, is wel in ontwikkeling. (1) (25) 

 

Figuur 1.5: Het werkingsmechanisme van trombine-inhibitoren en factor Xa-inhibitoren (26) 

1.2.4 Indicaties 

Antitrombotica zijn geïndiceerd bij de behandeling en de primaire en/of secundaire preventie van 

diverse cardiovasculaire problemen. Ze worden gebruikt ter preventie en/of behandeling van trombo-embolische 

aandoeningen zoals acuut coronair syndroom, transiënt ischemic attack (TIA), diep veneuze trombose en 

longembolie. (1) (27) 

1.2.4.1 Antiaggregantia  

Acetylsalicylzuur in antiaggregerende dosis 

In secundaire cardiovasculaire preventie na een myocardinfarct of een cerebrovasculair accident en bij 

een aantal acute ischemische problemen wordt nog steeds de voorkeur gegeven aan acetylsalicylzuur. 

Acetylsalicylzuur is onder andere geïndiceerd bij een acuut myocardinfarct, instabiele angor en een acuut 

ischemisch cerebrovasculair accident. (1) 

Thiënopyridines 

Clopidogrel heeft in de preventie van cardiovasculaire problemen slechts een beperkte plaats. Het wordt 

hoofdzakelijk gebruikt als acetylsalicylzuur gecontra-indiceerd is of niet verdragen wordt. Clopidogrel is, in 

monotherapie, geïndiceerd na een acuut myocardinfarct, na een ischemisch cardiovasculair accident of bij 

perifere arteriële aandoeningen. Daarnaast kan het ook gebruikt worden in associatie met acetylsalicylzuur bij 

een acuut coronair syndroom of bij voorkamerfibrillatie. Prasugrel wordt in associatie met acetylsalicylzuur 
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toegepast bij sommige acute coronaire syndromen. Ticlopidine kan gebruikt worden ter preventie van arteriële 

trombotische aandoeningen, maar heeft slechts een zeer beperkte plaats wegens zijn hematologische 

ongewenste effecten. (1) 

Ticagrelor 

Ticagrelor wordt gebruikt in associatie met acetylsalicylzuur ter preventie van arteriële trombo-

embolische aandoeningen, tot 12 maanden na een acuut coronair syndroom. Daarnaast wordt de combinatie ook 

aangewend bij patiënten met een myocardinfarct in de voorgeschiedenis en een verhoogd trombo-embolisch 

risico. (1)  

Dipyridamol 

Dipyridamol wordt gebruikt in associatie met acetylsalicylzuur in de secundaire preventie na een TIA of 

cerebrovasculair accident. Daarnaast wordt dipyridamol in combinatie met een vitamine K-antagonist gebruikt 

ter preventie van trombo-embolische verwikkelingen bij klepprothesen. (1) 

1.2.4.2 Anticoagulantia 

Vitamine K-antagonisten  

Vitamine K-antagonisten zijn geïndiceerd bij behandeling en preventie van trombo-embolische 

aandoeningen, hartklepprothesen en voorkamerfibrillatie. (1)  

Directe orale anticoagulantia 

Dabigatran wordt gebruikt ter behandeling en preventie van diep veneuze trombose en longembolie. 

Daarnaast wordt het ook gebruikt ter preventie van trombo-embolische events bij patiënten met niet-valvulaire 

voorkamerfibrillatie geassocieerd aan één of meerdere risicofactoren. De indicaties van apixaban, rivaroxaban 

en edoxaban zijn gelijk aan deze van dabigatran. (1) 

1.2.5 Bijwerkingen 

1.2.5.1 Antiaggregantia 

Acetylsalicylzuur in antiaggregerende dosis 

Acetylsalicylzuur remt de plaatjesaggregatie langdurig waardoor een risico op bloeding ontstaat.  

Ongewenste effecten, zoals gastro-intestinale en centrale bloedingen kunnen optreden bij gebruik van 

acetylsalicylzuur in antiaggregerende dosis. Ook bij het gebruik van een éénmalige dosis kunnen deze 

ongewenste effecten reeds optreden. Verder kan acetylsalicylzuur, zelfs bij lage dosis, ernstige maagbloedingen 

veroorzaken wegens een lokaal etsend effect op de maagmucosa. Dit lokaal etsend effect is minder uitgesproken 

bij gebruik van oplosbare acetylsalicylzuurpreparaten en maagsapresistente vormen. Bij patiënten met astma 

en nasale poliepen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden bij het gebruik van acetylsalicylzuur. Verder kan 

er kruisovergevoeligheid optreden met NSAID’s. (1) 
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Thiënopyridines 

Ook bij het gebruik van thiënopyridines kunnen bloedingen optreden. Bloedingen treden frequenter op 

met prasugrel. Door inname van ticlopidine kan hematologische toxiciteit ontstaan, wat minder wordt gezien 

met clopidogrel en prasugrel. (1) 

Ticagrelor 

Naast het risico op bloeding, worden als ongewenste effecten voor ticagrelor ook hoofdpijn, dyspneu 

en hartgeleidingsstoornissen vermeld. (1) 

Dipyridamol 

Bloeding, gastro-intestinale klachten, hoofdpijn en hypotensie worden vermeld als bijwerkingen van 

dipyridamol. (1) 

1.2.5.2 Anticoagulantia 

Vitamine K-antagonisten 

De vitamine K-antagonisten geven als bijwerkingen risico op bloeding, allergische reacties, huidnecrose 

en een tijdelijke verhoging van de leverenzymen. (1) 

Vitamine K-antagonisten hebben een nauwe therapeutisch-toxische marge. Een nauwkeurige dosering 

is dus van belang aangezien een lichte overdosering al bloedingen kan veroorzaken. Daarom wordt de 

stollingstijd gecontroleerd bij patiënten op vitamine K-antagonisten door de arts. Deze controle gebeurt op basis 

van de International Normalized Ratio (INR) wat een maat is voor de stollingstijd. De INR wordt berekend door 

de stollingstijd van het bloed van de patiënt te delen door de stollingstijd van standaardbloed, wat gelijk is aan 

1. Bij gezonde mensen schommelt de INR-waarde rond de 1. Bij patiënten op een vitamine K-antagonist streeft 

men doorgaans naar een INR van 2 à 3. Hoe hoger de INR-waarde is, hoe langer de stollingstijd en hoe langer 

het dus duurt vooraleer zich een trombus zal vormen. Indien er gevaar is voor bloedingsrisico wordt vitamine K 

gedurende korte tijd toegediend als antidotum. Aangezien de synthese van stollingsfactoren gestimuleerd moet 

worden, vergt de werking van vitamine K enige tijd. Bij urgenties kunnen in bepaalde gevallen vers plasma of 

een concentraat van stollingsfactoren intraveneus worden toegediend. (1) (4) (6) (7) (28) (29) 

Het risico op majeure bloedingen bij patiënten behandeld met vitamine K-antagonisten varieert van 1 

% tot 3 % per jaar. Het risico op bloedingen is het grootst in de beginfase van de behandeling en in geval van 

INR-instabiliteit zoals bij comorbiditeit en interacties met andere geneesmiddelen. Bij de meerderheid van de 

patiënten zijn hersenbloedingen het meest zorgwekkend. De hersenbloedingen kunnen fataal zijn of leiden tot 

blijvende neurologische problemen. Bij 70-jarige proefpersonen werd een risico op een spontane hersenbloeding 

gemeld van 0,15 % per jaar. Bij patiënten behandeld met vitamine K-antagonisten was het risico op een 

hersenbloeding twee- tot vijfmaal verhoogd (0,3 – 0,8 % per jaar). De risicofactoren voor dergelijke bloedingen 
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zijn hoofdzakelijk een leeftijd boven de 75 jaar, hypertensie, een cerebrovasculaire aandoening in de 

voorgeschiedenis en de intensiteit van anticoagulatie. (30) (31) (32) (33) 

Directe orale anticoagulantia 

De ongewenste effecten van de DOAC’s zijn bloeding, gastro-intestinale stoornissen, verhoging van de 

leverenzymen en trombopenie. Verder wordt er vermoed dat dabigatran het risico op een myocardinfarct licht 

verhoogt. (1) 

DOAC’s geven een gelijkaardig of zelfs kleiner risico op bloedingen in vergelijking met de vitamine K-

antagonisten. Het risico op overlijden door majeure bloedingen is 7,6 % bij patiënten behandeld met een DOAC 

tegenover 11 % bij patiënten behandeld met warfarine. DOAC’s verlagen het risico op dodelijke bloedingen, 

cardiovasculaire mortaliteit en totale mortaliteit. Het verminderd risico op overlijden ten gevolge van 

bloedingen veroorzaakt door DOAC’s is waarschijnlijk te wijten aan het verminderde risico op hersenbloedingen. 

Het risico op gastro-intestinale bloedingen wordt niet verhoogd door DOAC’s met uitzondering van rivaroxaban 

en dabigatran. Rivaroxaban en een hoge dosis dabigatran (150 mg tweemaal daags) resulteren in significant 

meer gastro-intestinale bloedingen dan warfarine. Bijgevolg kan de combinatie van een NSAID met bepaalde 

DOAC’s leiden tot een groter risico op gastro-intestinale bloedingen dan een toevoeging van een NSAID aan een 

vitamine K-antagonist. Een belangrijke risicofactor voor bloedingen geassocieerd met het gebruik van DOAC’s is 

nierinsufficiëntie, aangezien alle DOAC’s tot op zeker hoogte afhankelijk zijn van renale klaring. (25) (33) (34) 

(35)  

1.3 INTERACTIE TUSSEN NSAID EN ANTITROMBOTICA 

1.3.1 Interactiemechanisme 

Zowel NSAID’s als antitrombotica kunnen bloedingen veroorzaken waardoor de combinatie van beide 

leidt tot een verhoogd bloedingsrisico, dit ten gevolge van een farmacodynamische interactie met synergistisch 

effect. Het gaat daarbij vooral om  gastro-intestinale bloedingen, maar ook andere bloedingen kunnen optreden. 

De COX-2-selectieve NSAID’s hebben geen effect op de plaatjesaggregatie, maar hun risico op gastro-intestinale 

bloedingen is wel vergelijkbaar met dat van laaggedoseerd acetylsalicylzuur. Voor clopidogrel wordt 

daarenboven nog aangenomen dat de trombocytenaggregatieremming leidt tot een verminderde angiogenese 

en daardoor een verminderde wondheling. Hierdoor zou bij gebruik van een NSAID de kans stijgen dat ‘back-

ground’ ulcera zich ontwikkelen tot maagbloedingen. (23) (37) (38) 

Bovenop de farmacodynamische interactie tussen NSAID en antitrombotica is er mogelijk ook nog een 

farmacokinetische interactie bij patiënten met Cytochroom P450 2C9 (CYP2C9)-polymorfisme. Bepaalde NSAID’s, 

zoals diclofenac, ibuprofen, indometacine, meloxicam, naproxen en celecoxib, zijn CYP2C9 substraten. Ook de 

vitamine K-antagonisten zijn CYP2C9 substraten. Mensen met het genotype CYP2C9*1/*1 produceren een normaal 
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werkzaam enzym. Bij mensen die drager zijn van ten minste één CYP2C9*2 allel en vooral een CYP2C9*3 allel, 

wordt er een minder actief enzym geproduceerd. In dat geval kan een combinatie van een vitamine K-antagonist 

en een NSAID, dat door hetzelfde enzym gemetaboliseerd wordt, leiden tot een verminderde metabolisatie van 

de vitamine K-antagonist waardoor er een te sterke ontstolling optreedt. Het CYP2C9 enzym lijkt een grotere rol 

te spelen in de metabolisatie van warfarine dan in de metabolisatie van acenocoumarol. Bijgevolg zou 

acenocoumarol minder gevoelig kunnen zijn aan deze farmacokinetische interactie. (39) (40) (41) (42) (43) 

Naast het risico op maagschade, worden NSAID’s eveneens geassocieerd met een verhoogd risico op 

myocardinfarct en cerebrovasculaire accidenten. Antitrombotica worden juist bij cardiovasculaire aandoeningen 

toegepast, waardoor gelijktijdig gebruik van een NSAID zo veel mogelijk moet vermeden worden. NSAID’s 

remmen namelijk het COX-2 iso-enzym, waardoor de vorming van PGI2 wordt geremd en een protrombotisch 

effect ontstaat. Hierdoor stijgt de kans op cardiovasculaire complicaties, vooral bij patiënten die een verhoogd 

risico hebben op cardiovasculaire aandoeningen. Bovendien is er een verminderd cardioprotectief effect van 

acetylsalicylzuur mogelijk bij gelijktijdige inname met ibuprofen of indometacine. Deze NSAID’s kunnen de 

bindingsplaats op het COX-1 enzym tijdelijk blokkeren waardoor acetylsalicylzuur niet kan binden en zijn 

antitrombotische en cardioprotectieve werking niet kan uitvoeren. Naproxen bezit ook een hoge COX-1 affiniteit, 

maar heeft een langere halfwaardetijd waardoor de interactie met acetylsalicylzuur mogelijk minder gevaarlijk 

is. (10) (13) (17) (18) (23)  

1.3.2 Klinische gevolgen 

Om een idee te krijgen van de klinische gevolgen van interacties tussen NSAID en antitrombotica worden 

3 recente studies meer in detail besproken. In een eerste studie werden medische dossiers van 114 835 patiënten, 

afkomstig uit Nederland, Italië of Denemarken, met een maag- of darmbloeding geanalyseerd. In een self-

controlled case series analyse werd nagegaan of patiënten met een NSAID-interactie een groter risico lopen op 

maag- of darmbloedingen. Het grootste risico op deze bloedingen werd gevonden bij de combinatie van niet-

selectieve NSAID’s met corticosteroïden (Incidence Rate Ratio (IRR)d: 12,8). De combinatie van laaggedoseerd 

aspirine met niet-selectieve NSAID’s of COX-2-inhibitoren verhoogde ook het risico in vergelijking met 

laaggedoseerd aspirine in monotherapie. (IRR 6,77; 7,49 en 3,05 respectievelijk). Ook bij de combinatie van 

anticoagulantia (vitamine K-antagonisten en heparines) met niet-selectieve NSAID’s of COX-2-inhibitoren werd 

een verhoogd risico gevonden ten opzichte van anticoagulantia in monotherapie (IRR 8,69; 5,01 en 3,01 

respectievelijk). Bij de antiaggregantia werd enkel een verhoogd risico waargenomen in combinatie met niet-

selectieve NSAID’s (IRR 6,50 ten opzichte van IRR 1,74 voor antiaggregantia in monotherapie). (38) 

__________________________________ 

d IRR: incidentie van aandoening in de ene groep (vb. “exposed”) ten opzichte van de incidentie in de referentiegroep (“unexposed”) 
(44) 
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In een tweede studie werden medische dossiers van 150 900 Deense patiënten met voorkamerfibrillatie 

die gehospitaliseerd werden tussen 1997 en 2011 geanalyseerd.  Aan de hand van een observationele cohort 

studie werd nagegaan of patiënten met voorkamerfibrillatie die zowel antitrombotica als NSAID gebruiken een 

groter risico hebben op ernstige bloedingen en trombo-embolie dan patiënten met voorkamerfibrillatie die 

antitrombotica, maar geen NSAID gebruiken. De primaire uitkomst van deze studie was ernstige bloedingen, 

gedefinieerd als hospitalisatie of overlijden ten gevolge van een intracraniële bloeding, gastro-intestinale 

bloeding, bloeding in het respiratoir of urinair stelsel of anemie als gevolg van bloedingen. De secundaire 

uitkomst was hospitalisatie of overlijden ten gevolge van trombo-embolie zoals een herseninfarct of een 

systemische arteriële embolie. Gedurende een periode van twee weken, startende op 3 maand of 2 jaar na 

inclusie in de studie, werd het absoluut risico op de uitkomst met en zonder NSAID-gebruik onderzocht. De 

patiënten werden gemiddeld 6,2 jaar opgevolgd en ongeveer 35,6 % kreeg in die periode een NSAID 

voorgeschreven. Drie maanden na inclusie was het absoluut risico op ernstige bloedingen bij NSAID-gebruik 

gedurende 14 opeenvolgende dagen 3,5 bloedingen per 1000 patiënten en 1,5 bloedingen per 1000 patiënten 

zonder NSAID-gebruik. NSAID-gebruik gedurende 14 dagen leidde dus tot 2 extra bloedingen per 1000 patiënten. 

Bovendien was het bloedingsrisico verdubbeld. Het ging daarbij vooral om gastro-intestinale en intracraniële 

bloedingen (38,7 % en 18,9 % respectievelijk). Daarnaast werd ongeveer 1 extra geval van trombo-embolie per 

1000 patiënten gemeld bij 14 opeenvolgende dagen van NSAID-gebruik. Hierdoor verhoogde het risico op 

trombo-embolie met 36 % bij NSAID-gebruik vergeleken met geen NSAID-gebruik. (34) 

In de derde studie werden de medische dossiers van 61 971 Deense patiënten geanalyseerd die voor het 

eerst een myocardinfarct doormaakten. Aan de hand van een retrospectieve registry studie werd nagegaan of 

post-myocard patiënten die zowel antitrombotica als NSAID gebruiken een groter risico hebben op ernstige 

bloedingen en cardiovasculaire events dan post-myocard patiënten die antitrombotica, maar geen NSAID 

gebruiken. De primaire uitkomst van de studie was dezelfde als deze die gebruikt werd in bovenstaande Deense 

studie. De secundaire uitkomst bestond uit een combinatie van overlijden ten gevolge van een cardiovasculair 

accident, recurrent myocardinfarct, ischemische beroerte, TIA of trombo-embolie. De patiënten werden 

gedurende een periode van gemiddeld 3,5 jaar opgevolgd. Tijdens die periode kwam 34 % van de patiënten 

minstens 1 keer om een voorschrift voor een NSAID. Ook in deze Deense studie werd een verdubbeling van het 

bloedingsrisico waargenomen en een toename van het cardiovasculair risico met 40 %. Dit was ook het geval bij 

kortdurend gebruik van een NSAID (3 dagen of minder). Ook in deze studie betrof het vooral gastro-intestinale 

bloedingen, maar daarnaast werden ook nog tal van andere bloedingen waargenomen. (35) 

Uit deze verschillende recente studies blijkt dat de combinatie van alle types antitrombotica met alle 

types NSAID risicovol is. De interactie verdubbelt het bloedingsrisico en doet het risico op cardiovasculaire events 
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met 40% toenemen. Dit is ook het geval bij kortdurend gebruik (3 dagen of minder) van een NSAID. Relevante 

kanttekening hierbij is dat de DOAC’s niet werden opgenomen in deze studies. (34) (35) (38)  

1.3.3 Huidige literatuur over prevalentie en afhandeling van NSAID-antitrombotica interacties 

Er zijn in de literatuur maar weinig studies naar de prevalentie van NSAID-antitrombotica interacties 

terug te vinden. Een literatuurzoektocht leverde vijf studies op waarin prevalentiegegevens over NSAID-

antitrombotica interacties zijn opgenomen (zie Tabel 1.2). 

Tabel 1.2 Studies met prevalentiegegevens over NSAID-antitrombotica interacties 

Auteurs en jaartal Methode  Resultaten  

Merlo et al., 2001 

(45) 

Cross-sectionele studie naar prevalentie van 

potentieel klinisch relevante 

geneesmiddelinteracties in Zweden – alle 

voorschriften van ≥ 2 geneesmiddelen in januari 

1999 werden gescreend 

962 013 afgeleverde voorschriften  

→ 1,4 % (13 282/962 013) van de voorschriften had 

potentiële interacties die ernstige klinische gevolgen 

kunnen veroorzaken 

→ 4,8 % (644/13 282) van deze interacties waren 

interacties tussen NSAID en warfarine (over interacties 

van NSAID met andere antitrombotica werden in het 

artikel geen cijfers vermeld) 

Penning-van Beest 

et al, 2007 (42) 

Cohort studie naar frequentie en type van 

potentiële geneesmiddelinteracties tijdens 

anticoagulatietherapie met vitamine K-

antagonisten – alle gebruikers van acenocoumarol 

en fenprocoumon in Nederland in de periode van 

1991 tot 2003 werden geïncludeerd 

→ 37 % (28 364/76 455) van deze gebruikers 

combineerden hun anticoagulantia met een NSAID 

→ NSAID’s waren de op één na meest frequent 

afgeleverde potentiële interagerende geneesmiddelen 

Roughead et al, 

2010 (46) 

Studie naar prevalentie van potentieel gevaarlijke 

geneesmiddelinteracties bij Australische 

veteranen 

Studieperiode van 6 maand 

→ 1,5 % (4 211/287 074) van de deelnemende patiënten 

werd blootgesteld aan potentieel gevaarlijke 

geneesmiddelinteracties 

→ Van de patiënten die warfarine namen, werd het in 

7,2 % (1 373/19 049) gecombineerd met een NSAID 

Deze resultaten werden veralgemeend naar de 

Australische populatie ≥ 65 jaar (2,9 miljoen): 

→ 6 op 1000 Australiërs gebruikt dagelijks warfarine 

→ Dit suggereert dat aan 1280 Australiërs dagelijks 

een combinatie van warfarine en NSAID wordt 

afgeleverd  

(over interacties van NSAID met andere antitrombotica 

werden in het artikel geen cijfers vermeld) 
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Tabel 1.2 Studies met prevalentiegegevens over NSAID-antitrombotica interacties (vervolg) 

Holm et al, 2014 

(47) 

Retrospectieve en cross-sectionele studie naar de 

prevalentie van voorgeschreven combinaties van 

interagerende geneesmiddelen in de Zweedse 

populatie tijdens de periode van 1 januari tot 30 

april 2010 

In de 4 maand durende studieperiode werden er 

2 490 151 interacties geregistreerd 

→ 3,8 % (94 267/2 490 151) waren klinisch relevante 

interacties die vermeden moeten worden (D-

interacties) 

→ 50,6 % (47 731/94 267) van de D-interacties was 

geassocieerd met bijwerkingen 

→ De meest voorkomende bijwerkingen van deze D-

interacties waren bloedingen (18 040/47 731; 37,8 %) 

→ Een vierde (4 512/18 040; 25,0 %) van deze 

bloedingen werden veroorzaakt door de combinatie 

warfarine – NSAID 

→ Warfarine is het meest voorkomende geneesmiddel 

in D-interacties 

(In deze studie werden OTC-geneesmiddelen zoals 

NSAID’s niet opgenomen waardoor de prevalentie van 

sommige interacties onderschat wordt) 

Hanlon et al, 2017 

(48) 

Cross-sectionele studie naar prevalentie van 

geneesmiddelinteracties bij goed functionerende, 

thuiswonende ouderen (70 - 79 jaar) in Pittsburgh 

en Memphis 

3055 deelnemende ouderen 

→ 25,1 % van de deelnemers had één of meerdere 

potentiële geneesmiddelinteracties 

→ 3055e potentiële geneesmiddelinteracties waarvan 

231 interacties (7,56 %) tussen NSAID en 

antiaggregantia en 29 interacties (0,949 %) tussen 

NSAID en warfarine 

→ > 10 % van de deelnemers gebruikten dagelijks 

NSAID’s ( > 1/4 hiervan was niet voorgeschreven) 

→ NSAID’s: geneesmiddelenklasse die het meest met 

andere geneesmiddelen interageert 

Over hoe NSAID-antitrombotica interacties in de apotheekpraktijk worden afgehandeld, zijn geen 

concrete studies voorhanden. Het is wel duidelijk dat software voor het screenen van geneesmiddelinteracties 

effectief kan zijn in het voorkomen van dergelijke potentieel ernstige interacties. (49) 

1.3.4 Rol van de apotheker 

Het vernieuwd Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 “houdende onderrichtingen voor de apothekers” 

vermeldt dat het uitgangspunt voor het correct beoefenen van de rol als apotheker vervat zit in het verlenen 

__________________________________ 
e Deelnemers kunnen meer dan 1 potentiële geneesmiddelinteractie hebben. 
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van farmaceutische zorg. De kerntaak van de apotheker evolueerde van een ‘geneesmiddelenspecialist’ naar het 

verstrekken van farmaceutische zorg. Vandaag de dag staat het product dus niet langer centraal, maar wel de 

patiënt. Het is daarbij belangrijk dat de apotheker steeds meer samenwerkt en overlegt met andere 

zorgverstrekkers, zoals de huisarts van de patiënt. Het doel van de farmaceutische zorg bestaat uit het 

verbeteren van de levenskwaliteit en de gezondheid van de patiënt, evenals preventief ziektes voorkomen en 

het opstarten van en advies verlenen bij medicamenteuze behandelingen. Het is steeds van belang om de 

effectiviteit en veiligheid van behandelingen te kunnen garanderen en positieve therapeutische resultaten te 

verkrijgen. Hierbij speelt de apotheker een belangrijke rol in de medicatiebegeleiding, wat inhoudt dat correct 

advies wordt verleend bij zowel voorgeschreven medicatie als bij over-the-counter (OTC) producten. (50) (51) 

(52) 

Naast medicatiebegeleiding speelt de apotheker ook een belangrijke rol in medicatiebewaking. 

Aangezien de farmaceutisch zorg streeft naar een veilig en doeltreffend medicatiegebruik, heeft de apotheker 

de taak om medicatiefouten zoals interacties te voorkomen en op te lossen. De apotheker registreert alle 

afleveringen van voorgeschreven geneesmiddelen op naam van de patiënt in een farmaceutisch dossier. Om een 

goede kwaliteit van de farmaceutische zorg te waarborgen kan de apotheker best ook voorschriftvrije 

geneesmiddelen registreren, mits toestemming van de patiënt. Door registratie van alle geneesmiddelen kunnen 

mogelijke interacties vermeden worden door automatische screening door de interactiesoftware. Gezien het 

grote aantal mogelijke interacties is het gebruik van computerprogramma’s onmisbaar om deze snel te kunnen 

opsporen. Dergelijke programma’s dienen echter slechts als een essentiële eerste screening. Soms worden te 

veel irrelevante interacties vermeld, wat leidt tot risico op “alert-moeheid”, waarbij de apotheker de neiging 

heeft tot het negeren van alle meldingen. De omgekeerde situatie is ook mogelijk, waarbij interacties die 

ernstige gevolgen kunnen hebben niet worden weergegeven door het computerprogramma. De kennis van de 

apotheker is dus zeker van essentieel belang voor rationeel en veilig geneesmiddelgebruik. Indien er een 

relevante interactie optreedt tussen voorgeschreven geneesmiddelen, dient de behandelde arts gecontacteerd 

te worden door de apotheker en dienen wetenschappelijk onderbouwde alternatieven overwogen te worden. Na 

overleg kan dan beslist worden om één van de interagerende geneesmiddelen te vervangen of om toch beide 

geneesmiddelen te behouden, mits voldoende uitleg of opvolging van de patiënt. Als een interagerend 

geneesmiddel vervangen wordt door een ander geneesmiddel, moet er natuurlijk opnieuw een interactie-

analyse worden uitgevoerd. Indien het gaat om OTC-producten neemt de apotheker zelf een verantwoorde en 

rationele keuze binnen het OTC-gamma, rekening houdend met de effectiviteit, veiligheid, geschiktheid en prijs. 

(53) (54) (55) (56) (57)  
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2. OBJECTIEVEN 

Het doel van deze masterproef is drieledig. Ten eerste zal nagegaan worden hoe NSAID-antitrombotica 

interacties in de apotheekpraktijk worden afgehandeld wanneer de apotheker een afhandelingsprotocol 

gebruikt. Hiervoor zullen 250 cases uit een recent uitgevoerde observationele studie onderzocht worden. 

Vervolgens zal  nagegaan worden hoe de deelnemers aan deze studie het gebruik van het afhandelingsprotocol 

ervaren hebben. Dit zal gebeuren met behulp van een online vragenlijst. Ten slotte zal onderzocht worden hoe 

NSAID-antitrombotica interacties in de apotheekpraktijk worden afgehandeld indien de 

beslissingsondersteuning van de apotheeksoftware wordt gebruikt. Hiervoor werd een database van een 

apotheekgroep, met alle aflevergegevens (inclusief de interactiesignalen en -afhandeling) gedurende een 

bepaalde tijdsperiode geanalyseerd.  
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3. METHODEN 

3.1 INTERACTIES TUSSEN NSAID’S EN ANTITROMBOTICA AFGEHANDELD VOLGENS EEN AFHANDELINGSPROTOCOL 

Vorig academiejaar voerden de laatstejaarsstudenten farmaceutische wetenschappen van de 

Universiteit Gent tijdens hun stage een onderzoeksproject uit. Het ging om een prospectieve, multicenter studie 

naar interacties tussen NSAID’s en antitrombotica. De studie werd uitgevoerd in 134 officina-apotheken waar 

een laatstejaarsstudent stage liep. Tegelijk werd de studie ook uitgevoerd door 57 stagiairs van de Universiteit 

van Luik. Gedurende een periode van 10 dagen werden alle interacties tussen NSAID’s en antitrombotica 

gedetecteerd in de verschillende apotheken. De studie werd goedgekeurd door het Ethisch Comité van het 

Universitair Ziekenhuis Gent en de patiënten moesten schriftelijke toestemming geven vooraleer gegevens over 

de interactie die bij hen werd vastgesteld mochten genoteerd worden. Voor elke vastgestelde interactie werd, 

mits toestemming van de patiënt, een afhandelingsplan uitgewerkt met behulp van een afhandelingsprotocolf 

(zie bijlage I), en werd daarover overlegd met de voorschrijvende arts. Indien de patiënt schriftelijke 

toestemming gegeven had, noteerde de stagiair voor de vastgestelde interactie een aantal basisgegevens op 

een standaard registratiedocument (zie bijlage II), alsook zijn afhandelingsvoorstel en het resultaat van het 

overleg met de arts. Deze gegevens werden ingevoerd in een Excel-database, en het is deze database die voor 

deze masterproef gebruikt werd. Voor deze masterproef werden 250 willekeurige cases (= interacties) 

geselecteerd en deze werden met behulp van beschrijvende statistiek geanalyseerd met Excel software versie 

2016. 

3.2 HOE WERD HET GEBRUIK VAN HET AFHANDELINGSPROTOCOL ERVAREN 

 Als tweede onderdeel van deze masterproef werd nagegaan hoe de stagiairs het gebruik van het 

afhandelingsprotocol ervaren hebben. Om de mening van de deelnemende stagiairs te achterhalen werden ze 

per mail gecontacteerd met een online vragenlijst. Deze online vragenlijst werd aangemaakt via de software 

SurveyMonkey®. De antwoorden op de open vragen werden thematisch geanalyseerd. Het antwoord op de visuele 

analoge schalen en de gesloten vraag werd met behulp van beschrijvende statistiek geanalyseerd met Excel 

software versie 2016. 

3.3 INTERACTIES TUSSEN NSAID’S EN ANTITROMBOTICA AFGEHANDELD ZONDER AFHANDELINGSPROTOCOL 

 Als laatste onderdeel werd nagegaan hoe interacties tussen NSAID’s en antitrombotica in de apotheek 

worden afgehandeld wanneer geen afhandelingsprotocol maar enkel de beslissingsondersteuning van de 

apotheeksoftware gebruikt wordt. Hiervoor stelde Surplus Apotheken, dit is een coöperatieve groep van  

 

f Dit afhandelingsprotocol werd opgesteld door de Eenheid Farmaceutische Zorg (UGent), op basis van de literatuur en na overleg met 
Prof. T. Christiaens (BCFI en vakgroep Farmacologie UGent), Prof. F. De Keyser (reumatoloog UZ Gent) en Prof. T. De Backer (cardioloog 
UZ Gent). 
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apotheken in Vlaanderen en Brussel die gelinkt is aan de Christelijke Mutualiteiten, een database ter beschikking. 

Deze database bevatte alle interactiemeldingen die voorkwamen in de maanden augustus tot en met december 

2016, samen met de manier waarop deze werden afgehandeld. Surplus Apotheken werkt met de 

apotheeksoftware ViaNova®. ViaNova® heeft voor de interacties tussen NSAID’s en antitrombotica 8 

verschillende interactiesignalen, namelijk: vitamine K-antagonisten – NSAID’s, ibuprofen/indometacine – 

acetylsalicylzuur, NSAID’s – acetylsalicylzuur, vitamine K-antagonisten – piroxicam, P2Y12-remmers – NSAID’s, 

P2Y12-remmers – salicylaten/COX-2-remmers, NSAID’s – DOAC’s, en salicylaten/COX-2-remmers – DOAC’s. Elk 

interactiesignaal heeft een eigen beslissingsondersteunende (BOS) tekst die gebaseerd is op het boek 

Commentaren Medicatiebewaking. De BOS-tekst voor de meest voorkomende interactie, namelijk de interactie 

tussen NSAID’s en acetylsalicylzuur, wordt als voorbeeld weergegeven in Tabel 3.1. (alle BOS-teksten worden 

weergegeven in bijlage III). 

Tabel 3.1: BOS-tekst voor de interactie tussen NSAID’s en acetylsalicylzuur gebaseerd op Commentaren 

Medicatiebewaking (23) 

NSAID’s – ACETYLSALICYLZUUR 

Risicofactoren 

- Eerder doorgemaakt ulcus pepticum of maagdarmbloeding. 

- Leeftijd ≥ 60 jaar. 

- Gebruik van cumarine, P2Y12-remmer, DOAC, systemisch-werkend corticosteroïd, SSRI/SNRI/trazodon, 

spironolacton. 

- Diabetes, hartfalen of ernstige invaliderende reumatoïde artritis. 

- Hoge dosis NSAID (ibuprofen > 1,2 g, diclofenac > 100 mg, naproxen > 500 mg dd). 

De gegevens werden opnieuw verwerkt met behulp van Excel software versie 2016. Op deze manier kon 

nagegaan worden in welke mate de afhandeling in de huidige apotheekpraktijk al dan niet overeenstemt met 

de afhandeling volgens het afhandelingsprotocol. 

Afhandeling 

 Geen risicofactoren aanwezig:                                           

-   Geen actie.                

 Minimaal één risicofactor aanwezig:        

- Vervang zo mogelijk NSAID door paracetamol. 

Indien vervanging niet mogelijk 

- Voeg protonpompremmer in voldoende dosering toe.                      
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4. RESULTATEN  

4.1 INTERACTIES TUSSEN NSAID’S EN ANTITROMBOTICA AFGEHANDELD VOLGENS EEN AFHANDELINGSPROTOCOL 

Voor het eerste deel van deze masterproef werden uit alle gedetecteerde interacties willekeurig 250 

cases (= interacties) geselecteerd en geanalyseerd. Honderddrieënzestig patiënten (163/250; 65,2 %) gaven 

schriftelijke toestemming om gegevens in verband met de interactie te noteren, waardoor verdere registratie 

werd toegestaan. De patiënten waren gemiddeld 68,7 jaar oud (SD 11,7 jaar). Van de 163 patiënten waren er 86 

mannelijk (52,8 %) en 77 (47,2 %) vrouwelijk.  

Karakteristieken van de geregistreerde interacties 

De antitrombotica betrokken in de interacties bleken hoofdzakelijk antiaggregantia (134/163; 82,2 %) te 

zijn, en dan vooral acetylsalicylzuur (ASA) (117/163; 71,8 %) (Figuur 4.1). In 15,3 % (25/163) van de gevallen was het 

betrokken antitromboticum een anticoagulans. Daarbij waren de DOAC’s en de vitamine K-antagonisten 

ongeveer gelijk verdeeld (13/163; 7,98 % en 12/163; 7,36 % respectievelijk). Slechts 4 (4/163; 2,45 %) keer werd een 

interactie gerapporteerd waarbij een combinatie van een antiaggregans en anticoagulans betrokken waren. De 

meest voorkomende interagerende NSAID’s waren respectievelijk ibuprofen (56/173; 32,4 %)g, diclofenac (41/173; 

23,7 %), meloxicam (16/173; 9,25 %), piroxicam (13/173; 7,51 %), naproxen (11/173; 6,36 %) en aceclofenac (11/173; 

6,36 %). De meerderheid van de patiënten (153/163; 93,9 %) nam 1 NSAID, en 10 patiënten (10/163; 6,13 %) 

gebruikten er 2. Bij 26 interacties (26/163; 16,0 %) werd één van de interagerende geneesmiddelen OTC 

afgeleverd. Ibuprofen was bij 22 van deze 26 interacties het OTC afgeleverde geneesmiddel (22/56; 39,3 %). Bij 

geen enkele interactie werden alle interagerende geneesmiddelen OTC afgeleverd. 

In Tabel 4.1 worden de karakteristieken van de geregistreerde interacties weergegeven. De interactie 

trad het meest (120/163; 73,6 %) op met een vroeger afgeleverd geneesmiddel. Het interagerend geneesmiddel 

werd hoofdzakelijk (104/120; 86,7 %) opgespoord via de medicatiehistoriek van de patiënt en meer bepaald via 

de lokale medicatiehistoriek van de apotheek. Het antitromboticum en het NSAID waren vaak (108/163; 66,3 %) 

van dezelfde voorschrijver. Bij iets meer dan een vierde (42/161; 26,1 %)h van de patiënten werd één van de 

interagerende geneesmiddelen nieuw opgestart, waardoor nog geen gelijktijdig gebruik aanwezig was. In 16,8 

% (27/161) van de gevallen werden de interagerende geneesmiddelen al 2 – 5 jaar gelijktijdig ingenomen. In 76,7 

% (125/163) van de gevallen wordt het NSAID op regelmatige basis gebruikt, namelijk 57,1 % (93/163) van de 

patiënten gebruikten het NSAID dagelijks en 19,6 % (32/163) gebruikten het NSAID meerdere keren per week. 

 

 

__________________________________ 

g Aangezien 10 patiënten 2 NSAID’s gebruikten, zijn er 173 interagerende NSAID’s. 
h Vraag 3 van het registratiedocument werd 2 keer niet beantwoord, waardoor de noemer slechts 161 bedraagt. 
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Daarnaast werd geregistreerd welke andere medicatie, zowel voorgeschreven als OTC, de patiënten 

naast de antitrombotica en NSAID gebruiken (zie Tabel 4.1, ‘co-medicatie’). Ongeveer een derde van de patiënten 

(56/163; 34,4 %) bleek al een PPI te nemen (de eerste keuze voor het verminderen van de gastro-intestinale (GI) 

toxiciteit van NSAID’s). Daarnaast bleek 24,5 % (40/163) nog andere medicatie, naast een NSAID en een 

antitromboticum, te nemen die het bloedingsrisico verhoogt, met name systemische corticosteroïden (29/163; 

17,8 %) en SSRI (11/163; 6,75 %). 
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Figuur 4.1: Overzicht van de stofnamen betrokken in de geregistreerde interacties

Piroxicam 

N = 13 (7,51 %) 

 

Meloxicam 

N = 16 (9,25 %) 

 

Diclofenac 

N = 41 (23,7 %) 

 

Ibuprofen 

N = 56 (32,4 %) 

 

Antitrombotica 

N = 163 

 

Anticoagulantia  

N = 25 (15,3 %) 

 

Antiaggregantia + 
anticoagulantia 
N = 4 (2,45 %) 

 

Antiaggregantia  

N = 134 (82,2 %) 

 

Ticagrelor 

N = 1 (0,613 %) 

 

Clopidogrel 

N = 10 (6,13 %) 

 

Dipyridamol 

N = 1 (0,613 %) 

 

Ticlopidine 

N = 1 (0,613 %) 

 

ASA + 

dipyridamol  

N = 4 (2,45 %) 

Andere  

N = 17 (10,4 %) 

 

ASA 

N = 117 (71,8 %) 

 

Naproxen 

N = 11 (6,36 %) 

Aceclofenac 

N = 11 (6,36 %) 

 

Apixaban 
N = 4 (2,45 %) 

 

Dabigatran 

N = 2 (1,23 %) 
 

Rivaroxaban 
N = 7 (4,29 %) 

 

Warfarine 
N = 6 (3,68 %) 

 

Fenprocoumon 

N = 6 (3,68 %) 

 

DOAC 
N = 13 (7,98 %) 

 

Vitamine K-

antagonist 

N = 12 (7,36 %) 

NSAID  (top 5) 

N = 173 

163 geregistreerde interacties 

tussen NSAID en antitrombotica 
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Tabel 4.1: Karakteristieken van de geregistreerde interacties 

Afhandeling van de geregistreerde interacties 

Bij 78,5 % van de interacties (128/163) werd de arts gecontacteerd. De meerderheid van de 

gecontacteerde artsen (120/128; 93,8 %; dit stemt overeen met 73,6 % van de totale steekproef) was bereid tot 

overleg en stemde in met deelname aan de studie. Bij 21,5 % van de interacties (35/163) werd de arts niet 

gecontacteerd, daarbij ging het ofwel om interacties met een OTC-NSAID  (zelfzorgvragen) die door de apotheker 

__________________________________ 

i Geneesmiddelen uit het GFD worden automatisch mee betrokken in de interactieanalyse van DelphiCare®, vandaar dat het GFD niet 
meer manueel geraadpleegd moest worden. 

Interactie 

Interactie deed zich voor: 

- binnen eenzelfde aflevering 

- met een vroeger afgeleverd geneesmiddel 

 

26,4 % (43/163) 

73,6 % (120/163) 

Interagerend geneesmiddel werd opgespoord via: 

- medicatiehistoriek 

- navraag bij de patiënt 

 

86,7 % (104/120) 

13,3 % (16/120) 

In welke medicatiehistoriek werd het interagerend geneesmiddel gevonden? 

- lokale medicatiehistoriek van de apotheek 

- Gedeeld Farmaceutisch dossier (GFD) 

 

100 % (104/104) 

0,00 % (0/104)i 

Interagerende geneesmiddelen voorgeschreven of OTC: 

- alle interagerende geneesmiddelen voorgeschreven 

- 1 interagerend geneesmiddel OTC 

- alle interagerende geneesmiddelen OTC 

 

84,0 % (137/163) 

16,0 % (26/163) 

0,00 % (0/163) 

Interagerende geneesmiddelen van zelfde of verschillende voorschrijver: 

- zelfde voorschrijver 

- verschillende voorschrijver 

- niet van toepassing, want één van de interagerende geneesmiddelen werd OTC afgeleverd 

 

66,3 % (108/163) 

17,8 % (29/163) 

16,0 % (26/163) 

Duur van het gelijktijdig gebruik van de interagerende geneesmiddelen: 

0 dagen 

< 1 maand 

1 – 6 maand 

6 – 12 maand 

1 – 2 jaar 

2 – 5 jaar 

5 – 10 jaar 

10 – 20  jaar 

≥ 20 jaar 

 

26,1 % (42/161) 

9,32 % (15/161) 

9,32 (15/161) 

12,4 % (20/161) 

13,0 % (21/161) 

16,8 % (27/161) 

8,70 % (14/161) 

3,11 % (5/161) 

1,24 % (2/161) 

Gebruiksfrequentie van het NSAID: 

- dagelijks 

- meerdere keren per week 

- minder dan 1 keer per week 

 

57,1 % (93/163) 

19,6 % (32/163) 

23,3 % (38/163) 

Co-medicatie 

Aantal patiënten dat al PPI neemt 34,4 % (56/163) 

Aantal patiënten dat ook nog andere medicatie neemt die het bloedingsrisico verhoogt SSRI: 6,75 % (11/163) 

Systemische corticosteroïden: 

17,8 % (29/163) 
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zelf kunnen afgehandeld worden (21/35; 60,0 %), of om interacties tussen voorgeschreven medicatie waarbij de 

apotheker besloot om de voorschrijvende arts niet te contacteren (14/35; 40,0 %). De apotheker gaf bij 5 gevallen 

geen reden waarom besloten werd om de voorschrijvende arts niet te contacteren. In de andere gevallen werden 

volgende motiveringen gegeven: de patiënt neemt de combinatie al lang (n = 3), NSAID slechts voor sporadisch 

gebruik (n = 2), PPI reeds aanwezig (n = 2), uit het verleden is gekend dat de arts moeilijk te overtuigen valt om 

de medicatie aan te passen (n = 1), zowel de arts als de patiënt zijn op de hoogte van de interactie (n = 1), het 

voorgeschreven NSAID werd vroeger al voorgeschreven (n = 1), de patiënt heeft een attest voor zijn medicatie 

(xarelto en celebrex) (n = 1), alles is volgens het protocol gebeurd (n = 1), er kon geen beter alternatief 

voorgesteld worden (n = 1). Soms werden meerdere motiveringen opgegeven per interactie, vandaar dat het 

aantal motiveringen groter is dan het aantal interacties tussen voorgeschreven medicatie waarbij de apotheker 

besloot om de arts niet te contacteren. 

De afhandelingen van de geregistreerde interacties worden samengevat weergegeven in Figuur 4.2. De 

meest voorkomende afhandelingskeuzes waren respectievelijk ‘niets wijzigen’ (67/163; 41,1 %), waarbij de arts 

de behandeling van de patiënt niet wenste aan te passen, ‘NSAID vervangen door een alternatief voor NSAID’ 

(13/163; 7,98 %), ‘PPI opstarten’ (9/163; 5,52 %) en ‘ASA stoppen’ (9/163; 5,52 %). In enkele gevallen (n = 8) werd 

ervoor gekozen om meerdere afhandelingsstrategieën met elkaar te combineren (zie categorie ‘combinatie van 

afhandelingen’ in Figuur 4.2): NSAID vervangen door naproxen + PPI opstarten (n = 5), ASA tijdelijk stoppen en 

NSAID vervangen door naproxen (n = 1), NSAID vervangen door paracetamol + topisch NSAID en PPI opstarten (n 

= 1), ASA tijdelijk stopzetten en NSAID behouden + PPI opstarten (n = 1). Wanneer de arts niet wenste deel te 

nemen aan de studie werd de behandeling van de patiënt niet gewijzigd (8/163; 4,91 %). Bij 16 van de 

zelfzorgvragen (16/163; 9,82 %) werd het NSAID vervangen door een alternatief voor het NSAID. Het ging daarbij 

altijd om een vervanging van ibuprofen door paracetamol. Bij de overige 5 zelfzorgvragen (5/163; 3,07 %) werd 

de medicatie niet gewijzigd. Ook bij interacties tussen voorgeschreven medicatie, maar waarbij de arts niet 

gecontacteerd werd (14/163; 8,59 %), werd niets aan de behandeling gewijzigd.  

Achterliggende motivering voor de gekozen afhandeling 

De achterliggende motiveringen van de artsen en apothekers voor de gekozen afhandeling werden 

eveneens in categorieën onderverdeeld en worden respectievelijk weergegeven in Tabel 4.2 en 4.3. Soms werden 

meerdere motiveringen opgegeven per interactie-afhandeling, vandaar dat het totaal aantal motiveringen 

groter is dan het aantal interactie-afhandelingen. Wanneer de arts de medicatie niet wenste te wijzigen, was dat 

meestal omdat het NSAID slechts voor kortdurend gebruik werd aangewend (16/120; 13,3 %), de arts ASA als 

noodzakelijk beschouwt voor de patiënt (15/120; 12,5 %) of omdat de patiënt de combinatie al lang neemt zonder 

problemen (13/120; 10,8 %). Vervanging van het NSAID door een alternatief voor het NSAID gebeurde meestal 
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omdat de arts risico’s wil vermijden (4/16; 25,0 %), de patiënt klachten heeft (2/16; 12,5 %) of omdat de patiënt 

een hoog GI-risico heeft (2/16; 12,5 %). De meest voorkomende reden om een PPI op te starten was omdat de arts 

risico’s wil vermijden of reduceren (4/9; 44,4 %). Wanneer de arts de behandeling met ASA wou stopzetten, was 

dat altijd omdat het in primaire preventie gebruikt wordt (9/9; 100 %). De achterliggende motiveringen voor de 

combinatie van afhandelingen waren hoofdzakelijk dat paracetamol onvoldoende werkt voor de patiënt (3/12; 

25,0 %), de patiënt een laag/matig GI-risico heeft (2/12; 16,7 %) en dat het normale behandelingstraject al 

doorlopen is (2/12; 16,7 %). Er werd ook twee keer (2/12; 16,7 %) geen achterliggende reden vermeld, namelijk bij 

de combinaties ‘ASA tijdelijk stoppen tijdens NSAID behandeling + NSAID vervangen door een ander NSAID’ en 

‘NSAID vervangen door alternatief voor NSAID + PPI opstarten’. De meest voorkomende motiveringen om het 

NSAID te vervangen door een ander NSAID zijn: patiënt met laag/matig GI-risico (3/14; 21,4 %), vervanging door 

NSAID met laag cardiovasculair (CV) risico (3/14; 21,4 %) en antitromboticum werd voorgeschreven door een 

specialist (2/14; 14,3 %). Als de arts besloot om ASA tijdelijk te stoppen tijdens de NSAID-behandeling was dat 

vooral omdat het in primaire preventie gebruikt wordt (2/4; 50,0 %) bij patiënten met de nodige risicofactoren 

zoals diabetes en hypertensie. De reden om een dosisreductie van het antitromboticum of het NSAID door te 

voeren, was in het ene geval omdat de arts risico’s wil vermijden (1/2; 50,0 %), in het andere geval werd hiervoor 

geen reden weergegeven (1/2; 50,0 %). Eén keer werd besloten om het NSAID te stoppen, aangezien de arts de 

voorgeschiedenis van de patiënt niet kent en risico’s wil vermijden (1/1; 100 %). De afhandelingen die afgesproken 

werden met de arts, werden in 63,8 % (97/152)j ook effectief toegepast door de arts, zo bleek uit de analyse van 

de volgende medicatieafleveringen aan de patiënt. Wanneer de arts niet wenste deel te nemen, werden er 

uiteraard ook geen motiveringen vermeld. 

Indien bij zelfzorgvragen het NSAID vervangen wordt door een alternatief voor NSAID, was dit 

hoofdzakelijk omdat apothekers risico’s willen vermijden (16/17; 94,1 %). De twee meest voorkomende 

motiveringen van de apotheker om de zelfzorgmedicatie niet te wijzigen waren dat de apotheker voldoende 

advies geeft aan de patiënt (2/7; 28,6 %), of omdat gaat het over een NSAID dat slechts sporadisch gebruikt wordt 

(2/7; 28,6 %). Indien bij voorgeschreven medicatie de arts niet gecontacteerd werd en de behandeling niet werd 

gewijzigd, was dit hoofdzakelijk omdat de patiënt de combinatie al lang inneemt zonder problemen (5/20; 25,0 

%) of omdat het NSAID slechts voor sporadisch of kortdurend gebruik wordt aangewend (4/20; 20,0 % en 3/20; 

15,0 % respectievelijk). Bij één patiënt werd de arts niet gecontacteerd en werd het NSAID vervangen door een 

ander NSAID omdat een PPI reeds aanwezig is, de patiënt nog nooit maagproblemen heeft gehad en omdat 

paracetamol onvoldoende werkt voor de patiënt.  

 

__________________________________ 

j Vraag 10 van het registratiedocument werd 11 keer niet ingevuld waardoor de noemer 152 wordt bekomen in plaats van 163.
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Figuur 4.2: Afhandeling van de geregistreerde interacties 

 

163 geregistreerde interacties 

Voorgeschreven 

medicatie 

8,59 % (14/163) 

NSAID vervangen 

door een alternatief 

voor NSAID 

9,82 % (16/163) 

 

NSAID vervangen door een alternatief voor NSAID: 7,98 % (13/163) 

Niets wijzigen: 41,1 % (67/163) 

Dosisreductie antitromboticum of NSAID: 1,23 % (2/163) 

NSAID stoppen: 0,613 % (1/163) 

NSAID vervangen door een ander NSAID: 4,29 % (7/163) 

Arts werd niet gecontacteerd: 21,5 % (35/163) Arts werd gecontacteerd: 78,5 % (128/163) 

PPI opstarten: 5,52 % (9/163) 

Arts wenste deel te 

nemen 

73,6 % (120/163) 

ASA stoppen: 5,52 % (9/163) 

ASA tijdelijk stoppen tijdens NSAID-behandeling: 2,45 % (4/163) 

Arts wenste niet 

deel te nemen 

4,91 % (8/163) 

Combinatie van afhandelingen: 4,91 % (8/163) 

Zelfzorgvragen 

12,9 % (21/163) 

 Niets wijzigen 

8,59 % (14/163) 

 

Niets wijzigen 

4,91 % (8/163) 

 Niets wijzigen 

3,07 % (5/163) 
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Tabel 4.2: Achterliggende motiveringen van de artsen voor de gekozen afhandeling  

k ASA in primaire preventie (n = 6); ASA in secundaire preventie (n = 9) 
l In het ene geval wordt de patiënt om de 14 dagen gecontroleerd door de arts, in het andere geval wordt de patiënt opgevolgd door 
een specialist die de dosis en de duur van het NSAID bepaalt. 
m Naproxen (n=1) en ibuprofen (n=1) 
n In het ene geval voelde de patiënte dat er iets mis was met haar bloedstolling. Ibuprofen werd vervangen door tramadol. In het andere 
geval nam de patiënte naast celecoxib ook een antibioticum waardoor ze last kreeg van haar maag. De behandeling met celecoxib 
werd stopgezet en vervangen door paracetamol.  
o Patiënt neemt ibuprofen voor rugpijn en last in de onderbenen. Aangezien de oorzaak van de klachten niet gekend is, is het niet 
duidelijk of het nemen van ibuprofen de beste optie is.  
p Patiënt neemt ibuprofen voor artrose. Arts wil ibuprofen niet enkel vervangen door paracetamol (pijnstillend), maar door paracetamol 
in combinatie met een dermaal NSAID (lokale ontstekingsremmer). 
q Aangezien de patiënte last heeft van ernstige, aanhoudende rugpijn staat er een corticosteroïdinfiltratie gepland. Bijkomend anti-
inflammatoir effect van ibuprofen lijkt overbodig. Voor bijkomende pijnstilling werd ibuprofen vervangen door paracetamol/tramadol.  
r De patiënt heeft een vergevorderd stadium van artrose, waardoor de arts een sterke pijnstilling verkiest: NSAID’s vervangen door een 
combinatie van paracetamol en tramadol volgens een vast dagschema. 
s De patiënt neemt ibuprofen tegen overbelasting van de rug omdat hij vindt dat een lokaal NSAID onvoldoende helpt. Het NSAID wordt 
vervangen door paracetamol, eventueel in combinatie met een lokaal NSAID. 

1. De arts werd gecontacteerd: 78,5 % (128/163) 

Categorie motivering Percentage 

1.1 De arts wenste deel te nemen: 73,6 % (120/163) 

Niets wijzigen  
- NSAID slechts voor kortdurend gebruik  
- Arts beschouwt ASA als noodzakelijk voor de patiëntk 
- Patiënt neemt combinatie al lang zonder problemen 
- Arts beschouwt NSAID als noodzakelijk voor de patiënt 
- Patiënt neemt reeds PPI als gastroprotectie  
- NSAID slechts voor sporadisch gebruik  
- Arts beschouwt combinatie antitromboticum en NSAID als noodzakelijk  
- Eerder al alternatieven voor NSAID geprobeerd zonder succes  
- Geen PPI nodig wegens korte behandelduur en/of laag GI-risico  
- Arts vindt de interactie weinig of niet relevant 
- De pijnklachten zijn goed onder controle met het NSAID 
- Nog nooit maagproblemen gehad 
- Patiënt wordt voldoende gecontroleerdl 
- NSAID voorgeschreven door een specialist 
- Zowel arts als patiënt op de hoogte van de interactie 
- NSAID met laag CV-risicom 
- Arts wil geen PPI opstarten omwille van mogelijke bijwerkingen 
- Arts wil geen PPI opstarten omwille van kostprijs 
- Arts hecht meer belang aan advies van firma's 
- Paracetamol (+ opiaat) wordt slecht verdragen 
- Lage dosis van het NSAID 
- Arts kent risico's maar patiënt vraagt zelf om NSAID 
- Geen reden 

 
13,3 % (16/120) 
12,5 % (15/120) 
10,8 % (13/120) 
7,50 % (9/120) 
7,50 % (9/120) 
7,50 % (9/120) 
6,67 % (8/120) 
6,67 % (8/120) 
5,83 % (7/120) 
5,00 % (6/120) 
2,50 % (3/120) 
1,67 % (2/120) 
1,67 % (2/120) 
1,67 % (2/120) 
1,67 % (2/120) 
1,67 % (2/120) 
0,833 % (1/120) 
0,833 % (1/120) 
0,833 % (1/120) 
0,833 % (1/120) 
0,833 % (1/120) 
0,833 % (1/120) 
0,833 % (1/120) 

NSAID vervangen door een alternatief voor (systemisch) NSAID 
- Arts wil risico’s vermijden 
- Patiënt had klachtenn 
- Patiënt heeft hoog GI-risico 
- Arts beschouwt ASA als noodzakelijk (secundaire preventie) 
- Arts heeft interactie over het hoofd gezien 
- Oorzaak klachten niet gekendo 
- Arts wil niet enkel pijnstilling, maar ook ontstekingsremmingp 
- NSAID overbodigq 
- Sterke pijnstilling wegens vergevorderd stadiumr 
- NSAID kan gestopt worden want ontsteking is voorbij 
- Arts kent risico's maar patiënt vraagt zelf om NSAIDs 

 
25,0 % (4/16) 
12,5 % (2/16) 
12,5 % (2/16) 
6,25 % (1/16) 
6,25 % (1/16) 
6,25 % (1/16) 
6,25 % (1/16) 
6,25 % (1/16) 
6,25 % (1/16) 
6,25 % (1/16) 
6,25 % (1/16) 
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Tabel 4.2: Achterliggende motiveringen van de artsen voor de gekozen afhandeling (vervolg)  

t De patiënte neemt piroxicam voor haar acute musculoskeletale klacht. Wegens het lage GI-risico wil de arts piroxicam behouden. Er 
wordt wel een PPI opgestart zolang de patiënt klachten heeft.  
u In beide gevallen werd ASA voorgeschreven door een cardioloog en kan dus niet stopgezet worden. Aangezien de patiënten geen/laag 
GI-risico hebben, wordt het NSAID vervangen door naproxen. 
v De verschillende stappen met paracetamol zijn reeds doorlopen, dus een NSAID is niet te vermijden. De arts gaat wel akkoord om 
oxaprozine te vervangen door naproxen.  
w De arts had zelf een ander NSAID voorgeschreven dan het NSAID dat voorgeschreven werd door de specialist (diclofenac in plaats van 
ibuprofen). De arts wil ibuprofen vervangen door diclofenac of naproxen. 
x ASA kan niet gestopt worden (secundaire preventie) en een NSAID is moeilijk te vermijden (alle stappen met paracetamol reeds 
doorlopen). De interactie is dus niet te vermijden, maar het NSAID kan wel vervangen worden door een ander NSAID. 
y Paracetamol en tramadol is onvoldoende, dus neemt de patiënt nabumeton. ASA werd voorgeschreven door een cardioloog dus kan 
ook niet vermeden worden. Patiënt heeft laag GI-risico dus nabumeton kan vervangen worden door naproxen.  
z De patiënt is er van overtuigd dat paracetamol niet helpt. De arts ging de patiënt doen overschakelen naar naproxen. 
aa Arts wil ASA niet definitief stoppen omdat het bijvoorbeeld gaat om een patiënt met risicofactoren zoals diabetes en hypertensie. 
bb ASA is ter secundaire preventie en mag dus niet gestopt worden. Enkel op de dagen dat diclofenac (noodmedicatie bij pijn) nodig is, 
moet geen ASA ingenomen worden. 

PPI opstarten 
- Arts wil risico’s vermijden/reduceren 
- Patiënt met matig GI-risico en lange behandelduur NSAID 
- Eerder al alternatieven voor NSAID geprobeerd zonder succes 
- Patiënt heeft een acute musculoskeletale klachtt 
- Volgens arts nam patiënt al een PPI, maar is niet terug te vinden in de medicatiehistoriek dus wordt 

PPI opgestart 
- Geen reden  

 
44,4 % (4/9) 
11,1 % (1/9) 
11,1 % (1/9) 
11,1 % (1/9) 
11,1 % (1/9) 
 
11,1 % (1/9) 

ASA stoppen 
- ASA in primaire preventie 

 
100 % (9/9) 

Combinatie van afhandelingen 
- Paracetamol is onvoldoende  
- Patiënt met laag/matig GI-risico 
- Normale behandelingstraject al doorlopen 
- Geen reden 
- ASA noodzakelijk (secundaire preventie) 
- Arts niet op de hoogte van lager CV-risico van naproxen 
- Ibuprofen doet het cardio-protectief effect van aspirine dalen  

 
25,0 % (3/12) 

16,7 % (2/12) 
16,7 % (2/12) 
16,7 % (2/12) 
8,33 % (1/12) 
8,33 % (1/12) 
8,33 % (1/12) 

NSAID vervangen door een ander NSAID 
- Patiënt met laag/matig GI-risico 
- NSAID vervangen door NSAID met laag CV-risico 
- Antitromboticum voorgeschreven door een specialistu 
- Eerder al alternatieven voor NSAID geprobeerd zonder succesv 
- Arts had een ander NSAID voorgeschrevenw 
- ASA noodzakelijk (secundaire preventie)x 
- Ibuprofen doet het cardio-protectief effect van ASA dalen 
- Paracetamol is onvoldoendey 
- Arts kent risico's maar patiënt vraagt zelf om NSAIDz 

 
21,4 % (3/14) 
21,4 % (3/14) 
14,3 % (2/14) 
7,14 % (1/14) 
7,14 % (1/14) 
7,14 % (1/14) 
7,14 % (1/14) 
7,14 % (1/14) 
7,14 % (1/14) 

ASA tijdelijk stoppen tijdens NSAID-behandeling 
- ASA in primaire preventieaa 
- NSAID primeert boven therapie met ASA 
- ASA noodzakelijk (secundaire preventie)bb 

 
50,0 % (2/4) 
25,0 % (1/4) 
25,0 % (1/4) 

Dosisreductie antitromboticum of NSAID 
- Arts wil risico’s vermijden 
- Geen reden 

 
50,0 % (1/2) 
50,0 % (1/2) 

NSAID stoppen 
- Arts wil risico’s vermijden, kent voorgeschiedenis van de patiënt niet 

 
100 % (1/1) 

1.2 De arts wenste niet deel te nemen: 4,91 % (8/163) 

Niets wijzigen 
/ 

 
/ 
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Tabel 4.3: Achterliggende motiveringen van de apothekers voor de gekozen afhandeling 
2. De arts werd niet gecontacteerd: 21,5 % (35/163) 

Categorie motivering apotheker Percentage 

2.1 Zelfzorgvragen: 12,9 % (21/163) 

NSAID vervangen door een alternatief voor NSAID 

- Apotheker wil risico’s vermijden 
- ASA noodzakelijk (secundaire preventie) 

 

94,1 % (16/17) 

5,88 % (1/17) 

Niets wijzigen 
- Medicatie werd wel meegegeven, maar met advies 
- NSAID slechts voor sporadisch gebruik 
- Patiënt neemt combinatie al lang zonder problemen 
- Paracetamol geeft volgens patiënt onvoldoende pijnverlichting 
- Patiënt vraagt zelf om NSAIDcc 

 
28,6 % (2/7) 
28,6 % (2/7) 
14,3 % (1/7) 
14,3 % (1/7) 
14,3 % (1/7) 

2.2 Voorgeschreven medicatie: 8,59 % (14/163) 

Niets wijzigen 

- Patiënt neemt combinatie al lang zonder problemen 
- NSAID slechts voor sporadisch gebruik 
- NSAID slechts voor kortdurend gebruik 
- PPI reeds aanwezig 
- Paracetamol geeft volgens patiënt onvoldoende pijnverlichting 
- Antitromboticum + NSAID noodzakelijk 
- NSAID voorgeschreven door een specialist 
- Zowel arts als patiënt op de hoogte van de interactie 
- Alles volgens protocoldd 

 
25,0 % (5/20) 

20,0 % (4/20) 

15,0 % (3/20) 

10,0 % (2/20) 
10,O % (2/20) 
5,OO % (1/20) 
5,OO % (1/20) 
5,OO % (1/20) 
5,OO % (1/20) 

NSAID vervangen door een ander NSAID 

- PPI reeds aanwezig 
- Nog nooit maagproblemen gehad 
- Paracetamol geeft volgens patiënt onvoldoende pijnverlichting 

 
33,3 % (1/3) 

33,3 % (1/3) 

33,3 % (1/3) 

    

4.2 HOE WERD HET GEBRUIK VAN HET AFHANDELINGSPROTOCOL ERVAREN 

Er werd een online vragenlijst opgesteld om na te gaan hoe de stagiairs die deelnamen aan het 

hierboven besproken stageproject (zie 4.1) het gebruik van het afhandelingsprotocol ervaren hebben (zie Tabel 

4.4). Van de 134 stagiairs die deelnamen aan het stageproject waren er 116 waarvan we een e-mailadres 

voorhanden hadden. Naar die 116 personen werd een e-mail gestuurd met een link naar de online vragenlijst, en 

41 van hen beantwoordden deze vragenlijst (41/116; 35,3 %). 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
cc Patiënt is bang dat het onderliggend probleem ernstig kan zijn als hij de arts raadpleegt over de pijn in zijn blaas. De arts die ASA 
voorschrijft weet dus niet dat er een interactie is. Paracetamol werkt onvoldoende pijnstillend voor de patiënt en hij is niet te 
overtuigen om een andere pijnstiller te gebruiken. 
dd  Paracetamol en diclofenac gel worden al gebruikt door de patiënte. Bij artrose wordt geopteerd voor de combinatie van paracetamol 
en een opiaat. Patiënte neemt deze ook al onder de vorm van fentanyl. Het laaggedoseerd ASA kan niet vermeden worden wegens 
vasculair lijden. NSAID (etoricoxib) veranderen naar naproxen zal voor meer GI-last zorgen en de patiënte neemt al pantoprazol voor 
maaglast. Alles is volgens het protocol gebeurd, bijgevolg werd geen actie ondernomen. 
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Tabel 4.4: Online vragenlijst omtrent de ervaringen in verband met het gebruik van het afhandelingsprotocol 

Protocol 

- Hoe duidelijk vindt u het protocol? Visuele analoge schaal (VAS) 0 - 10; 0 (helemaal niet duidelijk) - 10 (erg duidelijk) 

- Hoe praktisch toepasbaar vindt u het protocol? VAS 0 - 10; 0 (helemaal niet praktisch toepasbaar) - 10 (erg praktisch 

toepasbaar)  

- Wat zou er kunnen veranderd worden om de praktische toepasbaarheid te verbeteren? 

- Zijn er zaken die volgens u ontbreken in het protocol? 

- Gebruikt u het protocol momenteel nog in de apotheek?  

o Ja 

o Nee 

o Niet van toepassing, want ik werk niet in een apotheek 

Contact met arts 

- Hoe heeft u het contact met de arts ervaren? VAS 0 - 10; 0 (erg negatief) – 10 (erg positief) + licht toe 

- Heeft u het gevoel dat de artsen uw interventie een meerwaarde vonden? Waarom wel/waarom niet? 

Contact met patiënt 

- Hoe heeft u het contact met de patiënt ervaren? VAS 0 - 10; 0 (erg negatief) – 10 (erg positief) + licht toe 

- Heeft u het gevoel dat de patiënten uw interventie een meerwaarde vonden? Waarom wel/waarom niet? 

Rol apotheker 

- Vindt u zelf dat uw interventie een meerwaarde was? Waarom wel/waarom niet? 

- Heeft u het gevoel dat uw stagemeester uw interventie een meerwaarde vond? 

Ervaringen omtrent het afhandelingsprotocol 

De stagiairs vonden het afhandelingsprotocol over het algemeen duidelijk en gaven een gemiddelde score 

van 7,8/10 (SD 0,99). Niemand gaf een score lager dan 5/10, 14 stagiairs (14/41; 34,1 %) gaven een score tussen 5 

en 7 op 10 en 27 stagiairs (27/41; 65,9 %) gaven een score van 8 of meer. Voor de praktische toepasbaarheid van 

het protocol werd een gemiddelde score gegeven van 6,8/10 (SD 1,25). Twee stagiairs (2/41; 4,88 %) gaven een 

score lager dan 5/10, 24 stagiairs (24/41; 58,5 %) gaven een score tussen 5 en 7 op 10 en 15 stagiairs (15/41; 36,6 

%) gaven een score van 8 of meer. De meeste stagiairs vonden het afhandelingsprotocol te uitgebreid. Ze waren 

van mening dat het protocol te veel tekst bevat waardoor de uitkomst niet snel kon worden afgelezen. Een veel 

voorkomend voorstel om de praktische toepasbaarheid van het protocol te verhogen, was om een beknoptere 

en schematischere variant te maken van het protocol, zoals een beslisboom of een stroomdiagram, met een 

verwijzing naar een aparte paragraaf voor uitgebreidere uitleg. Op die manier kunnen de verschillende opties 

overzichtelijker en sneller bekeken worden, maar kan de nodige achtergrondinformatie toch geraadpleegd 

worden indien nodig. Een paar stagiairs vonden het protocol wel praktisch toepasbaar maar hadden vooral een 

probleem om de interacties efficiënt af te handelen, aangezien de artsen vaak niet bereikbaar waren. Daardoor 

moesten de patiënten vaak terugkomen, wat niet altijd geapprecieerd werd of evident was voor oudere 

patiënten die minder mobiel zijn. Deze stagiairs zouden het handig vinden indien een consensus over bepaalde 
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zaken kan bereikt worden met artsen in de buurt zodat niet meerdere malen voor hetzelfde probleem gebeld 

moet worden. Zo kan het protocol aan de huisartsen, die vaak niet te vinden zijn voor een verandering in 

medicatie, voorgelegd worden. Ten slotte werd het idee aangereikt om een folder van het protocol te maken en 

mee te geven aan de patiënten zodat ze begrijpen waarover de studie gaat en waarom hun medicatie al dan niet 

aangepast moet worden.   

De vraag of er zaken ontbreken in het protocol werd door 22 stagiairs ingevuld, waarvan er 13 stagiairs 

(13/22; 59,1 %) vinden dat het protocol volledig is. Anderen vinden dat de lijst van farmacologische alternatieven 

en hun doseringen niet compleet genoeg is. Zij hadden de ervaring dat de artsen de alternatieven voor acute 

musculoskeletale klachten niet overtuigend of compleet genoeg vonden: paracetamol en topische NSAID’s 

helpen onvoldoende en een corticosteroïdinfiltratie vonden ze te drastisch. Volgens sommigen ontbreken ook 

voor chronische musculoskeletale klachten zoals rugpijn, waarvoor NSAID’s ook gebruikt worden, alternatieven 

in de lijst. Volgens een stagiair ontbreekt er ook extra informatie omtrent de gastroprotectie (bijvoorbeeld of er 

best overgestapt wordt naar een PPI in geval van langdurig gebruik van een H2-antihistaminicum). Daarnaast 

zouden sommigen het handig vinden indien enkele voorbeelden van afhandelingen ter illustratie in het protocol 

werden opgenomen.  

Zoals weergegeven in Figuur 4.3 wordt het protocol meestal niet meer gebruikt in de apotheek (20/41; 48,8 

%) ofwel werkt de stagiair niet meer in de apotheek en is de vraag niet van toepassing (17/41; 41,5 %). 

 

Figuur 4.3: Aantal stagiairs dat het protocol momenteel nog in de apotheek gebruikt 

Ervaringen omtrent het contact met de arts 

Het contact met de arts werd over het algemeen als minder goed ervaren. Negenendertig stagiairs 

beantwoordden deze vraag en gaven een gemiddelde score van 5,38/10 (SD 1,75). Twaalf stagiairs (12/39; 30,8 

%) gaven een score lager dan 5/10, 25 stagiairs (25/39; 64,1 %) gaven een score van 5-7/10 en 2 stagiairs (2/39; 

5,13 %) gaven een score van 8 of meer op 10. Het contact met de arts was uiteraard afhankelijk van arts tot arts 

en de antwoorden van de stagiairs, die hierna worden toegelicht, zijn dan ook uiteenlopend. De meest 

9,76 %

48,8 %

41,5 %

Gebruikt u het protocol momenteel nog in de apotheek?

Ja

Nee

Niet van toepassing, want
ik werk niet in een
apotheek
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voorkomende opmerking was dat sommige artsen niet openstonden voor samenwerking. Ze waren niet altijd 

bereid te luisteren naar argumenten om de therapie eventueel aan te passen. Ze toonden vaak niet veel interesse 

en wilden zich er snel van afmaken. De tweede meest voorkomende opmerking was dat de artsen moeilijk te 

bereiken waren en niet veel tijd hadden om aan de studie mee te werken. Ook indien de arts via mail 

gecontacteerd werd, kwam er weinig tot geen respons of liet het antwoord vaak lang op zich wachten. Daarnaast 

werd vaak opgemerkt dat de medicatie dikwijls niet aanpast werd door de arts omdat de medicatie al lang 

zonder problemen gebruikt wordt of omdat ze vinden dat de interactie niet veel risico’s inhoudt. Indien de 

medicatie werd aangewend voor kortdurend gebruik, werd het probleem vaak genegeerd. Als de artsen aangeven 

dat er wel degelijk een interactie is en er bij een volgend voorschrift op zouden letten, werd dit vaak toch niet 

gedaan. Soms voelden de artsen zich beledigd dat hun keuze in vraag gesteld wordt. Vooral wanneer ze wisten 

dat ze een stagiair aan de lijn hadden, vonden ze het niet kunnen dat ze op de vingers getikt werden en namen 

het gesprek niet meer serieus. Andere stagiairs hadden net tegenovergestelde ervaringen waarbij de meeste 

artsen reeds op de hoogte waren van de interacties en hun voorschrijfgedrag al hadden aangepast. Er waren 

gelukkig ook veel artsen, vaak de jongere generaties, die wel interesse toonden en openstonden voor overleg en 

advies. Veel artsen reageerden positief op de interventie en pasten hun advies aan of namen de tijd om uit te 

leggen waarom de combinatie nodig was. 

Vijfendertig stagiairs (35/41; 85,4 %) beantwoordden de vraag: “Heeft u het gevoel dat de artsen uw 

interventie een meerwaarde vonden? Waarom wel/waarom niet?”. Negentien stagiairs (19/35; 54,3 %) hebben 

het gevoel dat de artsen hun interventie geen meerwaarde vonden. De stagiairs gaven hiervoor uiteenlopende 

motiveringen:  

- veel artsen volgden het advies niet op en pasten hun voorschrijfgedrag niet aan 

- het voorschrijven van de combinatie was een "berekend risico" en niets anders zou helpen 

- ze zijn vastgeroest in hun gewoonte en willen deze niet wijzigen, zeker niet als een apotheker het hen zegt 

- de artsen voelden zich bekritiseerd waardoor ze niet tot inzicht kwamen wat de meerwaarde was voor de 

patiënt 

- volgens de artsen was er vaak geen probleem of waren ze zich net wel bewust van de interactie, een 

telefoontje werd dan als storend ervaren 

- ze vonden het een last en extra werk 

- er was weinig respons 

Acht stagiairs (8/35; 22,9 %) hadden gemengde ervaringen. Bij sommige artsen, waarvoor de interactie nieuw 

was of die de interactie over het hoofd hadden gezien, hebben de stagiairs het gevoel dat de interventie een 

meerwaarde was. Bij andere artsen die ze contacteerden, hadden ze niet het gevoel dat de interventie voor hen 
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een meerwaarde was aangezien de interactie al langere tijd bestond of omdat het om kortdurend NSAID-gebruik 

ging. Acht andere stagiairs (8/35; 22,9 %) kregen wel positieve reacties van de artsen. Deze stagiairs merkten 

wel een verandering in het voorschrijfgedrag van de artsen na telefonisch contact. Ook hadden sommige 

stagiairs het gevoel dat de artsen hun interventie een meerwaarde vonden omdat ze bijvoorbeeld niet op de 

hoogte waren dat de patiënt een GI-problematiek heeft of van wat de patiënt naast de voorgeschreven medicatie 

nog inneemt. De interventie was tevens voor sommige artsen een opfrissing en ze waren tevreden met de goede 

zorg voor de patiënten. 

Ervaringen omtrent het contact met de patiënt 

 Het contact met de patiënt werd over het algemeen goed ervaren. Dit weerspiegelt zich in een 

gemiddelde score van 7,49/10 (SD 1,06). Niemand gaf een score lager dan 5/10, 20 van de 39 stagiairs die de 

vraag beantwoordden (20/39; 51,3 %) gaven een score van 5-7/10 en 19 stagiairs (19/39; 48,7 %) gaven een score 

van 8 of meer. De meeste patiënten waren tevreden dat de apotheker waakt over de combinatie van de medicatie 

en ze apprecieerden de inspanningen die hieromtrent gedaan werden. Veel patiënten waren niet op de hoogte 

van de interactie en stelden dan ook op prijs dat ze hierover ingelicht werden en dat de therapie indien nodig 

aangepast werd. Andere patiënten waren wel bezorgd aangezien hun therapie, die als sinds jaar en dag op 

dezelfde manier wordt ingenomen, nu plots door de apotheker in vraag wordt gesteld. Ze hechtten weinig belang 

aan de mening van de stagiair en gingen ervan uit dat de arts het beter wist. Andere patiënten waren wantrouwig 

of afgeschrikt doordat ze het informed consent moesten ondertekenen terwijl de studie eigenlijk anoniem was. 

Daarnaast verliep de communicatie met anderstalige patiënten vaak moeilijk voor sommige stagiairs. 

Drieëndertig stagiairs beantwoordden de vraag: “Heeft u het gevoel dat de patiënten uw interventie 

een meerwaarde vonden? Waarom wel/waarom niet?”. Drieëntwintig stagiairs (23/33; 69,7 %) hebben het gevoel 

dat de patiënten hun interventie een meerwaarde vonden. De patiënten toonden interesse en waren tevreden 

dat de apotheker extra aandacht besteedde aan hun zorg. Zes stagiairs (6/33; 18,2 %) menen dat de patiënten 

hun interventie geen meerwaarde vonden omdat de patiënten het meestal niet goed begrepen of onnodig 

panikeerden. Als de arts de behandeling niet wou wijzigen, beschouwden ze de interventie ook niet als een 

meerwaarde. Vier stagiairs (4/33; 12,1 %) hadden gemengde ervaringen, afhankelijk van de betrokkenheid en 

interesse van de patiënt. 

Ervaringen omtrent de rol van de apotheker 

Drieëndertig van de 41 stagiairs beantwoordden de vraag over hun rol als apotheker. Zeventien stagiairs 

(17/33; 51,5 %) vonden dat ze door hun interventies een meerwaarde konden bieden voor de patiënt. De 

interventies droegen bij aan de geloofwaardigheid van de apotheker. De stagiairs speelden op die manier een 

belangrijke rol in medicatiebewaking, een belangrijk aspect van de farmaceutische zorg en droegen bij tot een 
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betere gezondheidszorg. Vooral wanneer het voorschrijfgedrag van de arts gewijzigd werd, gaf dat veel 

voldoening voor de stagiairs. Het project leerde hen veel bij over de interactie, die toch regelmatig voorkomt, en 

bood ook een meerwaarde voor de rest van de apotheek. Elf stagiairs (11/33; 33,3 %) hadden een gemengde 

mening. Ze vonden de interventies vooral voor zichzelf een meerwaarde, aangezien ze nu aandachtiger zijn voor 

de interacties en vooral met OTC-medicatie. Ze konden echter niet veel interacties oplossen, aangezien de arts 

vaak niets aan de behandeling wou wijzigen. Vijf (5/33; 15,2 %) stagiairs vonden hun interventie geen 

meerwaarde. Bij 2 stagiairs kwam de interactie te weinig voor om een meerwaarde te kunnen bieden, bij 2 

anderen kwam de interactie wel veel voor maar stond de arts niet open voor overleg waardoor ze niet veel 

interacties konden oplossen. Eén stagiair vond dat de studie moeilijk te realiseren was met de andere 

werknemers in de apotheek en dat er vaak te weinig tijd voor werd vrijgemaakt, waardoor hij niet het gevoel 

heeft dat hij een meerwaarde heeft kunnen bieden. 

Van de 33 stagiairs die de laatste vraag van de vragenlijst invulden, hadden 21 stagiairs (21/33; 63,6 %) 

het gevoel dat hun stagemeester de interventies een meerwaarde vond. De stagemeesters waren geïnteresseerd 

en gingen door de studie aandachtiger zijn voor de interacties. Elf stagiairs (11/33; 33,3 %) hebben het gevoel dat 

volgens hun stagemeester de interventies geen meerwaarde boden. Ze vonden het project wat tijdrovend en 

vonden het contacteren van de arts vaak onnodig. Eén stagiair (1/33; 3,03 %) had er niet met zijn stagemeester 

over gesproken en kon dus geen uitspraak doen over zijn ervaringen.  

4.3 INTERACTIES TUSSEN NSAID’S EN ANTITROMBOTICA AFGEHANDELD ZONDER AFHANDELINGSPROTOCOL 

 In 51 apotheken van apotheekgroep Surplus werden alle afleveringen van augustus tot en met december 

2016 geregistreerd. In totaal werden 1 055 254 geneesmiddelen afgeleverd aan 145 813 patiënten. De patiënten 

waren gemiddeld 49 jaar oud (SD 23,7)ee; 40,9 % (59 578/145 622)ff was mannelijk en 59,1 % (86 044/145 622) 

was vrouwelijk. De 5 meest afgeleverde NSAID’s en antitrombotica worden vermeld in Figuur 4.4. Tijdens de 

studieperiode werden 2011 interactiesignalen geregistreerd. Een overzicht van de geregistreerde interacties 

wordt eveneens weergegeven in Figuur 4.4. Naar analogie met het stageproject was ook hier de interactie tussen  

NSAID en ASA de vaakst voorkomende interactie, namelijk NSAID’s – ASA (1049/2011; 52,2 %) en 

ibuprofen/indometacine – ASA (654/2011; 32,5 %). Om na te gaan of deze interactiesignalen vooral voorkwamen 

binnen eenzelfde of een verschillende aflevering en of de interagerende geneesmiddelen door eenzelfde of een 

verschillende arts werden voorgeschreven, werden 250 interactiesignalen aan de hand van een willekeurige 

steekproef geselecteerd uit de database. De interacties bleken hoofdzakelijk op te treden binnen een 

 

__________________________________ 
ee Bij 5723 van de 145 813 patiënten werd geen geboortedatum weergegeven.  
ff Bij 191 van de 145 813 patiënten werd geen geslacht weergegeven. 
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verschillende aflevering (194/250; 77,6 %), maar werden wel vooral door dezelfde arts voorgeschreven (151/250; 

60,4 %).  

 
Figuur 4.4: Overzicht van de geregistreerde interacties en top 5 van alle afgeleverde NSAID’s en antitrombotica 

In Tabel 4.5 wordt een overzicht weergegeven van de verschillende interacties die geregistreerd werden 

tijdens de onderzoeksperiode, alsook de gekozen afhandelingen van de apotheker. Als we de top 3 meest 

voorkomende afhandelingen van de verschillende geregistreerde interacties bekijken, dan zien we dat vaak 

dezelfde afhandelingen terugkeren. Bij alle interacties komen de afhandelingen ‘later afhandelen’hh  en/of ‘eigen 

afhandeling’ii voor in de top 3. Daarnaast behoren ook de afhandelingen ‘PPI in voldoende dosering toevoegen’, 

‘geen actie’, ‘onterecht signaal’ en ‘NSAID vervangen door paracetamol’ tot de top 3 meest gekozen 

afhandelingen. 

 

gg In het kader van deze masterproef werden enkel de interacties tussen P2Y12-remmers en COX-2-remmers in beschouwing genomen. 
hh  ‘Later afhandelen’: Als er op het moment van afleveren geen tijd is om het interactiesignaal te beoordelen, dan kan dit uitgesteld 
worden door te kiezen voor de afhandeling “later afhandelen”. Deze afhandelknop biedt de mogelijkheid om een interactiesignaal niet 
onmiddellijk aan de toog te moeten afhandelen. Het geeft de ruimte om iets op te zoeken, met de arts te overleggen, etc. en op een 
“later” moment (onafhankelijk van de aflevering) te beslissen over een inhoudelijke afhandeling en deze afhandeling alsnog te 
registreren. Vanaf dat moment wordt er voortgebouwd op de inhoudelijke afhandeling en de daarbij ingestelde onderdrukdatum. 
 ii ‘Eigen afhandeling’: Wanneer er gekozen wordt voor een afhandeling die niet weergegeven is in de BOS-tekst. De knop ‘Eigen 
afhandeling’ kan ook gecombineerd worden met een afhandeling voorgesteld in de BOS-tekst. 

In 51 Surplus apotheken werden 

alle afleveringen van augustus 

tot en met december 2016 

geregistreerd 

 

In totaal werden 1 055 254 

geneesmiddelen afgeleverd aan 

145 813 patiënten 

  

Van de 1 055 254 afgeleverde geneesmiddelen werden er 2011 

interactiesignalen (0,191 %) gedetecteerd: 

- NSAID’s –  acetylsalicylzuur (1049/2011; 52,2 %) 

- Ibuprofen/indometacine – acetylsalicylzuur (654/2011; 32,5 %) 

- Vitamine K-antagonisten – NSAID’s (183/2011; 9,10 %) 

- NSAID’s – DOAC’s (78/2011; 3,88 %) 

- P2Y12-remmers – NSAID’s (40/2011; 1,99 %) 

- Vitamine K-antagonisten – piroxicam (6/2011; 0,298 %) 

- P2Y12-remmers – salicylaten/COX-2-remmersgg (1/2011; 0,0497 %) 

- Salicylaten/COX-2-remmers – DOAC’s (0/2011; 0,00 %) 

  

Top 5 van alle afgeleverde NSAID’s 

- Ibuprofen  
- Diclofenac 

- Piroxicam 

- Naproxen 

- Meloxicam 

  

Top 5 van alle afgeleverde 

antitrombotica 
- Acetylsalicylzuur  

- Warfarine 

- Fenprocoumon 

- Clopidogrel 

- Rivaroxaban 
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Tabel 4.5: Afhandeling van de geregistreerde interacties 

 
__________________________________ 
jj Voor een overzicht van de risicofactoren per interactie: zie bijlage III 
kk  ‘Onterecht signaal’: Wanneer blijkt dat een patiënt één van de interagerende geneesmiddelen momenteel niet (meer) gebruikt.  
ll ‘Geannuleerd’: Wanneer een interactiesignaal gegenereerd wordt omdat er bijvoorbeeld een foutief geneesmiddel werd ingelezen of 
een verkeerde patiënt werd geselecteerd, dan wordt gekozen voor de afhandeling ‘Annuleren aflevering’ 
mm ‘Niet afhandelen’: Wanneer er bewust voor gekozen wordt om het interactiesignaal niet te beoordelen, dan wordt er gekozen voor 
de afhandeling ‘Niet afhandelen’. 

Afhandeling                                            Interactie Aantal 

NSAID’s – ACETYLSALICYLZUUR N = 1049 
- Later afhandelen 250 (23,8 %) 
- Geen risicofactorenjj aanwezig: geen actie   205 (19,5 %) 
- Eigen afhandeling 182 (17,3 %) 
- Bij een of meer risicofactoren en vervanging NSAID door paracetamol niet mogelijk: PPI in 

voldoende dosering toevoegen 
177 (16,9 %) 

- Onterecht signaalkk 128 (12,2 %) 
- Bij een of meer risicofactoren: NSAID vervangen door paracetamol indien mogelijk 42 (4,00 %) 
- Geen risicofactoren aanwezig: geen actie + eigen afhandeling 41 (3,91 %) 
- Bij een of meer risicofactoren en vervanging NSAID door paracetamol niet mogelijk: PPI in 

voldoende dosering toevoegen + eigen afhandeling 
13 (1,24 %) 

- Bij een of meer risicofactoren: NSAID vervangen door paracetamol indien mogelijk + eigen 
afhandeling 

5 (0,477 %) 

- Geannuleerdll 2 (0,191 %) 
- Geen risicofactoren aanwezig: geen actie.                                         

Bij een of meer risicofactoren: NSAID vervangen door paracetamol indien mogelijk + eigen 
afhandeling 

1 (0,0953 %) 

- Geen risicofactoren aanwezig: geen actie.                                                                          
Bij een of meer risicofactoren en  vervanging NSAID door paracetamol niet mogelijk: PPI in 
voldoende dosering  toevoegen + eigen afhandeling 

1 (0,0953 %) 

- Bij een of meer risicofactoren: NSAID vervangen door paracetamol. Indien vervanging niet mogelijk: 
PPI in voldoende dosering toevoegen. 

1 (0,0953 %) 

- Niet afhandelenmm 1 (0,0953 %) 
IBUPROFEN/INDOMETACINE – ACETYLSALICYLZUUR N = 654 

- Eigen afhandeling 196 (30,0 %) 
- Later afhandelen 166 (25,4 %) 
- Onterecht signaal 155 (23,7 %) 
- NSAID vervangen door paracetamol of ander NSAID 114 (17,4 %) 
- NSAID vervangen door paracetamol of ander NSAID + eigen afhandeling 19 (2,91 %) 
- Geannuleerd 2 (0,306 %) 
- Niet afhandelen 2 (0,306 %) 

VITAMINE K-ANTAGONISTEN – NSAID’s N = 183 
- Later afhandelen 48 (26,2 %) 
- Eigen afhandeling 42 (23,0 %) 
- Onterecht signaal 31 (16,9 %) 
- Bij minimum 1 risicofactor en geen PPI in gebruik: PPI (geen (es)omeprazol) in voldoende dosering 

toevoegen 
21 (11,5 %) 

- Bij starten: NSAID vervangen door paracetamol indien mogelijk  16 (8,74 %) 
- Bij handhaven NSAID voor gebruik > 1 week: Meld starten/stoppen NSAID aan huisarts + PPI (geen 

(es)omeprazol) in voldoende dosering toevoegen bij minimum 1 risicofactor 
15 (8,20 %) 

- Geannuleerd 3 (1,64 %) 
- Bij starten: NSAID vervangen door paracetamol indien mogelijk + eigen afhandeling 2 (1,09 %) 
- Bij handhaven NSAID voor gebruik > 1 week: Meld starten/stoppen NSAID aan huisarts + PPI (geen 

(es)omeprazol) in voldoende dosering toevoegen bij minimum 1 risicofactor + eigen afhandeling 
2 (1,09 %) 

- Bij starten: NSAID vervangen door paracetamol 
Bij handhaven NSAID (gebruik maximum 1 week): Bij minimum 1 risicofactor en geen PPI in gebruik: 
PPI (geen (es)omeprazol) in voldoende dosering toevoegen 

1 (0,546 %) 
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Tabel 4.5: Afhandeling van de geregistreerde interacties (vervolg) 

   

Vaak kozen de apothekers voor een eigen afhandeling die niet behoort tot de voorgestelde 

afhandelingsadviezen in ViaNova® of werd een eigen afhandeling gecombineerd met een afhandeling 

voorgesteld in de BOS-tekst. De apotheker kan zijn ‘eigen afhandeling’ invullen in het ‘commentaar’-veld in 

ViaNova®. Dit is echter niet verplicht om door te kunnen gaan in ViaNova®, waardoor hier vaak geen of 

onvoldoende uitleg wordt weggeschreven en er geen toelichting wordt gegeven bij de ‘eigen afhandeling’. Tabel 

4.6 geeft een overzicht van de uitleg die werd ingevuld in het ‘commentaar’-veld. In de tabel zien we dat dezelfde 

toelichtingen meermaals voorkomen. In het ‘commentaar’-veld werd namelijk vaak ingevuld dat de patiënt 

gewaarschuwd werd (meestal zonder specificatie waarover gewaarschuwd werd), ingesteld is op een bepaalde 

- Bij handhaven NSAID (gebruik maximum 1 week): Bij minimum 1 risicofactor en geen PPI in gebruik: 
PPI (geen (es)omeprazol) in voldoende dosering toevoegen +  eigen afhandeling 

1 (0,546 %) 

- Niet afhandelen 1 (0,546 %) 
NSAID’s – DOAC’s N = 78 

- Eigen afhandeling 19 (24,4 %) 
- NSAID niet vervangbaar en minimum 1 risicofactor maagschade:                              

PPI in voldoende dosering toevoegen en patiënt instrueren om bij bloedingen contact op te nemen 
met de arts.  

19 (24,4 %) 

- Later afhandelen 13 (16,7 %) 
- NSAID vervangen door paracetamol indien mogelijk   8 (10,3 %) 
- Onterecht signaal 7 (8,97 %) 
- NSAID niet vervangbaar en geen risicofactor maagschade: patiënt instrueren om bij bloedingen 

contact op te nemen met de arts                                       
6 (7,69 %) 

- NSAID niet vervangbaar en minimum 1 risicofactor maagschade:                              
PPI in voldoende dosering toevoegen en patiënt instrueren om bij bloedingen contact op te nemen 
met de arts + eigen afhandeling                                     

3 (3,85 %) 

- NSAID vervangen door paracetamol indien mogelijk + eigen afhandeling 1 (1,28 %) 
- NSAID niet vervangbaar en  

o geen risicofactor maagschade: patiënt instrueren om bij bloedingen contact op te nemen met 
de arts                                       

o minimum 1 risicofactor maagschade:                              
PPI in voldoende dosering toevoegen en patiënt instrueren om bij bloedingen contact op te 
nemen met de arts + eigen afhandeling                                     

1 (1,28 %) 

- Geannuleerd 1 (1,28 %) 
P2Y12-REMMERS – NSAID’s N = 40 

- Later afhandelen 12 (30,0 %) 
- Geen actie   9 (22,5 %) 
- Bij een of meer risicofactoren en indien vervanging NSAID niet mogelijk: PPI in voldoende dosering 

toevoegen (bij clopidogrel: geen (es)omeprazol) 
5 (12,5 %) 

- Onterecht signaal 5 (12,5 %) 
- Geen risicofactoren aanwezig: geen actie + eigen afhandeling 4 (10,0 %) 
- Eigen afhandeling 4 (10,0 %) 
- Geen risicofactoren aanwezig: geen actie                                      

Bij een of meer risicofactoren: NSAID vervangen door paracetamol indien mogelijk                                    
1 (2,50 %) 

VITAMINE K-ANTAGONISTEN – PIROXICAM N = 6 
- Bij een of meer risicofactoren: NSAID vervangen door paracetamol indien mogelijk 3 (50,0 %) 
- Eigen afhandeling   2 (33,3 %) 
- Later afhandelen 1 (16,7 %) 

P2Y12-REMMERS – COX-2-REMMERS N = 1 
- Geen actie (leeftijd < 60 jaar) + eigen afhandeling 1 (100 %) 
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therapie, een PPI/gastroprotectie reeds aanwezig is of een combinatie van minstens twee van deze toelichtingen. 

Daarnaast werden ook de toelichtingen ‘info doorgegeven’ en ‘antitromboticum/NSAID wordt niet meer 

ingenomen’ een paar keer ingevuld. 

Tabel 4.6: Toelichting bij de ‘eigen afhandelingen’ 

 

Toelichting bij ‘eigen afhandeling’ 
 

Aantal keer dat de 
toelichting ingevuld 
werd 

Aantal keer dat het 
‘commentaar’-veld werd 
ingevuld t.o.v. het aantal 
‘eigen afhandelingen’ 

NSAID’s – ACETYLSALICYLZUUR 

Eigen afhandeling 
- Patiënt gewaarschuwd 

o Geen specificatie waarover gewaarschuwd werd 
o Gewaarschuwd voor maagklachten 
o Gewaarschuwd om een inname-interval tussen het NSAID 

en het antitromboticum te respecteren 
- Ingestelde therapie 
- Combinatie van toelichtingen 

o Patiënt gewaarschuwd. Ingestelde therapie  
o Patiënt gewaarschuwd. Alleen bij hoge noodzaak  
o Patiënt gewaarschuwd. Kortdurend gebruik  
o Patiënt gewaarschuwd. Opvolging door arts  
o Ingestelde therapie. Opvolging door arts  
o PPI in gebruik. Sporadisch gebruik  
o Korte behandeling. Asaflow 's morgens, Brexine ’s 

middags  
- PPI/gastroprotectie reeds aanwezig 
- Medicatie is niet voor patiënt zelf 
- NSAID slechts voor kortdurend gebruik 
- NSAID wordt niet meer ingenomen 
- Asaflow als bloedverdunner 
- Geen Asaflow + Aspegic en enkel Aspegic indien nodig 
- OK 
- Opvolging door arts 
- Patiënt neemt medicatie enkel indien nodig 
- NSAID slechts voor sporadisch gebruik 
- Tijdelijk door specialist 
- Vaste huisarts schrijft dit voor 
- Vraagt bij dokter na 

111 
39 
37 
1 
1 
 
28 
12 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
10 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

61,0 % (111/182) 
 

Geen risicofactoren aanwezig: geen actie + eigen afhandeling 
- Ingestelde therapie 

3 
3 

7,32 % (3/41) 
 

Bij een of meer risicofactoren en vervanging NSAID door paracetamol niet 
mogelijk: PPI in voldoende dosering toevoegen + eigen afhandeling  

- PPI/ gastroprotectie  reeds aanwezig 
- Patiënt gewaarschuwd 
- Info doorgegeven 

10 
 
5 
3 
2 

76,9 % (10/13) 
 

Bij een of meer risicofactoren: NSAID vervangen door paracetamol indien 
mogelijk + eigen afhandeling 

- Info doorgegeven 
- Ingestelde therapie 
- Vervanging indien mogelijk, patiënt is op de hoogte van de interactie 

3 
 
1 
1 
1 

60,0 % (3/5) 
 

Geen risicofactoren aanwezig: geen actie. Bij een of meer risicofactoren: NSAID 
vervangen door paracetamol indien mogelijk + eigen afhandeling 

0 0,00 % (0/1) 
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Tabel 4.6: Toelichting bij de ‘eigen afhandelingen’ (vervolg) 

 

Geen risicofactoren aanwezig: geen actie. Bij een of meer risicofactoren en  
vervanging NSAID door paracetamol niet mogelijk: PPI in voldoende dosering  
toevoegen + eigen afhandeling 

- Patiënt gewaarschuwd 

1 
 
 
1 

100 % (1/1) 

IBUPROFEN/INDOMETACINE – ACETYLSALICYLZUUR 

Eigen afhandeling 
- Patiënt gewaarschuwd: 

o Geen specificatie waarover gewaarschuwd werd 
- Combinatie van toelichtingen 

o Ingestelde therapie. Patiënt gewaarschuwd  
o Patiënt gewaarschuwd. PPI in gebruik  
o Patiënt gewaarschuwd. Opvolging door arts  

- Ingestelde therapie 
- Geadviseerd om inname-interval tussen het NSAID en het 

antitromboticum te respecteren 
- PPI/gastroprotectie reeds aanwezig 
- NSAID of ASA slechts voor sporadisch gebruik 
- Afhandeling geannuleerd 
- NSAID slechts voor kortdurend gebruik 
- Mag doorgaan 
- Medicatie is niet voor patiënt zelf 
- Medicatie wordt niet continu ingenomen 
- Beperken 
- Beperkte inname 
- Gaat het navragen aan arts 
- Geen risico. Wordt niet samen ingenomen 
- Niet te lang innemen 
- Onder controle arts 
- Patiënt neemt medicatie enkel indien nodig 
- NSAID stoppen en vervangen door alternatief voor NSAID 

105 
44 
44 
12 
8 
3 
1 
10 
6 
 
6 
5 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

53,6 % (105/196) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NSAID vervangen door paracetamol of ander NSAID + eigen afhandeling 
- Patiënt gewaarschuwd: 

o Geen specificatie waarover gewaarschuwd werd 
- Combinatie van toelichtingen 

o Ingestelde therapie. PPI in gebruik. Patiënt 
gewaarschuwd 

3 
2 
 
1 

15,8 % (3/19) 

 

VITAMINE K-ANTAGONISTEN  – NSAID’s 

Eigen afhandeling 
- Ingestelde therapie 
- NSAID stoppen 
- Combinatie van toelichtingen 

o Patiënt gewaarschuwd. PPI in gebruik  
o Patiënt gewaarschuwd. Ingestelde therapie  

- Patiënt gewaarschuwd: 
o Geen specificatie waarover gewaarschuwd werd 

- Medicatie is niet voor patiënt zelf 
- Opvolging door arts 
- NSAID slechts voor sporadisch gebruik 
- Gekende interactie 
- Antitromboticum wordt niet meer ingenomen 
- PPI/gastroprotectie reeds aanwezig 
- Reeds lange tijd gebruik na contact arts 

23 
4 
4 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

54,8 % (23/42) 
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Tabel 4.6: Toelichting bij de ‘eigen afhandelingen’ (vervolg) 

Bij starten: NSAID vervangen door paracetamol indien mogelijk + eigen 
afhandeling 

0 0,00 % (0/2) 

Bij handhaven NSAID voor gebruik > 1 week: Meld starten/stoppen NSAID aan 
huisarts + PPI (geen (es)omeprazol) in voldoende dosering toevoegen bij 
minimum 1 risicofactor + eigen afhandeling 

0 0,00 % (0/2) 

Bij handhaven NSAID (gebruik maximum 1 week): Bij minimum 1 risicofactor en 
geen PPI in gebruik: PPI (geen (es)omeprazol) in voldoende dosering 
toevoegen + eigen afhandeling 

0 0,00 % (0/1) 

NSAID’s – DOAC’s 

Eigen afhandeling 
- Ingestelde therapie 
- PPI/gastroprotectie reeds aanwezig 
- Patiënt gewaarschuwd: 

o Geen specificatie waarover gewaarschuwd werd 
o Advies om paracetamol of dafalgan in te nemen in plaats 

van NSAID 
- Patiënt neemt combinatie enkel indien nodig 
- NSAID stoppen 
- Antitromboticum wordt niet meer ingenomen 
- Neemt slechts 1 per dag 

12 
4 
2 
2 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

63,2 % (12/19) 
 

NSAID niet vervangbaar en minimum 1 risicofactor maagschade: PPI in 
voldoende dosering toevoegen en patiënt instrueren om bij bloedingen contact 
op te nemen met de arts + eigen afhandeling                                     

- Patiënt gewaarschuwd: 
o Advies om PPI te gebruiken 

1 
 
 
 
1 

33,3 % (1/3) 
 

NSAID vervangen door paracetamol indien mogelijk + eigen afhandeling 0 0,00 % (0/1) 

NSAID niet vervangbaar en  
- geen risicofactor maagschade: patiënt instrueren om bij bloedingen 

contact op te nemen met de arts                                       
- minimum 1 risicofactor maagschade: PPI in voldoende dosering 

toevoegen en patiënt instrueren om bij bloedingen contact op te 
nemen met de arts + eigen afhandeling                                     

o PPI/gastroprotectie reeds aanwezig 

 
 
 
 
 
 
1 

100 % (1/1) 
 

P2Y12-REMMERS – NSAID’s 

Geen risicofactoren aanwezig: geen actie + eigen afhandeling 
- Antitromboticum/NSAID wordt niet meer ingenomen 

1 
1 

25,0 % (1/4) 
 

Eigen afhandeling 
- Ingestelde therapie 

1 
1 

25,0 % (1/4) 
 

VITAMINE K-ANTAGONISTEN – PIROXICAM 

Eigen afhandeling 
- Ingestelde therapie 
- Antitromboticum wordt niet meer ingenomen 

2 
1 
1 

100 % (2/2) 
 

P2Y12-REMMERS – COX-2-REMMERS 

Geen actie (leeftijd < 60 jaar) + eigen afhandeling 0 0,00 % (0/1) 

Wanneer de interactie afgehandeld werd, kon de apotheker ook steeds een keuze maken om het 

interactiesignaal al dan niet voor een bepaalde periode te onderdrukken (zie Tabel 4.7). Dit betekent dat dit 

interactiesignaal gedurende die periode niet meer verschijnt bij aflevering van betreffende 

geneesmiddelencombinatie. Dat is bijvoorbeeld nuttig als de patiënt op een bepaalde combinatie is ingesteld. 

Bij de categorieën ‘geannuleerd’, ‘later afhandelen’ en ‘niet afhandelen’ wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

wel of niet onderdrukken. In de categorie ‘geannuleerd’ wordt het interactiesignaal sowieso opnieuw 



 
 

 

42 
 

aangeboden tijdens de volgende aflevering van deze geneesmiddelcombinatie. In de categorie ‘later afhandelen’ 

wordt de interactie onderdrukt indien er een afhandeling wordt geregistreerd. Indien het signaal niet wordt 

bijgestuurd op een “later” moment, dan wordt dit interactiesignaal opnieuw aangeboden tijdens de volgende 

aflevering van een interagerend geneesmiddel en dus niet onderdrukt. In de categorie ‘niet afhandelen’ wordt 

het signaal voor de standaardperiode onderdrukt. Dit betekent dat deze interactie gedurende deze periode niet 

meer verschijnt bij aflevering van deze geneesmiddelencombinatie. De apothekers kozen er meestal voor om de 

interactie niet te onderdrukken. 

Tabel 4.7: Percentage van de interactiesignalen dat niet/wel werd onderdrukt of geannuleerd 

Ten slotte werd ook per type interactie nagegaan wat de functie was van de afhandelaar (zie Tabel 4.8). 

De meeste (1212/2011; 60,3 %) interactiesignalen werden afgehandeld door een apotheker, namelijk 31,2 % 

(627/2011) van de interacties werd afgehandeld door een titularis en 29,1 % (585/2011) door een adjunct-

apotheker of vervanger-apotheker. Er werd ook nagegaan of de afhandelingskeuze verschillend was tussen de 

apothekers en de farmaceutisch-technische assistenten (FTA). Daaruit bleek dat de FTA’s vaker de 

afhandelingsknop ‘later afhandelen’ kiest tegenover de apothekers (36,5 % versus 16,7 %; chi-square test: p < 

0,001). Het zou dus kunnen dat de FTA geregistreerd staat als afhandelaar, maar dat een collega-apotheker dit 

signaal op een later moment (onafhankelijk van de aflevering) opnieuw afhandelt en kiest voor een andere 

(inhoudelijke) afhandeling. 

 

__________________________________ 
nn Zo wordt de aflevering geannuleerd, wanneer de voorgestelde afhandeling een vervanging van het geneesmiddel voorstelt (dat op 
dat moment wordt afgeleverd).   

Interactie Niet onderdrukken Wel onderdrukken Geannuleerdnn Totaal 

NSAID’s – ACETYLSALICYLZUUR 57,9 % 

(461/796) 

42,1 % 

(335/796) 

0,00 % 

(0/796) 

796 

IBUPROFEN/INDOMETACINE – 

ACETYLSALICYLZUUR 

66,5 % 

(322/484) 

32,6 % 

(158/484) 

0,826 % 

(4/484) 

484 

VITAMINE K-ANTAGONISTEN – 

NSAID’s 

62,6 % 

(82/131) 

37,4 % 

(49/131) 

0,00 % 

(0/131) 

131 

NSAID’s – DOAC’s 64,1 % 

(41/64) 

35,9 % 

(23/64) 

0,00 % 

(0/64) 

64 

P2Y12-REMMERS – NSAID’s 46,4 % 

(13/28) 

53,6 % 

(15/28) 

0,00 % 

(0/28) 

28 

VITAMINE K-ANTAGONISTEN – 

PIROXICAM 

100 % 

(5/5) 

0,00 % 

(0/5) 

0,00 % 

(0/5) 

5 

P2Y12-REMMERS – COX-2-

REMMERS 

0,00 % 

(0/1) 

100 % 

(1/1) 

0,00 % 

(0/1) 

1 

Totaal 61,2 % 

(924/1509) 

38,5 % 

(581/1509) 

0,265 % 

(4/1509) 

1509 
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Tabel 4.8: Functie van de afhandelaar per type interactiesignaal 

Interactie Functie afhandelaar: 

Titularis Adjunct-apotheker 

en vervanger-

apotheker 

FTA Stagiairs (zowel 

apothekers als 

assistenten) 

Totaal 

NSAID’s – ACETYLSALICYLZUUR 329 

(31,4 %) 

286 

(27,3 %) 

417 

(39,8 %) 

17 

(1,62 %) 

1049 

IBUPROFEN/INDOMETACINE – ACETYLSALICYLZUUR 211 

(32,3 %) 

202 

(30,9 %) 

235 

(35,9 %) 

6 

(0,917 %) 

654 

VITAMINE K-ANTAGONISTEN – NSAID's 45  

(24,6 %) 

54 

(29,5 %) 

83 

(45,4 %) 

1 

(0,546 %) 

183 

NSAID’s – DOAC’s 27 

(34,6 %) 

27 

(34,6 %) 

24 

(30,8 %) 

0 

(0,00 %) 

78 

P2Y12-REMMERS – NSAID’s 13 

(32,5 %) 

13 

(32,5 %) 

14 

(35,0 %) 

0 

(0,00 %) 

40 

VITAMINE K-ANTAGONISTEN – PIROXICAM 1 

(16,7 %) 

3 

(50,0 %) 

2 

(33,3 %) 

0 

(0,00 %) 

6 

P2Y12-REMMERS – COX-2-REMMERS 1 

(100 %) 

0 

(0,00 %) 

0 

(0,00 %) 

0 

(0,00 %) 

1 

Totaal 627 

(31,2 %) 

585 

(29,1 %) 

775 

(38,5 %) 

24 

(1,19 %) 

2011 
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5. DISCUSSIE  

5.1 INTERACTIES TUSSEN NSAID’S EN ANTITROMBOTICA AFGEHANDELD VOLGENS EEN AFHANDELINGSPROTOCOL 

 In het eerste deel van deze masterproef werd nagegaan hoe NSAID-antitrombotica interacties 

afgehandeld werden volgens een afhandelingsprotocol. De interactie tussen NSAID en ASA was het meest 

voorkomend. De interacties traden hoofdzakelijk op met een vroeger afgeleverd geneesmiddel en de 

interagerende geneesmiddelen werden voornamelijk door dezelfde arts voorgeschreven. In totaal werd bij 42,3 

% van de geregistreerde interacties iets gewijzigd aan de behandeling. Meestal werd het NSAID vervangen door 

een alternatief voor NSAID, werd een PPI opgestart of werd ASA stopgezet.  

Bij iets meer dan de helft van de geregistreerde interacties (57,7 %) werd er uiteindelijk niets aan de 

behandeling gewijzigd. Omdat we in deze studie geen inzage hadden in het medisch dossier van de patiënt is 

het onmogelijk om in te schatten of dit al dan niet terecht was. Bijvoorbeeld in de gevallen waar de arts meldde 

dat paracetamol onvoldoende pijnverlichting bood voor de patiënt, weten we niet of de patiënt paracetamol in 

voldoende hoge dosering en voldoende lang heeft gebruikt.  

Een andere opvallende vaststelling was dat 93,8 % van de gecontacteerde artsen bereid was deel te 

nemen aan deze studie. Dit suggereert dat artsen wel bereid zijn om met de apotheker te overleggen omtrent 

geneesmiddeleninteracties. Als achterliggende motivering voor hun keuze tot afhandeling gaven de artsen 

onder andere op dat ‘het NSAID slechts voor kortdurend of sporadisch gebruik was’, ‘er geen PPI nodig was 

wegens korte behandelduur en/of laag GI-risico’ en ‘het om een lage dosis NSAID ging’. Deze motiveringen 

worden hierna kort en kritisch gekaderd.  

NSAID slechts voor kortdurend of sporadisch gebruik 

Zoals vermeld wordt in de inleiding, is bij patiënten die zowel NSAID als antitrombotica gebruiken het 

bloedingsrisico verdubbeld en is het risico op cardiovasculaire events met 40 % toegenomen ten opzichte van 

patiënten die antitrombotica, maar geen NSAID gebruiken. Dit is ook het geval indien het NSAID kortdurend (3 

dagen of minder) gebruikt wordt. Daarnaast moeten artsen de patiënten op antitrombotica adviseren om ook 

het sporadisch gebruik van NSAID’s te beperken, aangezien klinisch relevante en majeure bloedingen op elk 

moment en met gelijke frequentie kunnen voorkomen tijdens het NSAID-gebruik. (34) (35) (58) (59)  

Geen PPI nodig wegens korte behandelduur en/of laag GI-risico  

De arts vond een PPI opstarten vaak niet nodig wegens korte behandelduur en/of een laag GI-risico. 

Aangezien zowel kortdurend als langdurend gebruik van een NSAID leidt tot een verhoogd risico op GI-

complicaties, wordt maagbescherming aanbevolen onafhankelijk van de behandelduur. (23) In een studie van 

Schjerning Olsen et al. (2015) werd aangetoond dat het risico op GI-bloedingen veroorzaakt door NSAID’s 

gereduceerd wordt door PPI’s bij patiënten op antitrombotica. (60) De studieresultaten toonden aan dat het 
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gunstig effect van een PPI-behandeling onafhankelijk is van het GI-risico. In de studie wordt echter niet 

weergegeven of een PPI veilig kan weggelaten worden bij patiënten met een laag risico op GI-bloedingen. (60) 

Lage dosis van het NSAID 

Een hoge dosis van een NSAID is een risicofactor voor GI-complicaties bij NSAID-gebruik. (61) De dosis 

van het NSAID dient dus zo laag mogelijk gehouden te worden, maar ook bij een lage dosis melden verschillende 

bronnen een verhoogd risico op GI- en cardiovasculaire complicaties. (62) (63) (64) (65)  

5.2 HOE WERD HET GEBRUIK VAN HET AFHANDELINGSPROTOCOL ERVAREN 

 De deelnemende stagiairs vonden het afhandelingsprotocol over het algemeen duidelijk, maar voor 

praktische toepasbaarheid scoorde het protocol minder goed. Een algemene opmerking van de stagiairs was dat 

het afhandelingsprotocol te uitgebreid is. We zouden de praktische toepasbaarheid van het protocol kunnen 

verbeteren door een schematische versie ervan te integreren in de apotheeksoftware. De apotheker zou op die 

manier de verschillende opties kunnen aanklikken en extra informatie opvragen indien gewenst.  

 Daarnaast vonden sommige stagiairs dat er zaken ontbreken in het protocol. Een aantal stagiairs vond 

de lijst van farmacologische alternatieven bij acute musculoskeletale klachten niet volledig genoeg. Er zijn 

echter geen medicamenteuze alternatieven die kunnen toegevoegd worden aan de voorgestelde behandelingen 

in het protocol (paracetamol, topisch NSAID en corticosteroïdinfiltratie). Volgens sommigen ontbraken ook 

alternatieven voor chronische musculoskeletale klachten zoals rugpijn. Maar ook hier vonden we geen 

bijkomende medicamenteuze alternatieven die aan het protocol zouden kunnen toegevoegd worden. Een 

stagiair vond dat extra informatie in verband met gastroprotectie ontbrak in het protocol. Hierbij werd het 

voorbeeld gegeven van een patiënt die reeds gastroprotectie, verschillend van een PPI (bijvoorbeeld H2-

antihistaminicum), gebruikt en de vraag was of in dit geval beter overgestapt wordt op een PPI. Volgens de 

standaard “Maagklachten” van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) wordt een PPI in 

standaarddosering geadviseerd als preventie van maagcomplicaties. (66) Als alternatief voor een PPI kan 

misoprostol worden gebruikt. Misoprostol heeft echter als nadelen dat het meerdere keren per dag ingenomen 

moet worden voor een gastroprotectief effect en dat het maagdarmstoornissen veroorzaakt. Als tweede 

alternatief wordt vervanging van het niet-selectief NSAID door een selectief NSAID vermeld. Deze 

geneesmiddelen hebben echter uitgebreide cardiovasculaire risico’s en zijn minder goed onderzocht bij 

preventie van maagcomplicaties. Daarnaast zijn PPI’s goedkoper dan deze twee alternatieven. Een derde 

alternatief is een H2-antihistaminicum in dubbele dosering. Een hooggedoseerd H2-antihistaminicum is minder 

effectief dan PPI’s in het voorkomen van ulcera en wordt in de NHG-standaard niet geadviseerd vanwege de 

gebruiksvriendelijkheid. In het voorbeeld van de stagiair wordt dus beter overgestapt op een PPI, aangezien een 

PPI de eerste keuze is als maagbescherming bij NSAID-gebruik. (1) (23) (66)  
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5.3 INTERACTIES TUSSEN NSAID’S EN ANTITROMBOTICA AFGEHANDELD ZONDER AFHANDELINGSPROTOCOL 

 In het derde deel van deze masterproef werd nagegaan hoe NSAID-antitrombotica interacties werden 

afgehandeld wanneer de beslissingsondersteuning van de apotheeksoftware ViaNova® gebruikt werd. Naar 

analogie met het stageproject was ook hier de interactie tussen NSAID en ASA het meest voorkomend. De 

interacties tussen NSAID – ASA en ibuprofen/indometacine – ASA kwamen hier iets meer voor dan in het 

stageproject, namelijk 84,7 % versus 71,8 %. In zowel het stageproject als in de Surplus-database traden de 

interacties hoofdzakelijk op met een vroeger afgeleverd geneesmiddel (respectievelijk in 77,6 % en 73,6 % van 

de interacties) en werden de interagerende geneesmiddelen voornamelijk door dezelfde arts voorgeschreven 

(respectievelijk in 60,4 % en 66,3 % van de interacties). 

Wanneer de interacties werden afgehandeld met de apotheeksoftware, werd er bij 21,4 % van de 

geregistreerde interacties iets aan de behandeling gewijzigd. Indien de interacties werden afgehandeld volgens 

het afhandelingsprotocol, werd de behandeling dus bijna twee keer zo veel aangepast dan wanneer de 

apotheeksoftware gebruikt werd (42,3 % en 21,4 % respectievelijk). Indien de behandeling werd gewijzigd 

wanneer de NSAID-antitrombotica interacties werden afgehandeld met de apotheeksoftware dan werd meestal 

een PPI in voldoende dosering toegevoegd, het NSAID vervangen door paracetamol of een ander NSAID. 

Met de beslissingsondersteuning werd veel vaker een PPI opgestart (55,2 % tegenover 23,2 %oo). Het 

NSAID werd vaker vervangen (door paracetamol, een alternatief voor NSAID, of een ander NSAID) indien de 

interacties werden afgehandeld met het afhandelingsprotocol (62,3 %pp tegenover 43,4 %). In beide gevallen 

kwam de afhandeling ‘NSAID stoppen’ niet vaak voor (1,16 % tegenover 1,45 %). Het antitromboticum 

(acetylsalicylzuur) werd met de beslissingsondersteuning bij geen enkele interactie stopgezet. Wanneer het 

afhandelingsprotocol gebruikt werd, werd het antitromboticum bij 13,0 % van de interacties stopgezet. 

5.4 BEPERKINGEN VAN DEZE STUDIE 

Deze studie hield enkele beperkingen in. Een eerste beperking is dat we in deze studie geen inzage 

hadden in het medisch dossier van de patiënt waardoor het dus moeilijk in te schatten is of de gekozen 

afhandeling ook de best mogelijke afhandeling is voor de patiënt. Een tweede beperking is dat de online 

vragenlijst door 41 van de 134 deelnemende stagiairs werd beantwoord, waardoor een relatief kleine steekproef 

bekomen wordt. We kunnen ons dus afvragen of de mening van de respondenten wel representatief is voor 

iedereen die deelnam aan het stageproject. Een derde beperking is dat in de database van Surplus Apotheken  

 

 

oo Dit percentage is een som van de afhandeling ‘PPI opstarten’ (9/69; 13,0 %) en het aantal keer dat een PPI werd opgestart bij 
‘combinatie van afhandelingen’ (7/69; 10,1 %) 
pp Dit percentage is de som van de afhandeling ‘NSAID vervangen door een alternatief voor NSAID’ (29/69; 42,0 %), NSAID vervangen 

door naproxen of paracetamol bij ‘combinatie van afhandelingen’ (7/69; 10,1 %) en ‘NSAID vervangen door een ander NSAID’ (7/69; 10,1 

%) 
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soms onvoldoende informatie beschikbaar is om te kunnen nagaan hoe de interacties werden afgehandeld. In 

de database wordt niet vermeld hoeveel risicofactoren de patiënt heeft, of vervanging van het NSAID mogelijk 

is, of er reeds een PPI in gebruik is en hoe lang de patiënt het NSAID gebruikt. Om te kunnen nagaan hoeveel 

keer de behandeling werd gewijzigd wanneer de apotheeksoftware gebruikt werd, gingen we ervan uit dat de 

patiënt minimaal 1 risicofactor heeft, vervanging van het NSAID niet mogelijk is, er nog geen PPI in gebruik is en 

het NSAID gehandhaafd wordt. Aangezien in het ‘commentaar’-veld in ViaNova® vaak geen of onvoldoende uitleg 

bij de ‘eigen afhandelingen’ werd ingevuld, weten we vaak niet hoe de interacties werden afgehandeld. Ook bij 

de interacties waar de afhandelingsknop ‘later afhandelen’ gekozen werd, kunnen we niet nagaan hoe deze 

interacties uiteindelijk werden afgehandeld. Bij ‘eigen afhandeling’ worden ook verschillende toelichtingen 

gegeven, zoals ‘vraagt bij dokter na’, ‘mag doorgaan’, ‘beperken’, waarbij we uit de database niet kunnen  afleiden 

wat daarmee precies bedoeld werd. Soms werd ook het advies gegeven om paracetamol in te nemen in plaats 

van een NSAID, of om een PPI te gebruiken. We kunnen aan de hand van de database echter niet nagaan of dit 

advies ook effectief werd toegepast en de behandeling gewijzigd werd. Een laatste beperking is dat Surplus 

Apotheken een specifieke apotheeksoftware, namelijk ViaNova®, gebruikt. De meerderheid van de Vlaamse 

apothekers gebruikt een andere apotheeksoftware, namelijk DelphiCare®. Daarom werden de 7 geregistreerde 

interactiesignalen ingevoerd in DelphiCare® om na te gaan welke afhandelingen gekozen kunnen worden door 

de apotheker. Het is opvallend dat DelphiCare® de meest voorkomende interacties, namelijk NSAID’s (met 

uitzondering van ibuprofen) – ASA en indometacine – ASA, niet meldt. Dit doet vermoeden dat apothekers die 

met deze software werken niet gaan ingrijpen bij deze interactie. Bij de andere interacties geeft DelphiCare® 

steeds de volgende melding: ‘Opvolging van de patiënt of aanpassing(en) vereist’. Daarnaast wordt ook vermeld 

welke maatregelen bij die interacties noodzakelijk zijn zoals bijvoorbeeld alternatieve geneesmiddelen, 

spreiding van de inname, dosisaanpassingen of -beperkingen, opvolging van ongewenste effecten, etc. ViaNova® 

geeft meer beslissingsondersteuning aangezien deze software gebaseerd is op het boek Commentaren 

Medicatiebewaking. Daarnaast bewaakt Commentaren Medicatiebewaking wel de interactie tussen NSAID’s of 

indometacine met ASA.  
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6. CONCLUSIE 

Uit recente studies blijkt dat de combinatie van alle types antitrombotica met alle types NSAID risicovol 

is. Bij patiënten die zowel NSAID als antitrombotica gebruiken is het bloedingsrisico verdubbeld en is het risico 

op cardiovasculaire events met 40 % toegenomen ten opzichte van patiënten die antitrombotica, maar geen 

NSAID gebruiken. De apotheker heeft een belangrijke rol in het tijdig herkennen en aanpakken van deze 

interacties. 

Op basis van de afhandelgegevens van de studie die vorig academiejaar door de laatstejaarsstudenten 

farmaceutische wetenschappen van de Universiteit Gent tijdens hun stage werd uitgevoerd, kon nagegaan 

worden hoe NSAID-antitrombotica interacties werden afgehandeld in de apotheekpraktijk wanneer de apotheker 

een afhandelingsprotocol gebruikt. De interactie tussen NSAID en ASA was het meest voorkomend. De interacties 

traden hoofdzakelijk op met een vroeger afgeleverd geneesmiddel en de interagerende geneesmiddelen werden 

voornamelijk door dezelfde arts voorgeschreven. Bij de meerderheid van de geregistreerde interacties werd de 

arts gecontacteerd. De meeste artsen waren bereid om deel te nemen aan deze studie. Dit suggereert dat artsen 

wel bereid zijn om met de apotheker te overleggen omtrent geneesmiddeleninteracties. Bij iets meer dan de 

helft van de geregistreerde interacties werd er uiteindelijk beslist om niets aan de behandeling te wijzigen. 

Indien wel iets werd gewijzigd aan de behandeling van de geregistreerde interacties werd meestal het NSAID 

vervangen door een alternatief voor NSAID, een PPI opgestart of ASA stopgezet. 

De deelnemers aan de studie die de online vragenlijst beantwoordden, vonden het afhandelingsprotocol 

over het algemeen duidelijk, maar voor praktische toepasbaarheid scoorde het protocol iets minder goed. Het 

meest voorkomend voorstel van de respondenten om de praktische toepasbaarheid te verbeteren, was om het 

afhandelingsprotocol beknopter en schematischer te maken met een verwijzing naar een aparte paragraaf voor 

uitgebreidere uitleg. Op die manier kunnen de verschillende opties overzichtelijker en sneller bekeken worden, 

maar kan de nodige achtergrondinformatie toch geraadpleegd worden indien nodig. Iets meer dan de helft van 

de respondenten vonden dat het protocol volledig is. Sommigen vonden de lijst van farmacologische 

alternatieven voor NSAID’s niet compleet genoeg en wensten ook extra informatie omtrent gastroprotectie. 

Op basis van de aflevergegevens uit de database die ter beschikking werd gesteld door Surplus 

Apotheken kon nagegaan worden hoe interacties werden afgehandeld indien de beslissingsondersteuning van 

de apotheeksoftware ViaNova® gebruikt wordt.  Naar analogie met het stageproject was ook hier de interactie 

tussen NSAID’s en ASA het meest voorkomend, traden de interacties hoofdzakelijk op met een vroeger afgeleverd 

geneesmiddel en werden de interagerende geneesmiddelen vooral door dezelfde arts voorgeschreven. Bij 

gebruik van deze apotheeksoftware, werd er hoofdzakelijk niets aan de behandeling aangepast. De apothekers 

kozen er vooral voor om de afhandeling van de interactie uit te stellen, de patiënt te waarschuwen of niets aan 
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de behandeling te wijzigen omdat de patiënt op een bepaalde therapie is ingesteld of omdat een 

PPI/gastroprotectie reeds aanwezig is. Indien de interacties werden afgehandeld volgens het 

afhandelingsprotocol, werd de behandeling bijna twee keer zo veel aangepast dan wanneer de 

apotheeksoftware gebruikt werd. 

Aangezien de meerderheid van de Vlaamse apothekers niet ViaNova® maar DelphiCare® gebruikt, zou 

het interessant zijn om in verder onderzoek na te gaan hoe NSAID-antitrombotica interacties met behulp van 

deze apotheeksoftware worden afgehandeld in vergelijking met het afhandelingsprotocol. DelphiCare® waakt 

echter niet over de meest voorkomende interactie, namelijk de interactie tussen NSAID’s (met uitzondering van 

ibuprofen) en ASA. Dit doet vermoeden dat in apotheken die met deze software werken niet gaan ingrijpen bij 

deze interactie.  

Uit de resultaten kunnen we concluderen dat bij een NSAID-antitrombotica interactie de behandeling 

nog te weinig wordt gewijzigd. Aangezien het afhandelingsprotocol ervoor zorgt dat er vaker iets werd gewijzigd 

aan de behandeling, zou het nuttig zijn om een schematische versie van het afhandelingsprotocol in de 

apotheeksoftware te integreren. Daardoor zouden de NSAID-antitrombotica interacties in de toekomst mogelijk   

efficiënter afgehandeld kunnen worden en potentiële klinische gevolgen vermeden kunnen worden.  
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Interactie systemisch NSAID - antitromboticum* 
*antitrombotica:  - anti-aggregantia: acetylsalicylzuur, clopidogrel, prasugrel, ticlopidine, dipyridamol en ticagrelor 

            - anticoagulantia: vit K antagonisten en NOACs 

 

 

Ga na of de interactie kan vermeden worden. Twee mogelijkheden: 

1. Het NSAID vervangen door een ander geneesmiddel:  

Op blz. 3-4 staan voor enkele courante indicaties van NSAID een overzicht van mogelijke farmacologische 

alternatieven. Gebruik dit als leidraad voor overleg met de arts en/of patiënt, en ga na of vervanging van het NSAID 

mogelijk is. 

OF 

2. Indien het antitromboticum laaggedoseerd aspirine in primaire preventie is (d.w.z. zonder gekend vasculair lijden):  

Contacteer de arts en vraag of de therapie met laaggedoseerd aspirine (definitief) kan stopgezet worden. 

 Rationale:  

- De voordelen van de behandeling zijn beperkt en wegen niet op tegen het risico op ernstige bloedingen:  

Voor primaire preventie van een cardiovasculair (CV)-event is de ‘number needed to treat’ (NNT) = 1667 

(d.w.z. dat 1667 patiënten gedurende 1 jaar met aspirine moeten behandeld worden om 1 CV-event te 

voorkomen). De ‘number needed to harm’ (NNH) voor ernstige bloedingen bedraagt 3333.  

[zie: www.thennt.com/nnt/aspirin-to-prevent-a-first-heart-attack-or-stroke]  

- Het BCFI stelt: “Acetylsalicylzuur heeft geen plaats in primaire cardiovasculaire preventie [zie Folia sept 2012], 

zelfs bij diabetespatiënten is de plaats van acetylsalicylzuur in de primaire preventie niet voldoende 

onderbouwd [zie Folia sept 2010].“ 

- Echter, voor bepaalde patiënten (= met hoog CV-risico en laag bloedingsrisico) kan de arts aspirine in 

primaire preventie soms toch nuttig achten. 

 Ter info: Wanneer terug quasi normale hemostase na stoppen aspirine? 2-3 dagen na de laatste aspirine-inname  

Indien vermijden interactie niet mogelijk is: 

 Welk NSAID kiezen? 

Afweging van het CV-risico versus het gastrointestinaal (GI)-risico van de patiënt: 

- CV-risico: patiënten op antitrombotica zijn sowieso patiënten met een hoog CV-risico 

- GI-risico: laat de arts het GI-risico van de patiënt inschatten (zie blz. 2 voor een overzicht van de risicofactoren) 

→   hoog CV-risico + laag/matig GI-risico: bij voorkeur naproxen (= NSAID met de laagste cardiotoxiciteit, maar wel 

hoge GI-toxiciteit, zie Folia sept 2014). Laaggedoseerd ibuprofen (≤1200 mg/dag) is een alternatief; echter niet bij 

patiënten op laaggedoseerd aspirine, daar ibuprofen wellicht het cardioprotectief effect van aspirine vermindert. 

→   hoog CV-risico + hoog GI-risico: NSAID vermijden  

 Houd de dosis van het NSAID zo laag mogelijk en de behandelduur zo kort mogelijk  

 Start een PPI op  

- Gelijktijdig gebruik van NSAID en antitrombotica verdubbelt het risico op ernstige bloedingen; de meeste van die 

bloedingen zijn gastrointestinaal → van PPI is aangetoond dat ze GI-bloedingen door NSAID reduceren 

+ de NICE-guideline over artrose berekende dat het altijd kosten-effectiever is om een PPI te associëren aan NSAID-gebruik   

- Kies voor een goedkoop PPI (zie Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertoriun voor dosering): bv. pantoprazole 

20 mg 1dd 

- Vergeet niet te screenen op interacties tussen de PPI en de co-medicatie! 

- Vergeet ook niet om het PPI te stoppen bij stoppen van het NSAID (NB: bij stoppen langdurig PPI gebruik [>2-3 mnd] → 

gebruik een afbouwschema om rebound reflux te beperken, bv. stop over periode van 3 weken: 10 d aan halve dosis en daarna 

10 d halve dosis om de andere dag) 

 



 
 

 

II 
 

INSCHATTEN GASTROINTESTINAAL RISICO 

Risicofactoren voor GI-complicaties bij gebruik van NSAID zijn: 

 Een GI-bloeding of -perforatie in de voorgeschiedenis 

 Een peptisch ulcer in de voorgeschiedenis 

 Leeftijd ≥60 jaar 

 Hoge dosis NSAID* of combinatie van meerdere NSAIDs 

 Gelijktijdig gebruik van antitrombotica, systemische corticosteroïden, of SSRI 

* Voor ‘hoge dosis NSAID’ bestaan diverse definities in de literatuur. Wij gebruiken de volgende: ‘Een dosis die even groot of groter is dan het 

maximum van de aanbevolen dagdosering volgens het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium (GGR)’. Bijv: het GGR zegt voor naproxen 

‘500 mg à 1 g p.d. in 1 of meer doses’ → een hoge dosis naproxen = 1 g p.d. of meer. Hoge doses voor andere courante NSAID zijn: ibuprofen ≥1.8 

g p.d., diclofenac ≥150 mg p.d., meloxicam ≥15 mg p.d., aceclofenac meer dan 200 mg p.d., piroxicam ≥ 20 mg p.d., tenoxicam ≥ 20 mg p.d., 

nabumeton meer dan 1 g p.d. 

Hoe meer risicofactoren er aanwezig zijn bij een patiënt, hoe hoger het GI-risico. 

Een GI-bloeding of -perforatie in de voorgeschiedenis is de sterkste risicofactor. 
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FARMACOLOGISCHE ALTERNATIEVEN VOOR SYSTEMISCHE NSAID 

BIJ PATIËNTEN OP ANTITROMBOTICA 

 

 

ARTROSE 

 Stap 1: Paracetamol, indien nodig 

 Stap 2: Paracetamol, volgens een vast dagschema 

-  500-1000 mg om de 4-6u, max. 3 g/dag (NB: bij chronisch gebruik hanteert men max. dagdosering van 3g/dag i.p.v. 4g/dag) 

- Leg patiënt uit dat paracetamol in adequate dosering (= vast dagschema) de pijnstiller van voorkeur is doordat de kans op 

ernstige bijwerkingen aanzienlijk kleiner is dan bij gebruik van andere pijnstillers. 

 Stap 3: Bij hand- of knieartrose: voeg een dermaal NSAID toe aan stap 2 (= paracetamol volgens vast dagschema) 

-  Bv. diclofenac of ibuprofen gel/spray/pleister 

-  Met etofenamaat, piroxicam en vooral ketoprofen: risico foto-allergie 

-  Tot 3 à 4 x/dag de pijnlijke plaats inwrijven; enkel op intacte huid 

-  Evidentie: Dermale NSAIDs kunnen een goede pijnreductie geven. Zo is van diclofenacgel aangetoond dat het equivalent is 
aan orale NSAIDs op vermindering van pijn als gevolg van knie- en handartrose. Na dermaal aanbrengen van NSAIDs kunnen 
therapeutische spiegels worden aangetoond in de gewrichtsvloeistof, spieren en fascie. Het maximaal te bereiken 
plasmaniveau is slechts 15% van dat van een gelijkwaardige dosering orale NSAIDs, waardoor te verwachten is dat dermale 
NSAIDs minder systemische bijwerkingen hebben dan orale NSAID. [NICE guideline Osteoarthritis 2014; Derry et al. ‘Topical 
NSAIDs for chronic muskuloskeletal pain in adults’, Cochrane Database of Systematic Reviews 2012: CD007400] 
Let wel: voor andere ontstekingswerende dermale producten (zonder NSAID) (= opwarmende zalven e.d.) bestaat geen 
evidentie. 

 Stap 4: Combinatie paracetamol met opiaat (codeïne of tramadol) 

Paracetamol + codeïne 

- Enkel als combinatiepreparaat voorhanden → Nadeel: dosering van de afzonderlijke bestanddelen kan niet getitreerd worden 

i.f.v. de behoefte van de patiënt. Voordeel: kan therapietrouw bevorderen (al speelt dit bij pijnmedicatie wellicht minder een 

rol, daar de patiënt bij het ervaren van pijn zijn medicatie wel zal nemen).  

- Codeïne is een prodrug waaruit via CYP2D6 morfine wordt gevormd. Een overdreven effect werd gezien bij ‘ultrarapid 

metabolizers’ van codeïne. Bij trage metaboliseerders (5 à 10% van de blanke bevolking) daarentegen geeft codeïne mogelijk 

onvoldoende pijnstillend effect. 

- Dosering: tot 3x/dag 1 à 2 compr. 

- Bijwerkingen (zoals obstipatie en sedatie) komen frequent voor, vooral bij ouderen.  

Denk aan het preventief opstarten van een laxans (lactulose of macrogol).  

NB: er ontstaat geen tolerantie tegenover obstipatie door opiaten.  

Paracetamol + tramadol 

- Zowel als combinatiepreparaat als als afzonderlijke preparaten voorhanden.  

- Bij gebruik van de afzonderlijke preparaten: paracetamol volgens vast dagschema (cfr. supra), en daarnaast tramadol druppels 

of tabletten/capsules, ofwel enkel indien nodig, ofwel volgens vast dagschema:  

o Start tramadol in een dosering van 1 tot 4 dd 50 mg, zo nodig elke 3 tot 5 dagen verhogen tot max. 400 mg/dag. 

o Start bij kwetsbare ouderen in een lagere dosering (10 tot 25 mg) bijvoorbeeld in de vorm van druppels (2,5 mg per 

druppel) en verhoog vervolgens langzaam de dosis: 1 tot 4 dd 4 tot 10 druppels (10 tot 100 mg/dag).  

o Overweeg bij goede pijnstilling met tramadol omzetting naar een preparaat met vertraagde vrijstelling in doseringen 2 dd 

50 tot 100 mg of 1 dd 400 mg. 

o Verleng bij lever- en/of nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min) het doseringsinterval naar 12 uur en geef 

maximaal 2 dd 100 mg. 

o Geef bij misselijkheid of slikproblemen tramadolzetpillen 3 tot 4 dd 100 mg, max. 400 mg per dag. 

- Bijwerkingen, zoals sedatie, duizeligheid en misselijkheid, komen frequent voor.  

Denk aan het preventief opstarten van een laxans  (lactulose of macrogol).  

NB: er ontstaat geen tolerantie tegenover obstipatie door opiaten.  

 Aanvullend (naast bovenstaande stappen): lokale warmte (bv. kersenpitkussen) 
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JICHTAANVAL 

Twee farmacologische alternatieven voor NSAID (geen voorkeur qua keuzevolgorde): 

 Colchicine:  

-   Laaggedoseerd (om bijwerkingen te beperken). Dit is bijv. het doseerschema voorgesteld door het Nederlands Huisartsen 

Genootschap (NHG): start met 1 mg en geef vervolgens 0,5 mg 2-3x/dag tot pijn verdwenen is; stop bij maagdarmklachten (=toxiciteit) 

of geen effect na 2-3 dagen. 

-   Patiënten met een creatinineklaring < 50 ml/min mogen max. 0,5 mg per/dag innemen. 

-   Wees attent op interacties met co-medicatie want colchicine heeft een nauwe therapeutisch-toxische marge. 

 Oraal corticosteroïd 

- Cave: systemische corticosteroïden geven in combinatie met laaggedoseerd aspirine ook een verhoogd risico op GI-bloedingen!  

            → gaat het om laaggedoseerd aspirine in primaire preventie: bespreek mogelijkheid stopzetten laaggedoseerd aspirine 

→ gaat het om laaggedoseerd aspirine in secundaire preventie: NSAID of oraal corticosteroïd, in combinatie met PPI als 

gastroprotectie  

SPONDYLITIS ANKYLOSANS (= ziekte van Bechterew) 

 Er bestaat geen basisbehandeling voor de axiale symptomen (= symptomen t.h.v. rug en heupen) van deze ziekte. Men 

gebruikt daarvoor ofwel NSAID, ofwel biologicals. Omdat niet iedereen in aanmerking komt voor terugbetaling van 

biologicals, is men soms genoodzaakt toch NSAID voor te schrijven aan patiënten met een contra-indicatie voor NSAID 

(zoals gelijktijdig antitromboticum-gebruik), en is vervanging van het NSAID dus niet mogelijk. 

NB: voor de symptomen t.h.v. de perifere gewrichten (bv. hand, knie) bestaat wel een basisbehandeling, nl. sulfasalazine. 

ACUTE MUSKULOSKELETALE KLACHTEN 

Drie farmacologische alternatieven voor NSAID (geen voorkeur qua keuzevolgorde): 

 Paracetamol: 500-1000 mg om de 4-6u, max. 4 g/dag 

 Topisch NSAID: 

- Met etofenamaat, piroxicam en vooral ketoprofen: risico foto-allergie 

- Tot 3 à 4 x/dag de pijnlijke plaats inwrijven; enkel op intacte huid 

- Evidentie: Een recente Cochrane review (2015) komt tot het besluit dat topische NSAID een goede pijnverlichting geven bij acute spier- 

en gewrichtspijn, en wellicht een vergelijkbare doeltreffendheid als orale NSAID hebben. Gelformulaties van diclofenac, ibuprofen en 

ketoprofen, en patches o.b.v. diclofenac gaven de beste resultaten. Er werden geen ernstige bijwerkingen vastgesteld.  

[Derry et al. ‘Topical NSAIDs for acute muskuloskeletal pain in adults’, Cochrane Database of Systematic Reviews 2015: CD007402]  

 Corticosteroïdinfiltratie 

REUMATOÏDE ARTRITIS 

 Patiënt neemt NSAID omwille van opstart DMARD-therapie:   

- Het duurt enkele weken vooraleer de patiënt het effect van de DMARD begint te voelen → daarom geeft men in de opstartfase vaak 

bijkomende pijnstilling, onder vorm van NSAID of corticosteroïden. 

- Stel vervanging van het NSAID door een oraal corticosteroïd voor (bv. methylprednisolon). 

- Cave: systemische corticosteroïden geven in combinatie met laaggedoseerd aspirine ook een verhoogd risico op GI-bloedingen!  

            → gaat het om laaggedoseerd aspirine in primaire preventie: bespreek mogelijkheid stopzetten laaggedoseerd aspirine 

→ gaat het om laaggedoseerd aspirine in secundaire preventie: NSAID of oraal corticosteroïd, in combinatie met PPI als 

gastroprotectie 

 Patiënt die reeds geruime tijd op DMARD-therapie staat en NSAID neemt als bijkomende pijnstilling:   

- Arts gaat na of het om inflammatoire pijn of mechanische pijn gaat: 

→ inflammatoire pijn: ofwel tijdelijk een NSAID gebruiken, ofwel de DMARD-therapie herzien 

→ mechanische pijn: paracetamol (indien nodig gebruik of volgens vast dagschema [500-1000 mg om de 4-6u, max. 3g/dag]) 
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BIJLAGE II 

NAAM STUDENT: ………………………………………………..  DATUM REGISTRATIE: …………………………. 

BESCHRIJVING VAN DE INTERACTIE 

TOESTEMMING PATIËNT 

De patiënt bij wie ik de interactie detecteerde werd door mij geïnformeerd omtrent het doel van de studie en gaf schriftelijke 

toestemming om gegevens i.v.m. deze interactie te noteren:  

 Ja  Nee (geen verdere registratie toegestaan) 

IN TE VULLEN TIJDENS HET BEZOEK VAN DE PATIËNT 

Patiëntgegevens 

Leeftijd: ……..… jaar 

Geslacht:    Man           Vrouw 

Interactie 

1. Welke zijn de interagerende geneesmiddelen?  
Noteer hier alle antitrombotica en alle NSAID (zie overzichtsfiche) die de patiënt momenteel gebruikt. 

ANTITROMBOTICA 

Merknaam  Stofnaam CNK (7 cijfers)1 Voorgeschreven of OTC?2 

   
 voorgeschreven         OTC 

   
 voorgeschreven         OTC 

   
 voorgeschreven         OTC 

NSAID (enkel de systemische, d.w.z. orale en rectale vormen en IV/IM injecties) 

Merknaam  Stofnaam CNK (7 cijfers)1  Voorgeschreven of OTC?2 

   
 voorgeschreven         OTC 

   
 voorgeschreven         OTC 

   
 voorgeschreven         OTC 

1 CNK: zie DelphiCare > Belgische Specialiteiten 
2 In geval van OTC-geneesmiddelen die op een voorschrift staan → kruis “voorgeschreven” aan 

2. Hoe vaak gebruikt de patiënt zijn NSAID? 

 Dagelijks 
 Meerdere keren per week 
 Minder dan 1 keer per week  

3. Hoe lang gebruikt de patiënt al gelijktijdig antitrombotica en NSAID? Check hiervoor de medicatiehistoriek en vraag na bij de 
patiënt.  

………… dagen/maanden/jaar (schrappen wat niet past) 
 
 
 
 

! 
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IN TE VULLEN NA HET BEZOEK VAN DE PATIËNT 

4. Deed de antitrombotica - NSAID interactie zich voor binnen eenzelfde aflevering, of ging het om een interactie met een vroeger 
afgeleverd geneesmiddel? 

 Binnen eenzelfde aflevering 

 Interactie met een vroeger afgeleverd geneesmiddel  
 
4bis. Hoe heb je het interagerende geneesmiddel opgespoord? 

 Het stond in de medicatiehistoriek + de patiënt bevestigde dat hij dit nog steeds neemt  

    (→ ga naar vraag 4tris) 

 Het stond niet in de medicatiehistoriek, maar heb het opgespoord via navraag bij de patiënt 
     (→ ga naar vraag 5) 

 
4tris. In welke medicatiehistoriek vond je het interagerend geneesmiddel? 

  De lokale medicatiehistoriek van de apotheek 

  Niet in de lokale medicatiehistoriek van de apotheek, maar wel in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier 

 

5. Waren het antitromboticum en het NSAID van eenzelfde voorschrijver of van verschillende voorschrijvers? 

 Zelfde voorschrijver 
 Verschillende voorschrijvers 

   Niet van toepassing, want een van de interagerende geneesmiddelen werd OTC afgeleverd  

Co-medicatie 

6. Neem de medicatiehistoriek en noteer alle andere huidige medicatie, die de patiënt naast de hierboven vermelde antitrombotica 
en NSAID gebruikt. Zowel OTC als voorgeschreven medicatie. 

Merknaam geneesmiddel Stofnaam CNK (7 cijfers) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Merknaam geneesmiddel Stofnaam CNK (7 cijfers) 
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Voorbereiding op het overleg met de arts 

7. Pas de beslisboom toe op deze patiënt, en noteer hieronder:  

a. je voorstel tot afhandeling (NB: je voorstel kan meerdere opties bevatten)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. welke informatie je nog wil inwinnen bij de arts (bv. de indicatie van het NSAID) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Overleg met de arts 

8. Wat was het antwoord op je vragen (= de bijkomende informatie die je wou inwinnen, zie vraag 7b)?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  niet van toepassing (want ik had geen bijkomende informatie nodig van de arts, of de arts contacteren was niet nodig daar het om 
een zelfzorgvraag i.v.m. NSAID ging) 

9. Wat is er uiteindelijk afgesproken qua afhandeling? En wat was de achterliggende motivering voor deze keuze? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  niet van toepassing (want arts contacteren was niet nodig daar het om een zelfzorgvraag i.v.m. NSAID ging) 
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10.  Werd de afgesproken afhandeling ook toegepast door de arts? Check hiervoor de volgende voorschriften voor deze patiënt. 

 ja, alles werd toegepast zoals afgesproken 

 nee → Wat werd er niet toegepast? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 niet van toepassing (want arts contacteren was niet nodig daar het om een zelfzorgvraag i.vm. NSAID ging) 

Afhandeling met de patiënt  

11.  Hoe heeft u de interactie met de patiënt afgehandeld? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Noteer hier eventuele verdere opmerkingen die je hebt over deze patiënt of interactie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BIJLAGE III 

Alle onderstaande tabellen worden weergegeven zoals in Commentaren Medicatiebewaking (23) 

VITAMINE K-ANTAGONISTEN – NSAID’s 

Risicofactoren 

- Eerder doorgemaakt ulcus pepticum of maagdarmbloeding. 

- Leeftijd ≥ 60 jaar. 

- Gebruik van P2Y12-remmer, DOAC, laaggedoseerd salicylaat, systemisch-werkend corticosteroïd, 

SSRI/SNRI/trazodon, spironolacton. 

- Diabetes, hartfalen of ernstige invaliderende reumatoïde artritis. 

- Hoge dosis NSAID (ibuprofen > 1,2 g, diclofenac > 100 mg, naproxen > 500 mg dd). 

 

 

IBUPROFEN/INDOMETACINE – ACETYLSALICYLZUUR 

Risicofactoren 

- Geen risicofactoren.  

 

 

Afhandeling 

 Bij starten: 

- Vervang zo mogelijk NSAID door paracetamol.         

Bij handhaven NSAID voor kortdurend gebruik (max. 1 week):   

- Bij minimaal 1 risicofactor en geen protonpompremmer in gebruik: Voeg protonpompremmer (geen 

(es)omeprazol) in voldoende dosering toe.          

Bij handhaven NSAID voor gebruik > 1 week:        

- Meld starten NSAID aan de trombosedienst. 

- Instrueer patiënt om stoppen NSAID te melden aan de trombosedienst. 

- Bij minimaal 1 risicofactor en geen protonpompremmer in gebruik: Voeg bovendien 

protonpompremmer (geen (es)omeprazol) in voldoende dosering toe.      

 Bij stoppen NSAID (bij gebruik > 1 week): 

- Instrueer patiënt om stoppen NSAID te melden aan de trombosedienst.                                                                                 

Afhandeling 

- Vervang ibuprofen/indometacine door paracetamol of ander NSAID. 
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NSAID’s – ACETYLSALICYLZUUR 

Risicofactoren 

- Eerder doorgemaakt ulcus pepticum of maagdarmbloeding. 

- Leeftijd ≥ 60 jaar. 

- Gebruik van cumarine, P2Y12-remmer, DOAC, systemisch-werkend corticosteroïd, SSRI/SNRI/trazodon, 

spironolacton. 

- Diabetes, hartfalen of ernstige invaliderende reumatoïde artritis. 

- Hoge dosis NSAID (ibuprofen > 1,2 g, diclofenac > 100 mg, naproxen > 500 mg dd). 

 

VITAMINE K-ANTAGONISTEN – PIROXICAM 

Risicofactoren 

- Eerder doorgemaakt ulcus pepticum of maagdarmbloeding. 

- Leeftijd ≥ 60 jaar. 

- Gebruik van P2Y12-remmer, DOAC, laaggedoseerd salicylaat, systemisch-werkend corticosteroïd, 

SSRI/SNRI/trazodon, spironolacton. 

- Diabetes, hartfalen of ernstige invaliderende reumatoïde artritis. 

- Hoge dosis piroxicam (> 20 mg). 

 

 

 

 

 

 

 

Afhandeling 

 Geen risicofactoren aanwezig:                                           

-   Geen actie.                

 Minimaal één risicofactor aanwezig:        

- Vervang zo mogelijk NSAID door paracetamol. 

Indien vervanging niet mogelijk 

- Voeg protonpompremmer in voldoende dosering toe.                      
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Afhandeling 

 Bij starten: 

- Vervang zo mogelijk piroxicam door ander NSAID. 

Bij handhaven piroxicam (bij ziekte van Bechterew of reumatoïde artritis die onvoldoende reageert op 

andere NSAID’s): 

- Meld starten piroxicam aan trombosedienst, met vermelding van reden van voorschrijven. 

- Instrueer patiënt om stoppen piroxicam te melden aan de trombosedienst. 

- Bij minimaal 1 risicofactor en geen protonpompremmer in gebruik: Voeg bovendien 

protonpompremmer (geen (es)omeprazol) in voldoende dosering toe. 

 Bij stoppen piroxicam: 

- Instrueer patiënt om stoppen piroxicam te melden aan de trombosedienst. 

 

P2Y12-REMMERS – NSAID’s 

Risicofactoren 

- Eerder doorgemaakt ulcus pepticum of maagdarmbloeding. 

- Leeftijd ≥ 60 jaar. 

- Gebruik van cumarine, DOAC, laaggedoseerd salicylaat, systemisch-werkend corticosteroïd, 

SSRI/SNRI/trazodon, spironolacton. 

- Diabetes, hartfalen of ernstige invaliderende reumatoïde artritis. 

- Hoge dosis NSAID (ibuprofen > 1,2 g, diclofenac > 100 mg, naproxen > 500 mg dd). 

 

P2Y12-REMMERS – SALICYLATEN/COX-2-REMMERS 

Risicofactoren 

- Geen risicofactoren. 

Afhandeling 

 Geen risicofactoren aanwezig:                                           

- Geen actie.               

 Minimaal één risicofactor aanwezig: 

- Vervang zo mogelijk NSAID door paracetamol.       

Indien vervanging niet mogelijk 

- Voeg protonpompremmer (bij clopidogrel: geen (es)omeprazol) in voldoende dosering toe.                                  



 
 

 

XII 
 

Afhandeling 

 Leeftijd < 60 jaar: 

- Geen actie. 

 Leeftijd ≥ 60 en < 70 jaar: 

Bij eerder doorgemaakt ulcus pepticum of maagdarmbloeding: 

- Voeg protonpompremmer in voldoende dosering toe. 

In andere gevallen: 

- Geen actie. 

 Leeftijd ≥ 70 jaar: 

- Voeg protonpompremmer in voldoende dosering toe. 

 

NSAID’s – DOAC’s 

Risicofactoren 

- Eerder doorgemaakt ulcus pepticum of maagdarmbloeding. 

- Leeftijd ≥ 60 jaar. 

- Gebruik van cumarine, P2Y12-remmer, laaggedoseerd salicylaat, systemisch-werkend corticosteroïd, 

SSRI/SNRI/trazodon, spironolacton. 

- Diabetes, hartfalen of ernstige invaliderende reumatoïde artritis. 

- Hoge dosis NSAID (ibuprofen > 1,2 g, diclofenac > 100 mg, naproxen > 500 mg dd). 

 

Afhandeling 

- Vervang zo mogelijk NSAID door paracetamol. 

Indien vervanging niet mogelijk, geen risicofactoren voor maagschade aanwezig: 

- Instrueer patiënt om bij bloedingen (grote blauwe plekken, wondjes die langer blijven bloeden, 

lang aanhoudende bloedneus, bloed bij urine of ontlasting, zwarte ontlasting, ophoesten van 

bloed) contact op te nemen met de arts. 

Indien vervanging niet mogelijk, minimaal één risicofactor voor maagschade aanwezig: 

- Voeg protonpompremmer in voldoende dosering toe. 

- Instrueer patiënt om bij bloedingen (grote blauwe plekken, wondjes die langer blijven bloeden, 

lang aanhoudende bloedneus, bloed bij urine of ontlasting, zwarte ontlasting, ophoesten van 

bloed) contact op te nemen met de arts. 
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SALICYLATEN/COX-2-REMMERS – DOAC’s 

Risicofactoren 

- Geen risicofactoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afhandeling 

 In alle gevallen:                                                 

- Informeer voorschrijver DOAC over gelijktijdig gebruik laaggedoseerd salicylaat/COX-2-remmer, 

tenzij cardioloog de combinatie laaggedoseerd salicylaat + DOAC voorschrijft.                                       

- Instrueer patiënt om bij bloedingen (grote blauwe plekken, wondjes die langer blijven bloeden, 

lang aanhoudende bloedneus, bloed bij urine of ontlasting, zwarte ontlasting, ophoesten van 

bloed) contact op te nemen met de arts.                                      

 Bij leeftijd > 70 jaar, of bij leeftijd 60-70 jaar én eerder doorgemaakt ulcus pepticum of 

maagdarmbloeding:  

- Voeg bovendien protonpompremmer in voldoende dosering toe.                                               
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BIJLAGE IV 

Samenvatting lezingen Internationalisation at home (I@H) 

1. Therapietrouw en communicatie; van woorden naar daden (Prof. Sandra Van Dulmen) 

Therapieontrouw is een toenemend probleem aangezien mensen ouder worden en meer geneesmiddelen 

innemen, daar deze ook meer beschikbaar zijn. Uit gegevens blijkt dat 30 – 70 % van de patiënten die chronisch 

medicijnen moeten innemen, therapieontrouw zijn. Dit kan zich uiten in zowel “non fulfillment”, waarbij de 

geneesmiddelen niet worden afgehaald bij de apotheker, als in niet-intentionele en vooral intentionele 

therapieontrouw. Niet-intentionele therapieontrouwe patiënten zijn wel bereid om hun geneesmiddelen 

volgens voorschrift in te nemen, maar het grootste probleem is dat ze ze vergeten in te nemen. Bij deze patiënten 

kan het zoeken naar geheugensteuntjes een oplossing bieden. Intentionele therapieontrouwe patiënten worden 

beter geholpen met een bevorderend gesprek, aangezien deze patiënten zich vaak zorgen maken over de 

mogelijke schade van de medicijnen. Therapieontrouw is afhankelijk van de patiënt, het medicijn, de aandoening 

en de omstandigheden, waardoor één oplossing voor het probleem niet gegeven kan worden. Het belangrijkste 

om therapieontrouw aan te pakken, is ingrijpen op psychosociale factoren. Daarbij is het belangrijk dat de patiënt 

de ziekte begrijpt, de noodzaak van de medicatie inziet en gelooft in de werkzaamheid ervan. Een goede 

communicatie tussen de apotheker en de patiënt speelt hierin een grote rol en is van belang voor het voorkomen, 

signaleren en oplossen van therapieontrouw. De apotheker moet luisteren naar de zorgen van de patiënt, 

vertrouwen opbouwen, informatie verstrekken, de patiënten motiveren en praktische barrières helpen oplossen. 

Iedere patiënt moet anders benaderd worden waardoor het verbeteren van therapietrouw enkel mogelijk is met 

op het individu afgestemde communicatie.  

2. Nanomedicine – Opportunities for non-invasive Drug Delivery and Combatting Infectious Diseases 

(Prof. Claus-Michael Lehr) 

One of the research areas of the Helmholtz Association is ‘health’, in this lecture the focus was on one of the 

aspects of health: infection research. Because of the invention of antibiotics, people thought infections were no 

longer a cause of death. This caused a development gap between 1960 and 2000. But infectious diseases are 

reappearing and they could become more important than cancer in the future. That’s why there is a great need 

for new and better anti-infectives and improved mechanisms of delivery to the site of action. The institute is 

engaged in non-invasive delivery of anti-infectives which could offer lots of benefits (“needle-free”). 

Nanomedicines are proposed as a new carrier but if we want to use these, several barriers need to be overcome. 

Not only barriers from the host such as the intestinal mucosa, skin and lung mucus but also from the bacteria 

itself: bacterial envelope and biofilms. Next some examples were given how we could pass these barriers or how 
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to specifically target the nanoparticles. To target the inflamed intestinal mucosa which occurs at inflammatory 

bowel disease such as ulcerative colitis and Crohn’s disease, the institute designed nanoparticles which could 

only penetrate in the inflamed intestinal mucosa. This formulation was then further improved by using a pH-

sensitive coating. To combat intracellular intestinal bacteria they designed bacteriomimetic drug carriers. 

Because some antibiotics, such as Gentamicin, are too hydrophilic to permeate across the host cellular 

membranes, they created a Gentamicin-loaded liposome functionalized with Yersinia Invasin to improve the 

intracellular delivery of anti-infectives. The institute discovered that nanoparticles, which don’t permeate across 

the stratum corneum of the skin, can penetrate into hair follicles. This route is used for transfollicular non-

invasive vaccination of antigens into the intact skin. They are also investigating the use of nanomedicines in 

pulmonary drug delivery.   

3. Designing and evaluating interventions to reduce medication errors: challenges and opportunities  

(Prof. Bryony D. Franklin) 

The use of medication is one of the most common healthcare interventions. Different errors may occur such as 

prescribing errors, dispensing errors, administration errors and monitoring errors. The first step in avoiding these 

medication errors is to understand the problems and thereby increasing patient safety. There are several studies 

and models that investigated how people make mistakes and what causes the prescribing errors. Prescribing 

errors can be reduced by improving the provision of feedback to the doctors. When a pharmacist detects an error, 

it has to be corrected by the initial prescriber. In that way the initial doctor will learn and adapt his practice and 

in the future he will prescribe correctly. Because of the improved identification of prescribers by stamping or 

printing their name on their medication orders the pharmacist can contact the prescribing doctor more easily. 

Reduction of medication errors can also be provided by inpatient electronic prescribing (EP) systems. Technology 

can be a real help but currently the EP systems are not designed to accommodate patient access and interaction. 

The EP systems must facilitate the patient involvement with medication and this can be an opportunity to help 

improve medication safety in the hospital setting. Finally there are some challenges for the design and 

evaluation of interventions to reduce medication errors including the importance of context (what works in one 

setting may not work in another), the involvement of a wide range of stakeholders and unintended consequences 

for electronic prescribing such as new error types and “illusion of communication”.  

4. Reform royal decree nr. 78 and implications for health care workers – Samen werken aan onze 

gezondheidszorg van morgen (Mr. Pedro Facon) 

België doet het goed op vlak van uitgaven vergeleken met de andere lidstaten. De kost van de sociale zekerheid 

is echter een groot punt van debat. Tachtig miljard van de overheidsbudgetten gaan naar sociale zekerheid, dit 
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is een groot verschil vergeleken met de 4 à 5 miljard die aan veiligheid besteed wordt bijvoorbeeld. Op federaal 

niveau moet er tegen 2019 5 miljard euro bespaard worden. Binnen de sociale zekerheid moet de helft bespaard 

worden op gezondheidszorg. België scoort beter qua levensverwachting dan andere landen, maar minder dan 

we mogen verwachten op basis van de uitgaven op vlak van gezondheidszorg. Er zijn verschillende 

hervormingstrajecten lopende om een meerwaarde te creëren in ons gezondheidszorgbeleid zoals hervorming 

van ziekenhuizen (netwerken, taakverdeling, financiering), elektronische voorschriften en patiëntendossiers, 

toekomstpact met de farmasector, evidence based practice en het meerjarenkader. We willen wel veranderen, 

maar het doel van de regering is om stabiliteit op budgettair vlak te creëren. Tot slot is er een samenwerking 

nodig van de Federale Overheidsdienst (FOD), Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en 

kennisorganisaties om een nieuwe instelling te vormen die de kwaliteiten zal binden. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 


