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SAMENVATTING 
 

Doelstelling: Het doel van deze masterproef is tweeledig. Als eerste wordt op basis van 

een literatuuronderzoek en de gebruikscijfers van geneesmiddelen in België, de 

problematiek van geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie en hyperkaliëmie in kaart 

gebracht. Als tweede wordt, aan de hand van een terreinonderzoek, onderzocht welke rol 

de officina-apotheker kan spelen bij het voorkomen van geneesmiddel-geïnduceerde 

hyponatriëmie en hyperkaliëmie. 

Methoden: Om de problematiek van geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie en 

hyperkaliëmie in kaart te brengen, werd gekeken naar welke geneesmiddelen, die de 

stoornisssen kunnen induceren, voorkomen in de top 150 van meest afgeleverde 

geneesmiddelen in België. Voor het terreinonderzoek werden zes Vlaamse 

ziekenhuisapothekers en twee Nederlandse officina-apothekers bevraagd omtrent drie 

casussen die handelen over ziekenhuisopnames met geneesmiddel-geïnduceerde 

hyponatriëmie of hyperkaliëmie als oorzaak. 

Resultaten: Geneesmiddelen die hyponatriëmie en hyperkaliëmie kunnen veroorzaken, 

worden vaak afgeleverd in de officina-apotheek. 27 van de 150 meest afgeleverde 

geneesmiddelen in België, kunnen hyponatriëmie induceren. Voor hyperkaliëmie zijn dat 

er 17. Uit deze cijfers blijkt dat geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie en 

hyperkaliëmie elektrolietstoornissen zijn waarbij de officina-apotheker een belangrijke rol 

kan spelen bij de preventie ervan. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat er een groot 

verschil heerst tussen Vlaanderen en Nederland op vlak van de rol van de officina-

apotheker in het behandelverhaal van de patiënt. Nederlandse officina-apothekers 

beschikken namelijk over de labowaarden van de patiënt, Vlaamse officina-apothekers 

niet. Vlaamse ziekenhuisapothekers en Nederlandse officina-apothekers zijn voorstander 

om Vlaamse officina-apothekers toegang te geven tot de labowaarden van de patiënt. 

Wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan die zowel door de Vlaamse 

ziekenhuisapothekers als Nederlandse officina-apothekers worden opgemerkt, kunnen 

volgens hen gevallen van geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie en hyperkaliëmie 

voorkomen worden door de interventie van de officina-apotheker.  



 
 

 
 
 

 

Conclusie: Door het toebedelen van de kennis over de labowaarden van de patiënt aan 

de Vlaamse officina-apothekers, achten Vlaamse ziekenhuisapothekers en Nederlandse 

officina-apothekers het mogelijk een positief verschil te maken in de incidentie van 

geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie en hyperkaliëmie. Omzetting van deze 

bevindingen in de praktijk vragen echter een wettelijke vastlegging, een specifieke 

opleiding voor officina-apothekers en aangepaste software in de officina-apotheek. 
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1. INLEIDING 

1.1.  NATRIUM 

1.1.1. Functie 

Als belangrijkste kation in de extracellulaire vloeistof heeft natrium meerdere 

belangrijke functies in het menselijk lichaam. (1) 

Natrium wordt getransporteerd via de natrium-kaliumpomp, die een voorbeeld is van 

actief transport (Figuur 1.1.). Drie moleculen natrium, die zich aan de cytoplasmatische 

zijde bevinden, worden uitgewisseld voor twee moleculen kalium uit de extracellulaire 

vloeistof met verbruik van één molecule adenosinetrifosfaat (ATP). De pomp zorgt onder 

andere voor de regulatie van het celvolume en voor behoud van de 

rustmembraanpotentiaal van de cel. Secundair actief transport wordt ook door de pomp 

gestimuleerd. Doordat de concentratie van natrium buiten de cel heel hoog is, heeft 

natrium steeds de neiging om binnen de cel te treden. Andere cellen maken vaak van die 

beweging gebruik om andere opgeloste stoffen binnenin de cel te krijgen. De pomp heeft 

ook een functie in het produceren van lichaamswarmte. Wanneer een persoon koud 

heeft, zullen thyroïdhormonen de cellen stimuleren om meer pompen aan te maken. 

Wanneer de pompen ATP verbruiken, wordt warmte vrijgesteld. Diffusie van natrium op 

basis van de concentratiegradiënt, dus in de richting van het cytoplasma, draagt ook bij 

tot de rustmembraanpotentiaal van de cel. (1), (2)  

 

Figuur 1.1.: Natrium-kaliumpomp. (2) 
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Verder speelt natrium een belangrijke rol bij de zenuw- en spierfunctie. Wanneer 

een spier- of zenuwcel gestimuleerd wordt, zullen ionenkanalen in het celmembraan 

openen en zal natrium in de cel stromen, waardoor de cel depolariseert. Onmiddellijk 

hierna zullen de natrium-ionenkanalen sluiten en kalium-ionenkanalen openen, met een 

uitstroom van kaliumionen naar de extracellulaire vloeistof. De cel repolariseert en tijdens 

dit proces wordt een actiepotentiaal gevormd (Figuur 1.2.). Een opeenvolging van 

actiepotentialen creëert een zenuwimpuls en maakt spiercontractie mogelijk. (1), (2) 

 

Figuur 1.2.: Functies van natrium en kalium tijdens een actiepotentiaal. (2) 

 

1.1.2. Waterhomeostase 

Stoornissen in de natriumhomeostase kunnen in heel wat verschillende opzichten 

problemen veroorzaken. Aangezien natrium zich voornamelijk buiten de cel bevindt, is de 

hoeveelheid ervan een ideale parameter om het extracellulaire volume te bepalen. Een 

wijziging van de natriumconcentratie in het serum wijst dus op een verstoring van de 

waterhuishouding. Hierbij treden er wijzigingen op in de relatieve ratio van natrium op 

lichaamswater. (1), (2), (3) 
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De osmolaliteit van het menselijke lichaamswater wordt tussen de 280 en 295 

mOsm/kg gehouden. Het lichaam beschikt over verschillende verdedigingsmechanismen 

die ervoor zorgen dat deze waarde bereikt wordt en behouden blijft. Vasopressine, ofwel 

het antidiuretisch hormoon (ADH), wordt gesynthetiseerd in de magnocellulaire neuronen 

van de hypothalamus en via de neurohypofyse vrijgegeven in de bloedbaan. Deze 

magnocellulaire neuronen vormen samen met andere osmoreceptorneuronen een 

netwerk dat de osmolaliteit van het circulerende lichaamswater kan detecteren. Kleine 

veranderingen in de osmolaliteit zijn reeds in staat om deze receptoren te activeren of 

inhiberen. Een daling van de osmolaliteit zal zorgen voor inhibitie van de receptoren; een 

stijging zal de receptoren activeren waarbij vasopressine wordt vrijgesteld en een gevoel 

van dorst ontstaat. Wanneer de treshold van 285 mOsm/kg bereikt is, ontstaat een lineair 

verband tussen de osmolaliteit en het gesecreteerde vasopressine. Vasopressine heeft 

als functie de osmolaliteit weer op een normaal niveau te brengen en doet dat door in te 

werken op receptoren, die zich bevinden in de stijgende tak van de lis van Henle en in de 

principiële cellen van de collecting duct. Activatie van deze receptoren zorgt voor 

stimulatie van adenylaatcyclase, wat leidt tot een verhoogd intracellulair gehalte van 

cyclisch adenosinemonofosfaat. Hierdoor migreren vesikels gevuld met aquaporine-2 

kanalen naar het apicale membraan. De kanalen zorgen ervoor dat de nieren meer water 

kunnen absorberen. Verder zal de stimulatie van de receptoren in de nier ook zorgen 

voor een activatie van proteïnekinase A-afhankelijke fosforylatie van meerdere 

transportproteïnen. Het transport van natrium, chloride en kalium door het dikke gedeelte 

van de stijgende tak van de lis van Henle wordt onder andere gestimuleerd. Dit vormt 

een belangrijke stap in het countercurrentmechanisme. Het countercurrentmechanisme 

of tegenstroomprincipe zorgt voor een stijging van de interstitiële osmolaliteit in het 

binnenste merg van de nier. Dat zorgt voor een concentratiegradiënt, waardoor water zal 

geabsorbeerd worden via de verzamelbuis van de nier. (3) 

De activatie van de osmoreceptoren zal daarnaast ook zorgen voor een verhoogd 

dorstgevoel en leidt dus tot meer inname van water, wat de plasma-osmolaliteit zal doen 

dalen. De gestegen inname van water en de verhoogde absorptie van vrij water zorgen 



 
 

4 
 

er samen voor dat de osmolaliteit daalt naar een normale waarde, waarna de 

vasopressinelevels in het bloed zullen dalen. (3) 

De lineaire relatie tussen de osmolaliteit en het vasopressinegehalte in het bloed 

kan beïnvloed worden door verschillende parameters, zoals veranderingen in 

bloedvolume, extracellulaire vloeistofvolume (ECF-volume) en bloeddruk. Zo zal bij een 

patiënt die lijdt aan hypovolemie, een verminderd circulerend bloedvolume, de treshold 

voor vrijstelling van vasopressine lager liggen dan bij een euvolemische patiënt. 

Hypervolemie zorgt dan weer voor het tegenovergestelde effect: de osmolaliteit zal bij 

deze patiënten vrij hoog moeten liggen vooraleer vasopressine wordt vrijgesteld (Figuur 

1.3.). Ook misselijkheid, braken, stress, hypoxie en bepaalde medicatie kunnen zorgen 

voor een gewijzigde relatie tussen vasopressine en osmolaliteit. Veranderingen in het 

ECF-volume zorgen snel voor een verstoring van de waterhomeostase, dit doordat de 

halfwaardetijd van vasopressine slechts 10 tot 20 minuten bedraagt. (3)  

 

Figuur 1.3.:  Verandering in circulerend vasopressinegehalte in functie van de osmolaliteit. (3) 

 

Bovenvermelde verdedigingsmechanismen zullen ervoor zorgen dat de osmolaliteit 

terugkeert naar een normale waarde. Een defect in één of beide van deze 

verdedigingsmechanismen kan zowel hyper- als hyponatriëmie veroorzaken. (3) 
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1.1.3. Hyponatriëmie 

Hyponatriëmie kan letterlijk vertaald worden als een tekort aan natrium in het serum. 

Dit tekort wordt gedefinieerd als een waarde die lager ligt dan 135 mmol/L. Het is een 

vaak voorkomende elektrolietstoornis en zelfs de meest voorkomende bij 

gehospitaliseerde patiënten. Er zijn verschillende soorten hyponatriëmie, die kunnen 

voorkomen als gevolg van verschillende oorzaken, die ook elk een specifieke 

behandeling vereisen. Om een juiste diagnose te kunnen stellen, is het daarom belangrijk 

niet alleen de concentratie van natrium in het serum te bepalen maar ook een aantal 

andere parameters te controleren. De stoornis wordt geassocieerd met een verhoogde 

mortaliteit. Doordat het tekort zich vaak voordoet samen met andere comorbiditeiten is 

het moeilijk te bepalen wat precies aan de basis ligt van de mortaliteit. Er wordt nog 

steeds onderzoek gedaan om te bepalen of hyponatriëmie een onafhankelijke oorzaak 

van mortaliteit kan zijn. (4) 

1.1.3.1. Hypotonische hyponatriëmie 

De hypotonische is veruit de meest voorkomende vorm van hyponatriëmie. Die 

ontstaat door een overmaat aan water ten opzichte van de aanwezige 

natriumconcentraties in het serum. Die overmaat wordt in de meeste gevallen 

veroorzaakt door een verminderde renale excretie en slechts in enkele gevallen door een 

overmatige waterinname. Hypotonische hyponatriëmie kan gepaard gaan met een 

verhoogde, normale of verlaagde serum natriumconcentratie, respectievelijk 

hypervolemische, euvolemische of hypovolemische hyponatriëmie genoemd (Figuur 

1.4.). Deze drie vormen kennen verschillende oorzaken, oorzaken die kunnen leiden tot 

hypovolemische hyponatriëmie kunnen onderverdeeld worden in renale verliezen en 

extrarenale verliezen van natrium. Voorbeelden van renale verliezen zijn het innemen 

van diuretica, osmotische diurese en adrenale insufficiëntie. Diarree, overgeven, 

bloedverlies en overmatig zweten zijn dan weer voorbeelden van extrarenale 

natriumverliezen. Bij euvolemische hyponatriëmie zijn er heel wat mogelijke oorzaken die 

aan de basis kunnen liggen van het tekort. De inname van diuretica, hypothyroïdie, het 

syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon (SIADH), inname van 

bepaalde geneesmiddelen en een postoperatieve status zijn hier enkele voorbeelden 
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van. Congestief hartfalen, nefrotisch syndroom en nierfalen zijn dan weer de meest 

voorkomende oorzaken die kunnen leiden tot hypervolemische hyponatriëmie. (4), (5) 

 

    

            

 

Figuur 1.4: Verschillende vormen van hypotonische hyponatriëmie. Van boven naar onderen: 
normale situatie, euvolemisch, hypovolemisch, hypervolemisch (5) 

 

1.1.3.2. Pathofysiologie 

Het tekort aan natrium in de extracellulaire vloeistof zorgt voor een gedaalde 

osmolaliteit. Deze osmotische gradiënt wordt gecorrigeerd door een verschuiving van 

water van de extracellulaire naar de intracellulaire vloeistof, waardoor het volume van de 

cellen toeneemt. Die volumeverandering treedt ook op in de hersenen, wat 

levensgevaarlijke gevolgen meebrengt zoals permanente hersenschade (Figuur 1.5.). 

Het ontstane oedeem van de hersenen wordt op natuurlijke wijze tegengewerkt doordat 

osmolieten het hersenweefsel verlaten, waardoor water dat ook zal doen.  Dit natuurlijke 

proces is niet volledig ongevaarlijk. Wanneer men de hyponatriëmie te snel gaat 
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corrigeren, zal de snel stijgende osmolaliteit van de extracellulaire vloeistof zorgen voor 

een extra verschuiving van water uit de intracellulaire vloeistof naar de extracellulaire. 

Dat zorgt voor krimping van de hersenen, wat demyelinisatie van de neuronen 

meebrengt. De patiënt krijgt te maken met neurologische schade, die verschillende 

gevolgen kan hebben zoals tetraplegie, beroerte, coma en zelfs dood. Alcoholisme en 

ondervoeding zijn risicofactoren voor deze complicaties en in deze gevallen wordt dan 

ook een langzamere correctie aangeraden. Het behandelen van hyponatriëmie is dus 

zeker noodzakelijk, maar het is belangrijk bewust te zijn van de mogelijke risico’s. In de 

meeste gevallen wordt ook een tekort aan kalium vastgesteld, wat ook zal bij dragen tot 

de hyponatriëmie. (4), (5) 

 

Figuur 1.5.: Effect van hyponatriëmie op de hersenen (5) 

 

1.1.3.3. Symptomen 

Een patiënt die lijdt aan hypotonische hyponatriëmie kan de deficiëntie volledig 

asymptomatisch doormaken. Dat is meestal het geval wanneer de serumconcentratie 

hoger ligt dan 125 mmol/L. Eenmaal de waarde onder 125 mmol/L daalt, kunnen 

symptomen optreden. De symptomen waaraan hyponatriëmie kan herkend worden, zijn 

vooral gelinkt aan de schade ter hoogte van het centrale zenuwstelsel. Misselijkheid, 
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overgeven, hoofdpijn, spierkrampen, rusteloosheid en verminderde reflexen treden als 

eerste op. Afhankelijk van de snelheid en grootte van de daling kunnen deze symptomen 

verergeren en treden complicaties op zoals beroerte, coma, permanente hersenschade, 

ademhalingsstilstand en dood. (4), (5) 

1.1.3.4. Behandeling 

Het bepalen van de juiste behandeling vereist kennis over meerdere parameters 

dan enkel de serumnatriumconcentratie. Bepaling van de osmolaliteit van het serum en 

de urine en de volumestatus van de patiënt kunnen de keuze van de behandeling in een 

bepaalde richting sturen. (4) 

In het algemeen wordt hyponatriëmie behandeld met een hypertone zoutoplossing 

die intraveneus wordt toegediend. De zoutoplossing zorgt voor een stijging van de 

serumnatriumconcentraties, waardoor het hersenoedeem zal verminderen. Ook de 

kaliumconcentratie moet terug op peil gebracht worden, maar men moet er rekening mee 

houden dat een stijging van de kaliumconcentratie ook voor een stijging van de 

natriumconcentratie zal zorgen. Soms wordt de patiënt ook behandeld met furosemide, 

een lisdiureticum, om de excretie van verdunde urine te bevorderen. (4) 

De snelheid van behandelen en dus de snelheid in stijging van de 

serumnatriumconcentratie, verschilt bij een acute of chronische vorm. Bij de acute vorm 

kan sneller behandeld worden, aangezien de natuurlijke reactie van de hersenen om 

osmolieten vrij te stellen uit de hersencellen nog niet volledig voltrokken is. Bij de 

chronische vorm is dit wel het geval en is het belangrijk om de behandeling langzamer te 

doen verlopen. Wanneer er twijfel bestaat over wanneer de hyponatriëmie effectief 

begonnen is, wordt aangeraden ze te behandelen als de chronische vorm. Het is dus 

belangrijk een evenwicht te vinden tussen een voldoende hoge snelheid om voor een 

omkering van de hyponatriëmie te zorgen en een voldoende lage snelheid om het gevaar 

voor demyelinisatie van de neuronen te vermijden. (4) 
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1.2.  KALIUM 

1.2.1. Functie 

Kalium is niet alleen het meest voorkomende kation in de intracellulaire vloeistof, 

maar ook in het hele menselijke lichaam. Het is dan ook logisch dat kalium 

verantwoordelijk is voor heel wat functies die levensnoodzakelijk zijn. Net als natrium 

maakt kalium een belangrijk deel uit van de natrium-kaliumpomp. Zoals eerder uitgelegd 

(zie 1.1.1. Functie), is deze pomp onder andere noodzakelijk voor de regulatie van het 

celvolume en het behoud van de rustmembraanpotentiaal, omdat de pomp de 

verhouding van het extracellulaire kalium ten opzichte van het intracellulaire kalium 

regelt. (1), (2), (6) 

Een tweede belangrijke functie die kalium deelt met natrium, is de rol in de spier- en 

zenuwfunctie. Kalium speelt een rol in het proces waarbij een actiepotentiaal gevormd 

wordt, die leidt tot een spiercontractie of zenuwimpuls (zie 1.1.1. Functie).   Intracellulair 

kalium neutraliseert vaste anionen die zich daar bevinden en speelt een rol in het regelen 

van de pH, de enzymactiviteit en in de DNA- en proteïnesynthese. Verder speelt kalium 

een belangrijke rol als cofactor in bepaalde metabole processen. (1), (2), (6), (7) 

1.2.2. Kaliumhomeostase  

Zoals eerder vermeld, is kalium het meest abundante kation in de intracellulaire 

vloeistof. Onder normale omstandigheden bevindt 98 procent van het totaal aan kalium 

zich intracellulair. De resterende twee procent is in de extracellulaire vloeistof te vinden. 

Deze kaliumconcentratiegradiënt tussen de intra- en extracellulaire vloeistof is van groot 

belang om de rustmembraanpotentiaal van cellen te creëren. (6), (8) 

De kaliumconcentratie in het serum wordt tussen de nauwe range van 3,5 tot 5 

mmol per liter gehouden. Het behoud van deze balans wordt mogelijk gemaakt door drie 

processen: renale excretie, gastro-intestinale verliezen en transcellulaire shifts, waarbij 

de nier de belangrijkste schakel vormt om de extracellulaire kaliumhomeostase te 

regelen. Retentie of verlies van kalium door de nier zijn dan ook vaak voorkomende 

oorzaken van respectievelijk hyper- en hypokaliëmie. (6), (7), (9) 
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De transcellulaire shifts, die mee zorgen voor de totale kaliumhoeveelheid en de 

distributie in het lichaam worden geregeld door bepaalde hormonen. Het Westerse dieet 

bevat veel kalium, wat ervoor zorgt dat de opname van kalium in de cel een belangrijke 

rol speelt in het voorkomen van hyperkaliëmie. Deze opname in de cel door de natrium-

kaliumpomp wordt gestimuleerd door insuline en beta-adrenerge catecholaminen, zoals 

epinefrine en terbutaline. Insuline doet dat voornamelijk ter hoogte van de spiercellen. Er 

bestaat een feedbacksysteem waarbij hyperkaliëmie de insulinesecretie zal stimuleren en 

hypokaliëmie de secretie inhibeert. De insulinedeficiëntie bij patiënten die lijden aan 

diabetes mellitus zorgt voor een hogere kans op hyperkaliëmie. Bij catecholaminen treedt 

het effect op onafhankelijk van de hoeveelheid kalium aanwezig in het lichaam. Er is met 

andere woorden geen feedbacksysteem. Beta-agonisten zullen de opname van kalium in 

de cel stimuleren, terwijl beta-antagonisten dit zullen inhiberen. Het alfa-adrenerge 

systeem werkt tegengesteld aan het beta-adrenerge systeem. Activatie van alfa-

adrenerge receptoren zal de opname van kalium door de cellen doen verminderen. 

Verder zal ook de zuur-base-balans in het lichaam een invloed hebben op de 

verschuiving van kalium van intracellulair naar extracellulair en omgekeerd. 

Extracellulaire acidose zal namelijk zorgen voor een efflux van kalium uit de cel, terwijl 

een extracellulaire alkalose dan weer zorgt voor een influx van kalium in de cel. (6), (7), 

(9), (10) 

De nier is verantwoordelijk voor ongeveer 90 procent van het dagelijkse 

kaliumverlies. Het gefilterde kalium wordt voor het grootste deel teruggeabsorbeerd door 

bepaalde delen van de nefronen in de nier. De secretie gebeurt via apicale 

kaliumkanalen in de nefronen en is op indirecte manier gekoppeld aan de reabsorptie 

van natrium via natriumkanalen. Stijgende natriumreabsorptie zal de secretie van kalium 

doen stijgen en een dalende natriumreabsorptie doet net het omgekeerde. Extrarenale 

verliezen zijn verantwoordelijk voor de overige tien procent. Voorbeelden hiervan zijn 

verliezen via het gastro-intestinale stelsel en via zweet. (6), (7) 
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1.2.3. Hyperkaliëmie 

Hyperkaliëmie is een elektrolietstoornis die in vergelijking met hyponatriëmie en 

hypokaliëmie iets minder frequent voorkomt. Echter, wanneer de overmaat zich voordoet, 

kan deze ernstige en zelfs dodelijke gevolgen meebrengen. Men spreekt van deze 

overmaat wanneer de serumwaarde aan kalium hoger ligt dan 5,0 mmol per liter. De 

overmaat aan kalium kan in verschillende gradaties voorkomen, zo bestaat er een milde, 

matige en ernstige vorm. Deze vormen kunnen verschillende oorzaken hebben en 

kunnen zich op verschillende manieren presenteren bij de patiënt. (8), (11) 

1.2.3.1. Oorzaken 

De oorzaken die kunnen leiden tot hyperkaliëmie zijn onder te verdelen in drie 

grote groepen: gedaalde excretie, transcellulaire shifts en verhoogde inname. Deze 

laatste is bij personen met een normale nierfunctie zeer zelden de oorzaak van de 

overmaat, aangezien de nieren in staat zijn grote hoeveelheden kalium te excreteren en 

er dus heel hoge hoeveelheden kalium nodig zijn om hyperkaliëmie te kunnen 

veroorzaken. Voorbeelden waarbij dit kan voorvallen, zijn een overdosis aan 

kaliumsupplementen of een infusie van een kalium bevattende vloeistof aan te hoge 

snelheid. Bij personen met een gedaalde nierfunctie zijn minder grote hoeveelheden 

nodig om een overmaat te bereiken. Bij hen kan zelfs de inname van kaliumrijke voeding 

tot problemen leiden (Tabel 1.1). (6), (12), (13), (14), (15) 

    Tabel 1.1.: Voorbeelden van kaliumrijke en kaliumarme voedingsproducten. (16) 

Kaliumrijke voedingsproducten Kaliumarme voedingsproducten 

Dranken 

Vruchtensappen Water van de kraan 

Koffie Thee 

Wijn Cognac, jenever, likeur, wodka… 

Fruit 

Gedroogd fruit Mandarijn 

Abrikoos Ananas 

Aardbei Bosbes 

Avocado Appel 

Groenten 
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Kervel Komkommer 

Spruiten Witte kool 

Peterselie Asperge 

Venkel Ui 

In de meeste gevallen van hyperkaliëmie is een gedaalde excretie van kalium de 

oorzaak. Bepaalde medische aandoeningen of sommige medicamenteuze 

behandelingen kunnen aan de basis liggen van deze gedaalde excretie. Bij patiënten die 

lijden aan nierfalen of nierinsufficiëntie wordt een gedaalde glomerulaire filtratiesnelheid 

vastgesteld, waardoor er minder natrium en water wordt geleverd aan de distale 

verzamelbuis van de nefronen. Hierdoor krijgt de nier een verminderde capaciteit om 

kalium te excreteren. Dit fenomeen wordt ook waargenomen bij hypovolemie, 

dehydratatie en ernstig hartfalen. Verder kan een verminderde excretie van kalium zich 

voordoen bij een verminderde activiteit van aldosteron, wat kan veroorzaakt worden door 

een verminderde secretie van het hormoon of een resistentie tegen de activiteit ervan ter 

hoogte van de nefronen (Figuur 1.6.). Aldosteron zorgt namelijk voor de reabsorptie van 

natrium uit de urine in ruil voor kalium en speelt op die manier ook een rol in het regelen 

van de bloeddruk. Hypoaldosteronisme (verminderde secretie) kan onderverdeeld 

worden in twee vormen. De eerste is een vorm waarbij lage reninelevels worden 

gemeten en dit ook een verklaring vormt voor de lage productie aan aldosteron. Oudere 

leeftijd en diabetes zijn risicofactoren voor deze vorm. Een tweede vorm wordt 

gekenmerkt door normale reninewaarden waarbij de bijnieren te weinig aldosteron 

produceren. De ziekte van Addison is hiervan een voorbeeld. Beide vormen kunnen ook 

door geneesmiddelen geïnduceerd worden. De ontwikkeling van een resistentie door de 

nieren tegen aldosteron, is aanwezig bij ziekten zoals sikkelcelanemie, obstructieve 

uropathie en bij niertransplantatie. Een laatste mechanisme waarop een verminderde 

excretie van kalium wordt verkregen, is door een geneesmiddel-geïnduceerde blokkade 

van de natrium-kanalen in de nieren. (11), (12), (13), (14) 

Een derde en laatste mogelijke oorzaak van hyperkaliëmie is de redistributie van 

kalium uit de intracellulaire naar de extracellulaire vloeistof. Insuline stimuleert de 

opname van kalium in de intracellulaire vloeistof via de natrium-kaliumpomp. Diabetes 

mellitus gaat gepaard met insulinedeficiëntie en vormt dan ook een risico voor het 
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ontwikkelen van hyperkaliëmie. Aandoeningen waarbij afbraak van cellen optreedt zoals 

rhabdomyolyse, brandwonden of ernstige hemolytische anemie kunnen ook aanleiding 

geven tot een plotse vrijgave van grote hoeveelheden kalium in de extracellulaire 

vloeistof. Hypertoniciteit in de extracellulaire vloeistof zal in combinatie met een 

verminderde nierfunctie aanleiding geven tot hyperkaliëmie, aangezien water de cellen 

zal verlaten en kalium meegetrokken wordt met deze vloeistof. Verder zijn er nog 

verschillende geneesmiddelen die de transcellulaire shift van kalium naar de 

extracellulaire vloeistof kunnen stimuleren. (11), (12), (13), (14), (17) 

 

Figuur 1.6.: Renine-angiotensinesysteem. (12) 

 

1.2.3.2. Symptomen 

Patiënten waarbij de serumconcentratie aan kalium te hoog is, gaan meestal 

asymptomatisch door het leven. De overmaat aan het elektroliet wordt dan ook meestal 

pas ontdekt na een controle van de bloedwaarden. Wanneer echter een ernstige vorm 

van hyperkaliëmie bereikt wordt, serumconcentratie hoger dan 6,5 mmol/L, kunnen 

symptomen optreden. (6) 
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Figuur 1.7.: Waargenomen ECG-veranderingen bij een stijgende of dalende 
serumnatriumconcentratie. (11) 

 

Door de stijging van kalium in de extracellulaire vloeistof zal een verandering 

optreden van de balans tussen natrium en kalium binnen de intracellulaire en 

extracellulaire vloeistof. Dit brengt een daling van de rustmembraanpotentiaal van de cel 

mee. Deze wijziging wordt gevoeld in elektrisch actieve cellen, zoals neuronen en 

spiercellen. De geleidingssnelheid tussen de cellen zal dalen en de repolarisatiesnelheid 

zal stijgen. Op cardiaal niveau brengt dit ECG-veranderingen met zich mee die kunnen 

leiden tot hartaritmieën, hartstilstand en plotse dood (Figuur 1.7.). Op neuromusculair 

vlak ondervindt de patiënt spierkrampen, algemene zwakte, verlamming en verminderde 

reflexen. Verder kan men last hebben van gastro-intestinale symptomen en een 

algemeen ‘niet goed voelen’. De hoeveelheid en ernst aan symptomen varieert per 

individu, maar algemeen gesproken is de ernst waarop hyperkaliëmie zich klinisch 

presenteert, gecorreleerd aan de ernst van de hyperkaliëmie zelf. Ook is een snelle 

stijging van de kaliumconcentratie steeds gevaarlijker dan een trage stijging. (6), (12), 

(15) 

Hyperkaliëmie kan in theorie bij iedere persoon optreden, toch zijn er enkele 

risicogroepen die meer vatbaar zijn voor de overmaat. Enkele voorbeelden van deze 
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risicogroepen zijn oudere personen, diabetici, personen die lijden aan nierinsufficiëntie en 

personen met een getransplanteerde nier. (18)  

1.2.3.3. Behandeling 

Om te bepalen welke behandeling moet worden toegepast bij een persoon die lijdt 

aan hyperkaliëmie, moeten meerdere factoren in rekening gebracht worden. Niet alleen 

de serumkaliumconcentratie is belangrijk, maar onder andere ook de symptomen, 

nierfunctie, ingenomen medicatie, onderliggende aandoeningen en snelheid van de 

concentratiestijging bepalen mee hoe de overmaat zal worden behandeld. De 

behandeling van hyperkaliëmie kent een vierdelige aanpak. (12) 

Als eerste zal gezorgd worden voor membraanstabilisatie met een intraveneuze 

administratie van calcium. Calcium zal tijdelijk de effecten van hyperkaliëmie op het 

cardiale membraan antagoneren en op die manier het membraan stabiliseren. Dit is de 

snelste manier om hyperkaliëmie te behandelen. Toch zal calcium niet zorgen voor een 

daling van de serumkaliumconcentratie. (8), (12), (13), (15), (17) 

Het tweede deel van de behandeling bestaat uit een transcellulaire shift van kalium 

van de extracellulaire naar de intracellulaire vloeistof. Deze redistributie kan worden 

gestimuleerd door insuline toe te dienen, aangezien die voor een stimulatie van de 

natrium-kaliumpomp zal zorgen en zo de cellulaire opname van kalium bevordert. Ook 

beta-2-agonisten zullen op een indirecte manier zorgen voor de cellulaire opname van 

kalium via stimulatie van de natrium-kaliumpomp. (8), (12), (13), (15), (17)  

De overmaat aan kalium uit het lichaam verwijderen, vormt het derde deel van de 

behandeling. Hiervoor kunnen uitwisselingsharsen gebruikt worden. Die harsen kunnen 

zorgen voor een uitwisseling tussen calcium of natrium en kalium ter hoogte van de 

darmwand, doordat de gecrosslinkte polymeren negatieve structurele eenheden bevatten 

die de positief geladen elektrolieten kunnen vasthouden. Ook lisdiuretica toedienen of 

een nierdialyse kunnen een oplossing zijn om de overmaat aan kalium uit het lichaam te 

verwijderen. (8), (12) 
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Het vierde en laatste deel van de behandeling bestaat eruit de oorzaak van de 

overmaat te bepalen en ervoor te zorgen dat de stoornis niet opnieuw kan optreden. Zo 

kunnen hyperkaliëmie-inducerende medicijnen worden gestopt, onderliggende 

aandoeningen behandeld en het dieet mogelijks aangepast. (12) 
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2. OBJECTIEVEN 

Het doel van deze masterproef is tweeledig. Als eerste wordt de problematiek van 

geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie en hyperkaliëmie in kaart gebracht. Dit 

gebeurt aan de hand van de beschikbare, wetenschappelijke literatuur en op basis van 

de gebruikscijfers van geneesmiddelen in België. Als tweede wordt op basis van een 

terreinonderzoek een beeld verkregen van de rol die de officina-apotheker kan spelen bij 

het voorkomen van geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie en hyperkaliëmie. Dit 

wordt onderzocht aan de hand van interviews met Vlaamse ziekenhuisapothekers en 

Nederlandse officina-apothekers, die in vergelijking met de Belgische officina-apotheker 

over meer patiëntengegevens beschikken.  
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3. METHODEN  

3.1.  LITERATUURONDERZOEK  

3.1.1. 6S-model van Haynes 

Aan de basis van deze literatuurstudie ligt het gebruik van hoogkwalitatieve klinische 

studies. Er werd gebruikt gemaakt van het 6S-model opgesteld door Brian Haynes 

(Figuur 3.1.). Het model garandeert een efficiënte en gestructureerde werkwijze. De 

piramide stelt een route van verschillende types bronnen voor. De route die gevolgd 

wordt, hangt van verschillende elementen af. Wil men op een snelle manier aan de 

belangrijkste informatie geraken, dan wordt de route idealiter gestart aan de top. Hoe 

meer men daalt in de piramide, hoe meer gedetailleerd de informatie wordt. (19) 

 

Figuur 3.1.: 6S-model van Brian Haynes 

 

De bovenste laag vormt de systemen-laag en levert snel belangrijke informatie 

op. Een systeem is een op evidentie gebaseerde samenvatting die aan verschillende 

voorwaarden voldoet. Zo wordt alle relevante informatie uit onderliggende lagen erin 

samengevat en worden ze geüpdatet zodra nieuwe evidentie beschikbaar is. De 

systemen kunnen automatisch gelinkt worden aan specifieke eigenschappen van de 

patiënt, waardoor clinici meer patiënt-specifiek kunnen handelen. Systemen waren voor 

deze literatuurstudie niet beschikbaar. (19) 
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Wanneer geen systemen beschikbaar zijn, wordt de volgende laag van de 

samenvattingen geraadpleegd. Samenvattingen leveren beknopte en op evidentie 

gebaseerde informatie over specifieke klinische problemen, informatie die op regelmatige 

basis geüpdatet wordt. Voorbeelden zijn samenvattingen van handboeken en klinische 

praktijkrichtlijnen. De richtlijnen rond hyponatriëmie en hyperkaliëmie van de 

Nederlandse Internisten Vereniging is een voorbeeld van een samenvatting die voor 

deze masterproef geraadpleegd werd. (19) 

Hieronder liggen de synopsissen van de syntheses. Die syntheses worden ook 

wel systematische reviews genoemd en zijn een bundeling van alle gevonden en 

belangrijkste evidentie omtrent een bepaalde klinische vraagstelling. De synopsissen 

geven hiervan een beknopte samenvatting en bieden vaak op die manier al voldoende 

informatie. Wanneer deze synopsissen niet beschikbaar zijn of wanneer er 

gedetailleerdere informatie nodig is, kunnen de syntheses uit de vierde laag 

geraadpleegd worden. Voorbeelden hiervan zijn de reviews gevonden in 

wetenschappelijke databanken zoals PubMed en Web Of Science. Zoektermen die 

hierbij gebruikt werden, zijn bijvoorbeeld ‘hyperkalemia AND symptoms’ of ‘hyponatremia 

AND causes’. (19) 

Op de voorlaatste laag bevinden zich de synopsissen van enkelvoudige 

studies. Dat zijn beknopte, doch voldoende gedetailleerde, samenvattingen van 

enkelvoudige studies. Het bewijs van hoge kwaliteit, de beknoptheid en de vermelding 

van de klinische toepasbaarheid zijn de voordelen die een synopsis biedt ten opzichte 

van de enkelvoudige studie zelf. (19) 

De enkelvoudige studies vormen de onderste laag van de piramide. Zij dienen 

als laatste optie wanneer geen bronnen beschikbaar zijn uit de bovenliggende lagen van 

de piramide. Ook deze enkelvoudige studies worden teruggevonden in de 

wetenschappelijke databanken PubMed en Web Of Science. (19) 

Volgens deze werkwijze werd er op een gestructureerde manier een literatuurstudie 

gemaakt naar de functie en homeostase van natrium en kalium in het lichaam en naar 
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hyponatriëmie en hyperkaliëmie. Ook de geneesmiddelen die de stoornissen kunnen 

induceren, werden via deze werkwijze onder de loep genomen. 

3.1.2. Gesprek met specialist 

Nadat de literatuurstudie werd afgerond, werd een afspraak gemaakt met een 

specialist uit het vak. Prof. Dr. Marijn Speeckaert, nefroloog aan het Universitair 

Ziekenhuis Gent, was bereid de literatuurstudie door te nemen. Hier en daar werden 

zaken aangepast die hij tijdens het gesprek verduidelijkt heeft. Er werd bevestigd dat wat 

vermeld wordt in de literatuurstudie correct is. De professor beantwoordde tijdens het 

gesprek enkele vragen omtrent de inhoud van de studie. Hij verduidelijkte bepaalde 

onderwerpen met enkele artikels. Het gesprek was de laatste schakel in het 

literatuuronderzoek. 

3.1.3. Geneesmiddel-geïnduceerde stoornissen 

In dit hoofdstuk werd onderzocht welke geneesmiddelen hyponatriëmie of 

hyperkaliëmie bij een patiënt kunnen induceren. Naast het bestuderen van de 

wetenschappelijke literatuur werd ook de top 150 van de meest afgeleverde 

geneesmiddelen in België bestudeerd (zie bijlage III). Er werden voornamelijk reviews 

gevonden in de wetenschappelijke databasen PubMed en Web Of Science. De 

zoektermen ‘hyponatremia AND drug induced’ en ‘hyperkalemia AND drug induced’ 

leidden in dit geval tot goede resultaten. Een overzicht van alle geneesmiddelen die de 

stoornissen kunnen veroorzaken, werd opgesteld. Hierna werd gekeken welke van deze 

medicatie zich bevinden in de top 150 van de meest afgeleverde geneesmiddelen in 

België, dit om de relevantie in de dagelijkse praktijk aan te tonen. De geneesmiddelen die 

hieruit kwamen, werden vermeld in de resultatensectie (zie 4.1. Geneesmiddel-

geïnduceerde hyponatriëmie en 4.2. Geneesmiddel-geïnduceerde hyperkaliëmie). Om 

aanvullende informatie op te zoeken omtrent die verschillende geneesmiddelen werden 

enkelvoudige studies opgezocht in dezelfde wetenschappelijke databases als de reviews.  
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3.2. TERREINONDERZOEK 

Om na te gaan welke rol de officina-apotheker kan spelen in de preventie van 

geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie en hyperkaliëmie en welke kennis hij of zij 

hiervoor nodig heeft, werden 5 ziekenhuisapothekers in verschillende ziekenhuizen 

bezocht. Tijdens de bezoeken werden enkele casussen aan hen voorgelegd, die hen 

reeds op voorhand via mail werden doorgestuurd (zie bijage I). Ze vertelden mij wat zij 

zouden ondernemen ter preventie van deze voorvallen en in welke gevallen een officina-

apotheker in staat zou zijn dit te doen. Er werd gevraagd wat hun mening is over het 

toebedelen van de nodige informatie aan Vlaamse officina-apothekers en over de invloed 

ervan op geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie en hyperkaliëmie. 

Hiernaast werd ook een afspraak gemaakt met twee officina-apothekers die 

werkzaam zijn in Nederland. Ook aan hen werden de casussen voorgelegd (zie bijlage I). 

Er werd besproken over welke kennis een apotheker in Nederland beschikt in vergelijking 

met een Vlaamse officina-apotheker. Verder vertelden zij ook wat zij zouden ondernemen 

ter preventie van deze voorvallen en in welke gevallen een officina-apotheker in 

Vlaanderen in staat zou zijn dit te doen. Er werd ook bij hen naar de mening gevraagd 

omtrent het toebedelen van de nodige informatie aan Vlaamse officina-apothekers en de 

invloed ervan op geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie en hyperkaliëmie. 

3.2.1. Opstellen casussen 

Om de casussen op te stellen werd contact opgenomen met prof. dr. apr. Annemie 

Somers. Professor Somers is adjunct-hoofdapotheker in de ziekenhuisapotheek van het 

Universitair Ziekenhuis in Gent en is expert op het vlak van klinische farmacie. Met 

professor Somers werd besproken welke geneesmiddelen uit de top 150 van de meest 

afgeleverde producten in België een gevaar vormen om hyponatriëmie en hyperkaliëmie 

te ontwikkelen. Ook het doel van het terreinonderzoek werd verduidelijkt. Aan de hand 

van deze informatie en haar ervaring in de praktijk, werden door professor Somers drie 

representatieve casussen opgesteld (zie bijlage I).  
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3.2.2. Selectie deelnemende ziekenhuisapothekers 

Er werd besloten om langs te gaan bij 5 verschillende ziekenhuisapotheken. 

Hiervoor werden de hoofdapothekers van het UZ-Gent, AZ Jan Palfijn, AZ Sint-Lucus, AZ 

Maria Middelares en AZ Alma gecontacteerd. Via mail werd het doel van de masterproef 

duidelijk gemaakt en werd gevraagd of zij bereid waren een afspraak te maken om de 

casussen samen te overlopen. Eens de ziekenhuisapotheker had toegestemd, werden 

de casussen reeds via mail doorgestuurd en werd een datum vastgelegd om samen te 

komen voor een interview.  

Voor apothekers die niet bereid waren in persoon af te spreken, werd een vragenlijst 

opgesteld, die dezelfde informatie moest opleveren als de interviews (zie bijlage II). Enkel 

de ziekenhuisapothekers uit het AZ Alma in Eeklo konden de tijd niet vinden om een 

afspraak te maken voor het interview of om de vragenlijst via mail in te vullen. 

3.2.3. Selectie Nederlandse officina-apothekers 

De contactgegevens van twee verschillende Nederlandse officina-apothekers werden 

bezorgd door apr. Leen Claes. Zij werden op dezelfde manier gecontacteerd als de 

ziekenhuisapothekers. Via mail werd het doel van mijn thesis uitgelegd en werd gevraagd 

om samen de casussen te overlopen. Indien ze hiertoe bereid waren, werden de 

casussen vooraf via mail toegestuurd en er werd een datum vastgelegd om samen te 

komen voor een interview.  
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4. RESULTATEN 

4.1. GENEESMIDDEL-GEÏNDUCEERDE HYPONATRIËMIE 

Er zijn veel oorzaken die een tekort aan natrium met zich kunnen meebrengen. Dit is 

de reden waarom geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie gemakkelijk over het hoofd 

wordt gezien als oorzaak van de deficiëntie. Desondanks zijn er tientallen 

geneesmiddelen die verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van hyponatriëmie. 

Deze geneesmiddelen kunnen onderverdeeld worden in drie grote groepen: de eerste 

groep die de natrium- en waterhomeostase beïnvloedt, de tweede groep die enkel de 

waterhomeostase beïnvloedt en dan nog een derde groep die bestaat uit 

geneesmiddelen die eerder zeldzame oorzaken van het tekort zijn. (20) 

In de onderstaande tabel worden de geneesmiddelen uit de top 150 van de meest 

afgeleverde geneesmiddelen in België weergegeven die hyponatriëmie kunnen 

veroorzaken. De voorbeelden die in de tekst worden vermeld, zijn ook terug te vinden in 

deze tabel (Tabel 4.1.). Zie bijlage III voor de volledige top 150 van de meest afgeleverde 

geneesmiddelen in België. 

Tabel 4.1.: Hyponatriëmie-inducerende geneesmiddelen uit de top 150 van meest 

afgeleverde geneesmiddelen in België. 

Geneesmiddel Klasse 

Indapamide Thiazidediureticum 

Bumetanide Lisdiureticum 

Furosemide Lisdiureticum 

Bisoprolol en thiaziden Beta-blokker + thiazidediureticum 

Escitalopram SSRI 

Paroxetine SSRI 

Sertraline SSRI 

Amitriptyline TCA 

Duloxetine SNRI 

Venlafaxine SNRI 

Valproïnezuur/Valproaat Anti-epilepticum 

Carbamazepine Anti-epilepticum 

Fentanyl Opiaat 

Oxycodon Opiaat 

Tramadol Opiaat 
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Aceclofenac NSAID 

Diclofenac NSAID 

Ibuprofen NSAID 

Naproxen NSAID 

Meloxicam NSAID 

Piroxicam NSAID 

Perindopril ACE-inhibitor 

Lisinopril ACE-inhibitor 

Ramipril ACE-inhibitor 

Esomeprazol PPI 

Omeprazol PPI 

Pantoprazol PPI 

 

4.1.1. Beïnvloeding natrium- en waterhomeostase 

Diuretica zijn de geneesmiddelen die het meest in verband worden gebracht met het 

ontstaan van hyponatriëmie en ze vormen één van de meest voorkomende oorzaken van 

de deficiëntie. De geneesmiddelenklasse kan onderverdeeld worden in 

kaliumverliezende diuretica zoals thiaziden en lisdiuretica, kaliumsparende diuretica en 

koolzuuranhydrase-inhibitoren. Diuretica-geïnduceerde hyponatriëmie wordt bijna 

uitsluitend veroorzaakt door thiaziden, waarvan chloortalidon, indapamide en 

hydrochloorthiazide enkele voorbeelden zijn. Hyponatriëmie als gevolg van inname van 

lisdiuretica komt minder vaak voor, maar er zijn wel enkele gevallen van gerapporteerd. 

Voorbeelden van lisdiuretica zijn bumetanide en furosemide. (20) 

In meerdere studies wordt aangetoond dat het risico op het ontwikkelen van 

hyponatriëmie bij patiënten die thiazides innemen, hoger ligt dan bij patiënten die dat niet 

doen. Meestal wordt het tekort reeds vastgesteld enkele weken na de start van de 

therapie; toch zijn er ook enkele gevallen waarbij dat pas na enkele jaren van 

behandeling gebeurt. Verder zijn er nog bepaalde factoren die het risico op het 

ontwikkelen van thiazide-geïnduceerde hyponatriëmie verhogen. Zo wordt het probleem 

bij patiënten van het vrouwelijke geslacht en oudere personen vaker gerapporteerd. 

Andere risicofactoren zijn een laag lichaamsgewicht, verhoogde waterinname, en 

gelijktijdig gebruik van andere medicatie die kunnen leiden tot hyponatriëmie, diabetes 
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type 2 en hypokaliëmie. Ook de combinatiepreparaten van thiaziden met kaliumsparende 

diuretica zoals amiloride en spironolacton verhogen het risico op hyponatriëmie. (20), 

(21), (22), (23), (24) 

Het precieze mechanisme waarop thiaziden hyponatriëmie induceren, is niet 

gekend. Wel bestaan er meerdere hypothesen voor het mogelijke werkingsmechanisme. 

Een eerste mogelijke verklaring is dat de renale verliezen van effectieve osmolieten 

geïnduceerd door diuretica, groter zijn dan het verlies aan water. Dit komt doordat 

vasopressine zorgt voor retentie van water. Een thiazide-geïnduceerde volumedepletie 

die vasopressine-secretie stimuleert, is een tweede mogelijke verklaring. Als derde optie 

kan het gelijktijdig ontstaan van hypokaliëmie de deficiëntie van natrium in de hand 

werken. Kalium ondergaat een transcellulaire shift naar het extracellulair volume om daar 

het tekort aan te vullen, waardoor natrium zich zal verplaatsen binnen de cel. De 

indirecte inhibitie van urinaire verdunning door het tegenwerken van de reabsorptie van 

natriumchloride in de niertubuli, vormt de vierde verklaring. Verder kunnen stimulatie van 

dorst, magnesiumdeficiëntie en overmatige vasopressine-secretie mogelijke 

werkingsmechanismen van thiazides zijn, die op hun beurt aanleiding geven tot 

hyponatriëmie. 

Patiënten die te maken krijgen met thiazide-geïnduceerde hyponatriëmie kunnen 

onderverdeeld worden in twee subgroepen. De ene groep wordt gekenmerkt door een 

extracellulaire volumedepletie en zullen worden behandeld met een normale 

zoutoplossing. De andere groep wordt gekenmerkt door ontwikkeling van SIADH. In 

tegenstelling tot de anderen zullen zij behandeld worden met een hypertone 

natriumoplossing en wordt waterinname ten stelligste afgeraden. (20), (24) 

Omwille van de ernstige gevolgen die onbehandelde hyponatriëmie met zich kan 

meebrengen, is het belangrijk extra waakzaam te zijn bij patiënten die deze medicatie 

innemen. Monitoring van de serumnatriumconcentraties wordt aangeraden. Bij diegenen 

die beschikken over meerdere risicofactoren kan de dosis verlaagd worden of kan naar 

een alternatieve behandeling voor hypertensie gezocht worden. (20), (23), (24) 
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4.1.2. Beïnvloeding waterhomeostase 

In deze categorie worden geneesmiddelen ondergebracht die de 

verdunningscapaciteit van de nier doen verzwakken. De geneesmiddelen die hiertoe 

behoren, worden onderverdeeld in drie groepen naargelang de wijze waarop ze die 

verdunningscapaciteit aantasten.  

4.1.2.1. Centrale stijging van vasopressine 

Als eerste zijn er de geneesmiddelen die centraal zorgen voor een stijging van de 

vasopressine-secretie. Bepaalde antidepressieve geneesmiddelen worden vaak in 

verband gebracht met hyponatriëmie. Het mechanisme waarop zij hyponatriëmie kunnen 

induceren, is niet voor 100 procent gekend, maar men vermoedt dat ze de ontwikkeling 

van SIADH stimuleren. Binnen de antidepressiva zijn het de selectieve serotonine 

heropnameremmers (SSRI) die het grootste risico meebrengen. Escitalopram, paroxetine 

en sertraline zijn vaak voorgeschreven voorbeelden daarvan. Bij venlafaxine, een 

serotonine en noradrenaline heropnameremmer (SNRI), wordt in meerdere studies 

hyponatriëmie als bijwerking vermeld. Een kleiner aantal gevallen werd gerapporteerd bij 

tricylische antidepressiva (TCA) zoals amitriptyline. In de meeste gevallen wordt het 

tekort aan natrium binnen de eerste twee weken van de behandeling vastgesteld. Men 

raadt na deze periode dan ook een standaardcontrole van de serumnatriumconcentratie 

aan. Dit is vooral nodig bij oudere personen van het vrouwelijke geslacht, bij gelijktijdige 

inname van diuretica, bij voorafgaande hyponatriëmie en bij een laag lichaamsgewicht. 

(20), (25), (26), (27) 

Anti-epileptica zijn de tweede soort medicatie die zich in deze categorie bevinden. 

Voornamelijk carbamazepine en valproïnezuur worden geassocieerd met hyponatriëmie 

als bijwerking. Men vermoedt dat carbamazepine een verhoogde vrijstelling van 

vasopressine in de neurohypofyse veroorzaakt; valproïnezuur veroorzaakt het tekort door 

de ontwikkeling van SIADH. Bij carbamazepine is de ernst van het tekort gecorreleerd 

met de dosis, de concentratie van carbamazepine in het serum en een lage initiële 

serumnatriumconcentratie. De bijwerking treedt ook vaker op bij oudere personen en 

patiënten die meerdere hyponatriëmie-inducerende geneesmiddelen innemen. (20), (28) 
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Als laatste behoren ook de opiaten zoals fentanyl, oxycodon en tramadol tot deze 

categorie. Patiënten die deze medicatie innemen, krijgen vaak te maken met 

hyponatriëmie, doordat opiaten zorgen voor een directe verhoging van de vasopressine-

vrijstelling. De door de opiaten veroorzaakte misselijkheid en hypotensie zorgen op een 

indirecte manier voor een stijging van de vasopressine-vrijstelling. Ook dat draagt bij tot 

het risico op hyponatriëmie. (20) 

4.1.2.2. Versterken van het vasopressine-effect 

Geneesmiddelen die behoren tot deze groep zullen zorgen voor een versterking 

van het endogene effect van vasopressine ter hoogte van de renale tubuli. Bepaalde anti-

epileptische medicatie, waaronder carbamazepine, behoren ook tot deze categorie. 

Carbamazepine zal namelijk zorgen voor een verhoogde renale sensitiviteit voor normale 

vasopressine-concentraties in het plasma. (20) 

Verder maken ook de niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) 

deel uit van deze categorie. Hyponatriëmie die enkel en alleen veroorzaakt wordt door de 

inname van NSAID’s is heel zeldzaam. Bij patiënten met een volumetekort of bij inname 

van andere hyponatriëmie-inducerende geneesmiddelen, kunnen NSAID’s echter wel 

bijdragen tot de ontwikkeling van hyponatriëmie. Ze zullen er namelijk voor zorgen dat de 

renale prostaglandine-synthese daalt. Dat zorgt voor een lagere concentratie aan 

prostaglandines in het lichaam en die zorgen in normale omstandigheden voor een 

inhibitie van de vasopressine-werking. De werking van vasopressine wordt op die manier 

versterkt en er wordt minder water geëxcreteerd door het lichaam.  Uit meerdere studies 

blijkt dat NSAID’s voornamelijk bij marathonlopers een risico vormen voor een tekort aan 

natrium. De sporters vullen het verlies van vloeistoffen die natrium bevatten zoals zweet, 

aan met grote hoeveelheden hypotonische vloeistoffen. Samen met het watersparende 

effect van de NSAID’s vormt dat een groot risico op het ontwikkelen van hyponatriëmie. 

Voorbeelden van deze medicatie zijn aceclofenac, diclofenac, ibuprofen, naproxen, 

meloxicam en piroxicam. (20), (29) 
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4.1.2.3. Herinstelling van de osmostaat 

Een behandeling met het anti-epilepticum carbamazepine kan ervoor zorgen dat 

hyponatriëmie ontwikkeld wordt volgens een mechanisme waarbij de osmostaat gereset 

wordt. Hierdoor ligt de treshold voor hyponatriëmie een stuk lager. Ook venlafaxine, een 

SNRI, kan volgens dit mechanisme leiden tot een tekort aan natrium. (20) 

4.1.3. Zeldzame hyponatriëmie-inducerende geneesmiddelen 

Tot deze categorie behoren geneesmiddelen die in enkele gevallen gerapporteerd 

werden met hyponatriëmie als bijwerking. Hoewel deze gevallen minder waargenomen 

worden, is het toch de moeite waard ze hier te vermelden aangezien deze 

geneesmiddelen nog grondiger onderzocht moeten worden. (20) 

Perindopril, lisinopril en ramipril zijn vaak voorgeschreven angiotensine-converting-

enzyme-inhibitoren of ACE-inhibitoren. ACE-inhibitoren inhiberen de omzetting van 

angiotensine-I tot het actieve angiotensine-II. Bij inname van deze medicatie kan de 

omzetting echter wel nog steeds plaatsvinden in de hersenen en niet meer in het perifere 

weefsel. De omzetting stimuleert dorst en de vrijstelling van vasopressine. Hierbij komt 

ook nog eens een verhoging van de vasopressine-vrijstelling doordat de afbraak van 

bradykinine vertraagt. (20) 

Als laatste werden nog enkele gevallen van hyponatriëmie gerapporteerd als 

bijwerking van de inname van protonpomp-inhibitoren (PPI) zoals omeprazol en 

esomeprazol. Deze medicatie wordt echter wereldwijd vaak afgeleverd, dus de weinige 

rapporteringen wijzen er al op dat dit een zeldzame bijwerking is. Het mechanisme 

waarop deze medicatie een tekort aan natrium kan veroorzaken, is niet volledig duidelijk. 

Zowel het ontwikkelen van SIADH als een zout-verliezende nefropathie zijn mogelijke 

opties. (20) 

4.2. GENEESMIDDEL-GEÏNDUCEERDE HYPERKALIËMIE 

Geneesmiddelen die een overmaat aan kalium kunnen veroorzaken, worden 

onderverdeeld in drie groepen. Deze drie groepen zijn gecorreleerd met de drie mogelijke 

oorzaken van hyperkaliëmie. Zo zorgt de eerste groep voor een verhoogde inname van 
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kalium. De medicatie van de tweede groep zal transcellulaire shifts van kalium naar de 

extracellulaire vloeistof in de hand werken en de derde groep zorgt voor een verminderde 

renale excretie van het elektroliet. (12), (13), (30), (31) 

De meeste geneesmiddelen zullen bij gezonde personen zelden problemen 

opleveren, aangezien de overmaat aan kalium makkelijk uit het lichaam verwijderd kan 

worden via de nieren. Patiënten die lijden aan nierinsufficiëntie, hypoaldosteronisme of 

diabetes hebben een groter risico om de overmaat te ontwikkelen door de inname van 

bepaalde medicatie. Geneesmiddel-geïnduceerde hyperkaliëmie vormt de meest 

voorkomende oorzaak van de overmaat. (30), (31) 

In de onderstaande tabel worden de geneesmiddelen uit de top 150 van de meest 

afgeleverde geneesmiddelen in België weergegeven die hyperkaliëmie kunnen 

veroorzaken. De voorbeelden die in de tekst worden vermeld, zijn ook terug te vinden in 

deze tabel (Tabel 4.2.). Zie bijlage III voor de volledige top 150 van de meest afgeleverde 

geneesmiddelen in België. 

Tabel 4.2.: Hyperkaliëmie-inducerende geneesmiddelen uit de top 150 van de 

meest afgeleverde geneesmiddelen in België. 

Geneesmiddel Klasse 

Diclofenac  NSAID 

Aceclofenac  NSAID 

Ibuprofen  NSAID 

Naproxen  NSAID 

Meloxicam  NSAID 

Piroxicam  NSAID 

Perindopril  ACE-inhibitor 

Lisinopril  ACE-inhibitor 

Ramipril  ACE-inhibitor 

Bisoprolol  Beta-blokker 

Propranolol  Beta-blokker 

Nebivolol  Beta-blokker 

Metoprolol  Beta-blokker 

Sotalol  Beta-blokker 

Atenolol  Beta-blokker 

Carvedilol  Beta-blokker 

Spironolacton  Kaliumsparende diuretica 
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4.2.1. Verhoogde inname van kalium 

Wanneer er geen sprake is van een onderliggend defect in de kaliumhomeostase 

zal een verhoogde inname van kalium zelden hyperkaliëmie induceren. Personen met 

nierinsufficiëntie en diabetici zijn hier echter wel vatbaar voor. Bij hen kan de inname van 

bepaalde kaliumsupplementen zoals kaliumchloride en kaliumgluconaat zorgen voor een 

forse stijging van de kaliumconcentratie, aangezien men niet in staat is de overmaat uit 

het lichaam te verwijderen. Ook zoutvervangers en zoutalternatieven die kalium bevatten, 

die vaak worden aangeraden bij oudere mensen en personen met hypertensie, kunnen 

aanleiding geven tot hyperkaliëmie. Deze kaliumsupplementen worden niet 

teruggevonden in de top 150 van de meest afgeleverde geneesmiddelen in België. (30), 

(31), (32) 

4.2.2. Transcellulaire shifts 

Beta-blokkers kunnen via twee verschillende mechanismen zorgen voor een stijging 

van de serumkaliumconcentratie. Het belangrijkste werkingsmechanisme is de inhibitie 

van de natrium-kaliumpompactiviteit, waardoor opname van kalium in de cel niet 

doorgaat. Verder zullen beta-blokkers de catecholamine-gestimuleerde reninevrijstelling 

onderdrukken. Een daling van de reninevrijstelling brengt een daling van de 

aldosteronconcentratie met zich mee. Door beide mechanismen stijgt de concentratie 

van kalium in de extracellulaire vloeistof, met hyperkaliëmie tot gevolg. (13), (32) 

Hyperkaliëmie zal vaker het gevolg zijn van een behandeling met non-selectieve 

beta-blokkers dan met beta-1-blokkers. De overmaat zal hoofdzakelijk optreden bij 

personen die lijden aan nierinsufficiëntie en bij diabetici. Toch is het effect uitsluitend 

door dit medicijn ook bij deze patiënten zelden zo hoog dat de behandeling moet 

stopgezet worden. Beta-blokkers worden meerdere malen vermeld in de top 150 van de 

meest afgeleverde medicatie. Enkele voorbeelden zijn propranolol, bisoprolol, atenolol, 

metoprolol en nebivolol. (11), (12) 
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4.2.3. Verminderde renale excretie  

Renale excretie is de route die het grootste aandeel heeft in het verwijderen van 

kalium uit het lichaam. Geneesmiddelen die deze renale excretie doen verminderen, 

kunnen zorgen voor hyperkaliëmie. De belangrijkste zijn NSAID’s, kaliumsparende 

diuretica, ACE-inhibitoren en sartanen. Enkel de sartanen worden niet teruggevonden in 

de top 150 van de meest afgeleverde geneesmiddelen in België. Zij worden hier toch 

vermeld omwille van het gelijkaardig mechanisme met ACE-inhibitoren. (30) 

NSAID’s zullen hyperkaliëmie in de hand werken door te zorgen voor een 

verminderde renale excretie van kalium. Ze doen dat door inhibitie van de renale 

prostaglandinesynthese, voornamelijk van PGE2 en PGI2. Normaal gezien stimuleren 

deze prostaglandines de reninesynthese en bijgevolg ook de synthese van aldosteron. 

Ze zorgen ook voor een stijging van het aantal open hooggeleidende kaliumkanalen, 

waardoor ze de kaliumsecretie vergemakkelijken. Verder zal een lage concentratie aan 

prostaglandines zorgen voor een verlaagde bloedflow en glomerulaire filtratiesnelheid. 

Personen die een extra risico lopen op het ontwikkelen van hyperkaliëmie bij inname van 

NSAID’s, zijn oudere personen en patiënten die lijden aan nierinsufficiëntie, hartfalen of 

volumedepletie. Gelijktijdige inname van ACE-inhibitoren of kaliumsparende diuretica 

verhoogt het risico. Doordat deze geneesmiddelen over the counter verkrijgbaar zijn, 

stijgt dit risico nog meer. Toch worden ook gevallen van overmaat vastgesteld bij 

personen die niet aan deze risicofactoren voldoen. (11), (12), (13), (30), (31), (32) 

Kaliumsparende diuretica zorgen voor een verbeterde renale excretie van natrium 

en induceren een daling van de kaliumexcretie om een diuretica-geïnduceerde 

hypokaliëmie te voorkomen. Vooral bij patiënten met nierinsufficiëntie of diabetici, kan dat 

voor een overmaat aan kalium zorgen. Gelijktijdig innemen van ACE-inhibitoren of 

NSAID’s zal het effect versterken. Kaliumsparende diuretica kunnen op twee 

verschillende manieren zorgen voor een stijging van de kaliumconcentratie. Zo is 

spironolactone een aldosteronantagonist die de binding van aldosteron op zijn receptor 

zal inhiberen en die bijgevolg zijn werking niet kan uitvoeren. Amiloride en triamtereen 

induceren de daling van de kaliumsecretie op een andere manier. Ter hoogte van het 
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luminale membraan van de principiële cellen van de nier doen ze de natriumreabsorptie 

dalen. Hierdoor zal de elektrische gradiënt dalen, waardoor de drijvende kracht van de 

kaliumsecretie verdwijnt en er geen beweging van intracellulair kalium naar het tubulaire 

lumen plaatsvindt. Deze twee geneesmiddelen komen echter niet voor in de top 150 van 

de meest afgeleverde geneesmiddelen in België. Van alle kaliumsparende diuretica is 

spironolactone de gevaarlijkste, aangezien het effect ervan meerdere dagen aanhoudt. 

(11), (30), (31), (32) 

Een volgende groep geneesmiddelen die zal zorgen voor een daling van renale 

kaliumexcretie, zijn de ACE-inhibitoren. Enkele voorbeelden van deze medicatie zijn 

perindopril, lisinopril en ramipril. Bij personen die deze medicatie innemen, zal de 

productie van aldosteron door de bijnier dalen, aangezien ACE-inhibitoren de productie 

van angiotensine-II tegengaan en deze stof net een stimulator is van die 

aldosteronproductie. Zij zullen verder ook zorgen voor een daling van de glomerulaire 

filtratiesnelheid, wat kan bijdragen tot de hyperkaliëmie. Risicofactoren voor het 

ontwikkelen van hyperkaliëmie zijn diabetes, nierinsufficiëntie, volumedepletie, hartfalen 

en gelijktijdige inname van medicatie die de renale kaliumexcretie beïnvloeden. De kans 

om een overmaat te creëren, is gerelateerd aan de ernst van de nierinsufficiëntie. De 

incidentie van de bijwerking is bij gezonde personen daarom ook heel laag. (30), (31), 

(32) 

Een laatste groep die een invloed uitoefent op de renale excretie van kalium zijn de 

sartanen, ook wel de angiotensinereceptorantagonisten genoemd. Zij zullen door een 

competitieve binding op de angiotensine-II receptor zorgen voor een daling van de 

aldosteronproductie. Ze induceren, zoals de ACE-inhibitoren, hypoaldosteronisme. De 

incidentie van hyperkaliëmie blijkt niet te verschillen tussen ACE-inhibitoren en sartanen. 

Net als bij de ACE-inhibitoren kan gezegd worden dat inname van sartanen een 

risicofactor vormt om hyperkaliëmie te ontwikkelen bij hoog-risicopatiënten zoals diabetci, 

personen met nierinsufficiëntie of hartfalen en simultaan gebruik van andere medicatie 

die hyperkaliëmie kunnen veroorzaken. Voorbeelden van sartanen zijn losartan en 

valsartan. (30), (31) 
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4.3. TERREINONDERZOEK  

4.3.1. Vergelijking tussen de Vlaamse en Nederlandse officina-apothekers  

Officina-apothekers in Vlaanderen kunnen de dag van vandaag de labowaarden van 

hun patiënten niet standaard inkijken. Zij hebben wel het recht de arts te contacteren om 

hem of haar op de hoogte te brengen van het mogelijke probleem, wanneer zij twijfels 

hebben bij een voorschrift van een bepaalde patiënt.  

In Nederland ligt het verhaal anders. Daar kunnen de labowaarden van de patiënt 

standaard door de officina-apothekers ingekeken worden. Welke parameters precies 

zichtbaar zijn, verschilt van apotheek tot apotheek. Sommige apothekers kunnen 

inloggen in een zorgportaal waarin alle parameters staan die tijdens een 

ziekenhuisopname werden bepaald. Dat platform wordt gedeeld tussen apothekers, 

huisartsen en artsen in het ziekenhuis. Andere apothekers ontvangen slechts bepaalde 

relevante parameters via de arts, zoals de glomerulaire filtratiesnelheid, of serumnatrium- 

en serumkaliumconcentratie, als die gekend zijn. Die worden dan door de huisarts 

ingevuld in een computersysteem dat zichtbaar is voor de apotheker. Vaak worden 

nieuwe of gewijzigde parameters van de verschillende patiënten maandelijks door de arts 

opgelijst en naar de apotheker doorgestuurd. Welk systeem een bepaalde apotheek 

gebruikt, is meestal regionaal afgesproken. 

Inwoners van Nederland hebben niet alleen een huisarts maar ook een 

‘huisapotheker’. Bij die huisapotheker staat de patiënt ingeschreven en zijn of haar 

patiëntendossier wordt hier beheerd. Wanneer medicatielijsten nodig zijn in het 

ziekenhuis of bij de huisarts, worden die opgevraagd bij de apotheker. Voorschriften van 

de arts worden elektronisch verzonden naar de apotheker waar de patiënt staat 

ingeschreven. Patiënten komen nog zelden met een voorschrift in de hand naar de 

apotheker. Uitzonderingen hierop zijn voorschriften van specialisten en voorgeschreven 

medicatie tijdens huisbezoeken. 

In de apotheek zullen apothekers zelden ingeschakeld worden aan de balie. 

Apothekersassistenten nemen die taak op zich. Zij zijn dan ook anders opgeleid dan 

assistenten in Vlaanderen. Het takenpakket van een apotheker in Nederland bestaat 
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onder meer uit voorschriften nakijken, medicatiebegeleiding, medicatiebewaking en 

overleg met verschillende zorgverleners. Magistrale bereidingen die zijn voorgeschreven 

voor een patiënt worden niet bereid in de officina zelf. Dat gebeurt in laboratoria die hierin 

gespecialiseerd zijn en die de bereiding dan bezorgen aan de officina-apotheker.  

4.3.2. Casussen  

Er werden drie casussen voorgelegd aan zes ziekenhuisapothekers in Gent en twee 

Nederlandse officina-apothekers. De casussen handelen over ziekenhuisopnames die 

werden veroorzaakt door geneesmiddelen in te nemen die hyponatriëmie of 

hyperkaliëmie kunnen induceren. Ziekenhuisapothekers hebben alle labowaarden van de 

opgenomen patiënten ter hun beschikking, dit in tegenstelling tot de officina-apothekers. 

Hieronder worden de belangrijkste elementen van de casus aangehaald met betrekking 

tot hyponatriëmie en hyperkaliëmie. Zie bijlage I voor de gedetailleerde casussen. 

4.3.2.1. Casus 1 

De eerste casus gaat over een 83-jarige vrouw die door haar huisarts wordt 

doorverwezen naar het ziekenhuis omwille van een dementieel beeld. De vrouw blijkt de 

laatste tijd erg angstig en gejaagd te zijn, maar ze weet zelf niet wat hiervoor de reden 

kan zijn. Bij onderzoek in het ziekenhuis wordt vastgesteld dat de 

serumnatriumconcentratie van de patiënt onder de referentiewaarde ligt. Deze lage 

waarde kan de waargenomen symptomen dan ook verklaren. Wanneer haar 

medicatielijst bij opname bekeken wordt, stelt men vast dat de patiënt 

hydrochloorthiazide inneemt in combinatie met een ACE-inhibitor. Thiazidediuretica 

kunnen hyponatriëmie induceren. De patiënte is een oudere vrouw die lijdt aan diabetes 

type 2. Zij behoort dus tot de populatie met een verhoogd risico om hyponatriëmie te 

ontwikkelen. Het thiazidediureticum wordt stopgezet en men ziet dat de 

serumnatriumconcentratie opnieuw begint te stijgen. Na een maand mag de patiënte het 

ziekenhuis verlaten. 
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4.3.2.2. Casus 2 

In de tweede casus wordt de vrouw uit casus 1 opnieuw opgenomen in het 

ziekenhuis. Zij vertoont opnieuw verward en vergeetachtig gedrag, wat de laatste dagen 

nog extra is toegenomen. Verder voelt de patiënte zich algemeen onwel en slaperig. Bij 

controle van de labowaarden wordt een verlaagde natriumconcentratie in het bloed 

vastgesteld. Opnieuw kan de hyponatriëmie de symptomen van de patiënt verklaren. 

Tijdens de vorige opname werd vastgesteld dat de patiënte tekenen van depressie 

vertoonde. Dat werd opgevolgd door haar huisarts en die schreef haar venlafaxine voor, 

een noradrenaline- en serotonineheropnameremmer. SNRI’s zijn risicogeneesmiddelen 

om hyponatriëmie te induceren. Aangezien het om dezelfde patiënt gaat als in casus 1, 

behoort zij nog steeds tot de risicopopulatie om hyponatriëmie te ontwikkelen. Deze 

patiënte heeft als gevolg van de inname van venlafaxine een SIADH ontwikkeld. De 

labowaarden van de patiënte voldoen namelijk aan alle criteria van een SIADH.  

4.3.2.3. Casus 3 

De vrouw uit de derde casus is 85 jaar oud en wordt via spoed in het ziekenhuis 

opgenomen voor verward gedrag. De laatste dagen voelde zij zich niet optimaal. Volgens 

haar echtgenoot blijkt ze ook enkele keren gevallen te zijn. Wanneer haar labowaarden 

worden gecontroleerd, wordt duidelijk dat de kaliumconcentratie in het bloed boven de 

referentiewaarde ligt. Deze verhoogde waarde kan verklaard worden door de inname van 

perindopril, een ACE-inhibitor. Die kent als bijwerking het induceren van hyperkaliëmie. 

Ook de ECG-veranderingen die worden vastgesteld bij de patiënte, kunnen te wijten zijn 

aan de hoge kaliumwaarde. De lage glomerulaire filtratiesnelheid die wordt gemeten, 

wijst op een nierinsufficiëntie. Dat kan zorgen voor een stoornis in de uitscheiding van 

kalium in de urine en zo de hyperkaliëmie in de hand werken. Verder worden ook sterk 

afwijkende leverwaarden en verhoogd creatinekinase en lactaatdehydrogenase gemeten. 

Die waarden doen denken aan massale spierafbraak, wat ook een verklaring kan geven 

voor de hyperkaliëmie. 
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4.3.3. Gesprekken met Vlaamse ziekenhuisapothekers en Nederlandse officina-

apothekers 

De drie casussen worden, aan de hand van een vragenlijst (zie bijlage II), besproken 

met de Vlaamse ziekenhuisapothekers en Nederlandse officina-apothekers. Hieronder 

worden de antwoorden op de respectievelijke vragen weergegeven. 

4.3.3.1. Bent u van mening dat de officina-apotheker bij iedere patiënt die 

thiazidediuretica of venlafaxine of ACE-inhibitoren inneemt, bij de arts labowaarden 

zou moeten opvragen? 

De Vlaamse ziekenhuisapothekers zijn het er unaniem over eens dat de inname van 

één geneesmiddel dat hyponatriëmie of hyperkaliëmie kan veroorzaken, geen voldoende 

reden is om de arts te contacteren met de vraag naar labowaarden. Hiervoor hebben ze 

meerdere motivaties.  

 Eén geneesmiddel innemen dat deze stoornissen kan veroorzaken, levert zelden 

klinisch relevante problemen op. Het zou dus vaak overbodig zijn dat zowel 

apothekers als artsen hier veel tijd aan besteden. Proactief werken is in deze 

gevallen te voorbarig.  

 Rekening houdend met het brede takenpakket van een officina-apotheker, lijkt het 

zowel onhaalbaar als weinig zinvol om voor al deze gevallen de arts te 

raadplegen. Het aantal geneesmiddelen dat hyponatriëmie of hyperkaliëmie kan 

veroorzaken, is te groot. Dit grote aantal geneesmiddelen wordt dan nog eens 

door een aanzienlijk percentage van de bevolking ingenomen. De vele onterechte 

telefoontjes zouden bij de arts een bepaalde vermoeidheid en onverschilligheid 

kunnen creëren, en zou ertoe kunnen leiden dat de echt ernstige gevallen 

genegeerd worden. Dat zou dus het omgekeerde effect hebben van wat men 

eigenlijk wou bereiken door de arts te contacteren.  

Ook de Nederlandse officina-apothekers zijn van mening dat de arts niet hoeft 

gecontacteerd worden bij inname van één risicogeneesmiddel. Wanneer zij in contact 

komen met een niet-risicopatiënt zullen de labowaarden niet altijd worden ingekeken, 
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omdat de inname van één geneesmiddel dat hyponatriëmie of hyperkaliëmie 

veroorzaakt, zelden leidt tot klinisch relevante problemen. 

4.3.3.2. In welke omstandigheden moet de arts wel gecontacteerd worden door de 

officina-apotheker? 

Over de omstandigheden waarin de arts wel gecontacteerd moet worden, verschillen 

de meningen licht tussen de ziekenhuisapothekers.  

 Twee ziekenhuisapothekers vinden het noodzakelijk de arts te contacteren 

wanneer de patiënt behoort tot een risicopopulatie, zoals bij casus 1 die handelt 

over een oudere persoon van het vrouwelijke geslacht die lijdt aan diabetes. De 

vrouw behoort tot de populatie die meer risico heeft om hyponatriëmie te 

ontwikkelen. 

 Aangezien het aantal personen waarvoor apothekers de arts zouden moeten 

contacteren dan nog steeds aanzienlijk groot is, is dat voor de andere vier 

ziekenhuisapothekers geen voldoende reden. De parameters om iemand als een 

risicopatiënt te definiëren, zijn volgens hen te breed en te algemeen. Het extra 

werk voor de apotheker zou opnieuw niet in verhouding staan tot de klinische 

relevantie van het probleem.  

 Alle ziekenhuisapothekers zouden pas de telefoon nemen wanneer een patiënt 

meerdere geneesmiddelen neemt die hyponatriëmie of hyperkaliëmie kunnen 

veroorzaken.  

 Bij een gedragsverandering van de patiënt zouden vijf van de zes 

ziekenhuisapothekers niet twijfelen om de labowaarden na te vragen, al is dat 

moeilijk te controleren tijdens een momentopname in de officina. Vaak komen 

familieleden de medicatie van de patiënt ophalen. In deze gevallen is het al zeker 

onmogelijk om een gedragsverandering op te merken. Eén ziekenhuisapotheker 

zou bij een gedragsverandering de patiënt eerder doorverwijzen naar de huisarts.  

Een beslisboom opstellen zou hier volgens sommigen van hen een oplossing kunnen 

bieden. De beslisboom zou met alle mogelijke risicofactoren, zoals leeftijd, medicatie en 

comorbiditeiten, rekening houden. Afhankelijk van de risicofactoren van de patiënt, wordt 
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door de beslisboom bepaald of de arts al dan niet moet worden gecontacteerd. Twee 

ziekenhuisapothekers twijfelen of een beslisboom wel voldoende nut kan hebben zonder 

kennis van de labowaarden.  

In Nederland wordt de arts gecontacteerd wanneer de waarde van de parameter 

buiten de referentiewaarde ligt, aangezien zij die kunnen inkijken. De arts oordeelt dan, in 

overleg met de apotheker, of de medicatie moet worden aangepast. De huisartsen in 

Nederland krijgen meestal hulp van een doktersassistent. De apotheker kan bij de 

assistent labowaarden opvragen die bij een bepaalde patiënt niet zichtbaar zijn. Wanneer 

geweten is dat het om een risicopatiënt gaat zullen officina-apothekers de labowaarden 

willen inkijken. Zijn die niet gekend dan zal dat gemeld worden aan de arts via de 

assistent.  De apothekers verklaren dat de drempel om de arts te contacteren lager ligt 

door de aanwezigheid van de assistent. Ze kunnen aan de nodige gegevens geraken 

zonder de arts lastig te vallen en verveeldheid bij hen te creëren. De apothekers zeggen 

zelf dat ze veel selectiever zouden zijn om de arts te contacteren als er geen assistent 

zou zijn. De relatie tussen de arts en de apotheker is volgens hen beter dan in 

Vlaanderen. Artsen zullen de mening van de apotheker beter appreciëren en 

beschouwen hen als een partner in het behandelverhaal van de patiënt.  

4.3.3.3. Bent u voorstander van het standaard inkijken van de labowaarden door de 

officina-apotheker? 

Het standaard kunnen inkijken van labowaarden door de officina-apotheker is 

volgens ziekenhuisapothekers een absolute must. De ziekenhuisopnames uit de drie 

casussen voorkomen, is volgens hen volledig onmogelijk zonder kennis van 

labowaarden. Het zou weldegelijk een verschil maken wanneer men vooraf kan nagaan 

of de respectievelijke waarde van natrium of kalium te laag of te hoog staat.  

Veel ziekenhuisapothekers opteren ervoor een beslisboom te gebruiken om te 

bepalen of de arts moet worden gecontacteerd, ook al kunnen de labowaarden van de 

patiënt ingekeken worden. Soms is een waarde die buiten de het referentiegebied ligt, 

niet noodzakelijk ernstig. Zo kan de serumkaliumconcentratie van een patiënt chronisch 

te hoog zijn, zonder schade of bijwerkingen voor die persoon. Een beslisboom die 
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rekening houdt met meerdere risicofactoren kan een misinterpretatie van de labowaarden 

voorkomen. Er wordt ook gepleit voor een extra opleiding voor officina-apothekers om 

hen hierover bij te scholen aangezien zij hier nog nooit mee in contact zijn gekomen. De 

labowaarden kunnen inkijken, zou volgens hen zijn doel missen indien er geen opleiding 

aan gekoppeld wordt. Eén ziekenhuisapotheker is zeker voorstander, maar vreest dat er 

in de ambulante setting vaak te weinig labo-afnames worden gedaan opdat de officina-

apotheker een meerwaarde zou kunnen betekenen. Sommige patiënten nemen ook vaak 

hun medicatie voor meerdere maanden mee naar huis, waardoor de kans reëel is dat de 

symptomen en de labo-waarden te laat worden opgemerkt. 

Indien het ooit zo ver zou komen dat labowaarden van de patiënt ook zichtbaar 

worden voor de Vlaamse officina-apotheker, voldoen die volgens Vlaamse 

ziekenhuisapothekers het best aan een aantal criteria om het gebruik ervan zo eenvoudig 

mogelijk te maken.  

 Om het voor de apotheker wat makkelijker te maken en om de uitslag van de 

patiënt beter te kunnen interpreteren, worden bij voorkeur de referentiewaarden 

vermeld.  

 Wanneer een waarde dan buiten deze referentiewaarden valt, wordt die het best 

weergegeven in een opvallende kleur. Zo hoeft de apotheker niet de volledige lijst 

te doorlopen om te kijken of er afwijkende waarden bij de patiënt gevonden zijn.  

 Door een actieve melding in het computersysteem, zou de afwijking volgens hen 

zeker opgemerkt worden. Echter, een te groot aantal meldingen zou dan weer het 

omgekeerde effect kunnen veroorzaken. Meldingen zouden dan kunnen 

weggeklikt worden, zonder er veel aandacht aan te schenken.  

 Ook de evolutie van de labowaarden, eventueel in de vorm van een grafiek, kan 

bruikbaar zijn. Zo kan een stijgende of dalende trend bij een risicopatiënt reeds 

opgemerkt worden.  

De mening van de Nederlandse officina-apothekers komt op dit vlak volledig overeen 

met die van de ziekenhuisapothekers in Vlaanderen. Het lijkt hen onmogelijk hun job 

correct uit te voeren zonder kennis te hebben van de labowaarden van hun patiënten. Bij 



 
 

40 
 

hen worden ook de referentiewaarden vermeld en de afwijkende waarden worden in een 

opvallende kleur weergegeven. Wanneer het verloop van een parameter gekend is, 

wordt dat via een grafiek aan de apotheker voorgesteld.  

4.3.3.4. Brengt het niet kunnen inkijken van de labowaarden volgens u ook voordelen 

met zich mee? 

Vier ziekenhuisapothekers en één van de twee Nederlandse officina-apothekers 

konden geen voordelen bedenken. Twee ziekenhuisapothekers en de andere 

Nederlandse officina-apotheker vinden het voordelig dat de verantwoordelijkheid in 

Vlaanderen bij één persoon ligt, namelijk de arts. Dat is zowel voor de arts als de patiënt 

en de apotheker duidelijk. Er is volgens hen meer eenduidigheid dan in Nederland, 

aangezien alle informatie over de patiënt bij één persoon ligt. Er is maar één persoon om 

naar terug te verwijzen. Zo kunnen apothekers bij de patiënt soms onnodige onrust 

veroorzaken. Soms wordt het door de apotheker afgeraden bepaalde medicatie in te 

nemen bij een afwijkende parameter. Wanneer gemeld wordt aan de patiënt dat de 

apotheker dit graag eens zou overleggen met de arts, wordt de schuld vaak door de 

patiënt bij de arts gelegd. De arts krijgt dan een ongeruste en soms misnoegde patiënt 

over de vloer, terwijl de waarde fout geïnterpreteerd kan zijn door de apotheker. Dat komt 

de relatie tussen de arts en de apotheker niet ten goede. In Nederland wordt eraan 

gewerkt om problemen met voorschriften zo goed mogelijk te kaderen bij de patiënt. 

Idealiter kan de arts al gecontacteerd worden voor de patiënt ongerust gemaakt wordt. 

4.3.3.5. Vereist hyperkaliëmie meer aandacht van de apotheker dan hyponatriëmie? Of is 

het net omgekeerd? 

Een afwijkende serumkaliumconcentratie wordt door ziekenhuisapothekers al snel 

iets ernstiger ingeschat dan een afwijkende natriumwaarde. Zij zouden bij 

geneesmiddelen die een kaliumstoornis kunnen veroorzaken dan ook sneller de arts 

contacteren met vraag naar kaliumwaarden. Dat komt volgens hen omdat de marge 

waartussen kalium zich mag bevinden voor lichamelijke problemen veroorzaakt worden, 

veel kleiner is dan bij natrium. Patiënten met kaliumstoornissen komen volgens hen 

sneller terecht op de afdeling van de intensieve zorgen dan personen die lijden aan een 

natriumstoornis. Hyperkaliëmie is naar hun mening ook moeilijker te behandelen dan 
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hyponatriëmie. Hyperkaliëmie komt iets minder frequent voor en is meer kritiek van aard. 

De gevolgen kunnen van cardiale aard zijn en zijn minder makkelijk klinisch meetbaar. In 

het geval van de casussen wordt er door de ziekenhuisapothekers geen onderscheid 

gemaakt tussen thiazidediuretica en venlafaxine op vlak van het gevaar om 

hyponatriëmie te induceren. Eén ziekenhuisapotheker vermeldt wel dat hyponatriëmie bij 

SNRI’s volgens hen onderschat wordt door de arts. De dosissen van thiaziden worden 

frequenter aangepast. Wanneer echter een behandeling met SNRI’s wordt opgestart, is 

de verdere opvolging hiervan geringer. Eén ziekenhuisapotheker wist op deze vraag 

geen antwoord te geven. Zij zijn in hun ziekenhuisapotheek te weinig actief bezig met 

elektrolietstoornissen om hierover een mening te kunnen geven. 

De apothekers in Nederland beantwoordden deze vraag op dezelfde manier als de 

ziekenhuisapothekers. Enkel wordt er door één apotheker iets meer aandacht 

geschonken aan de thiazidediuretica. Volgens zijn ervaring komt de elektrolytenbalans 

vaker in de problemen bij inname van thiazidediuretica dan bij SNRI’s.  

4.3.3.6. Welke parameter moet door de officina-apotheker zeker kunnen ingekeken 

worden? 

In de hypothetische situatie waarbij de officina-apotheker slechts één labowaarde van 

de patiënt zou mogen inkijken, kiezen alle ziekenhuisapothekers en beide Nederlandse 

apothekers zonder twijfel voor de nierfunctie. Deze waarde kan uitgedrukt worden aan de 

hand van de glomerulaire filtratiesnelheid en het creatinine-level. De nierfunctie is niet 

alleen van belang bij geneesmiddelen die hyponatriëmie of hyperkaliëmie kunnen 

induceren. Van een groot aantal geneesmiddelen moet de dosis aangepast worden 

wanneer de patiënt te maken heeft met een verminderde nierfunctie. Het lijkt hen een 

goede parameter aangezien er vaak een concrete actie aan kan worden gekoppeld. De 

nierfunctie kennen, kan in vele gevallen al een indicatie geven over het risico dat een 

patiënt loopt bij de inname van geneesmiddelen die hyponatriëmie of hyperkaliëmie 

kunnen veroorzaken. Nederlandse apothekers verklaren dat bij hen veel beslissingen 

worden genomen op basis van de nierfunctie. De parameter is volgens hen niet voor 

interpretatie vatbaar en vormt een meerwaarde om hun job correct te kunnen uitvoeren. 
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5. DISCUSSIE 

5.1.  GENEESMIDDEL-GEÏNDUCEERDE HYPONATRIËMIE EN HYPERKALIËMIE 

Geneesmiddelen die hyponatriëmie en hyperkaliëmie kunnen veroorzaken, worden 

vaak afgeleverd in de officina-apotheek. Toch wordt de inname van geneesmiddelen 

vaak over het hoofd gezien als oorzaak van de stoornissen. Een groot aandeel van de 

geneesmiddelen die de stoornissen kunnen induceren, behoren echter tot de top 150 van 

de meest afgeleverde geneesmiddelen in België (zie bijlage III). De medicatie wordt 

dagelijks aan een groot aantal patiënten in de apotheek afgeleverd. Hyponatriëmie kan 

door 27 verschillende geneesmiddelen uit de top 150 van de meest afgeleverde 

geneesmiddelen in België veroorzaakt worden. Bij zes van de 27 gebeurt dit echter 

uitzonderlijk. Deze 27 geneesmiddelen kunnen onderverdeeld worden in tien 

verschillende geneesmiddelklassen. Bij hyperkaliëmie zijn er 17 verschillende 

geneesmiddelen uit de top die de stoornis kunnen induceren. Die 17 zijn onder te 

verdelen in vier verschillende geneesmiddelklassen. Uit deze cijfers blijkt dat 

geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie en hyperkaliëmie elektrolietstoornissen zijn 

waarbij de officina-apotheker, als verstrekker van deze geneesmiddelen, een belangrijke 

rol kan spelen bij de preventie ervan. Desondanks kunnen officina-apothekers deze rol in 

vele gevallen niet vervullen. Een verklaring hiervoor is dat officina-apothekers in 

Vlaanderen niet standaard de labowaarden van de patiënt kunnen inkijken. Zij moeten 

eerst de huisarts van de patiënt contacteren. De arts kan dan de labowaarden voor de 

officina-apotheker inkijken en hen hierover verslag uitbrengen. Amerikaans onderzoek 

bevestigt dat de inname van geneesmiddelen (niet noodzakelijk diegene die 

hyponatriëmie of hyperkaliëmie kunnen veroorzaken) vaak de oorzaak zijn van 

ziekenhuisopnames. Een nauwe samenwerking tussen apothekers en huisartsen kunnen 

volgens het onderzoek geneesmiddel-geïnduceerde ziekenhuisopnames voorkomen. 

(33)  

Tegenwoordig is er niets wettelijk vastgelegd over de inzage van labowaarden van 

patiënten door officina-apothekers. Met behulp van deze masterproef als eerste 

motivatie, zou hier verandering in kunnen gebracht worden.  
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5.2.  TERREINONDERZOEK 

Er heersen grote verschillen tussen Vlaanderen en Nederland wat betreft de functie 

van de apotheker in de officina. In Nederlandse apotheken kunnen de labowaarden van 

de patiënt ingekeken worden. Welke parameters men kan bekijken en op welke manier 

dit gebeurt, is afhankelijk van de regio waar de apotheek zich bevindt. De officina-

apotheker in Nederland is een soort huisapotheker voor de patiënt. Iedere patiënt staat 

namelijk ingeschreven bij een vaste apotheker. Voorschriften worden er bijna uitsluitend 

elektronisch van de arts naar de apotheker verzonden. De rol van de apotheker in 

Nederland bestaat voornamelijk uit medicatiebewaking, medicatiebegeleiding en overleg 

met andere hulpverleners.  

Volgens de Vlaamse ziekenhuisapothekers is het een absolute must dat officina-

apothekers labowaarden kunnen inkijken. Dat is volgens hen een absolute voorwaarde 

voor preventie van geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie of hyperkaliëmie. 

Nederlandse officina-apothekers kunnen zich niet voorstellen dat ze hun job naar 

behoren zouden kunnen uitvoeren, indien ze deze waarden niet ter beschikking hadden. 

Wel halen de meeste ziekenhuisapothekers en officina-apothekers enkele belangrijke 

aandachtspunten aan die de effectiviteit van de medicatiebewaking zou doen toenemen, 

indien de labowaarden al dan niet kunnen ingekeken worden. Onderzoek uit Nederland 

toont aan dat huisartsen regelmatig voorstellen krijgen voor medicatieaanpassing 

wanneer apothekers de nierfunctie van de patiënt kunnen inkijken. Onderzoekers zijn 

ervan overtuigd dat er op deze manier kan gezorgd worden voor een daling van het risico 

op geneesmiddel-geïnduceerde schade bij patiënten met een verminderde nierfunctie. 

(34) 

De arts contacteren bij iedere patiënt die één geneesmiddel inneemt dat 

hyponatriëmie of hyperkaliëmie kan veroorzaken, is iets wat zowel ziekenhuisapothekers 

als Nederlandse officina-apothekers niet zouden doen. De inname van één risico-

geneesmiddel leidt zelden tot klinisch relevante problemen. Het werk dat artsen en 

apothekers hieraan zouden besteden, zou vaak overbodig zijn. Ze zijn het er wel over 

eens dat er meer aandacht moet geschonken worden aan geneesmiddelen die 
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hyperkaliëmie kunnen veroorzaken dan deze die hyponatriëmie induceren. De arts bij elk 

geval van inname van één risicogeneesmiddel contacteren zou bij hem of haar 

vermoeidheid of onverschilligheid kunnen induceren wat het negeren van echt ernstige 

gevallen meebrengt. In de literatuur wordt dit beschreven met de term ‘alert fatigue’. Er 

wordt beschreven hoe alert fatigue zou kunnen voorkomen worden. Eerst en vooral is het 

belangrijk dat er zo weinig mogelijk melding wordt gemaakt van klinisch niet-relevante 

gevallen. Hier speelt de officina-apotheker een grote rol en kan het inkijken van de 

labowaarden een hulp zijn. Verder kan een vermindering van de complexiteit van de 

melding en de werklast die het met zich meebrengt, helpen het responspercentage te 

verhogen. Wanneer een apotheker zelf de labowaarden kan inkijken, kan een deel van 

de werklast van de arts worden overgenomen. De apotheker kan zo ook een duidelijker 

beeld schetsen aan de arts van de situatie indien hij of zij op de hoogte is van de 

toestand van de patiënt. Een melding blijkt het meest effectief te zijn wanneer de arts 

hiermee voor het eerst in aanraking komt. Eenzelfde melding op verschillende manieren 

voorstellen zou kunnen bijdragen aan het verminderen van alert fatigue. Deze denkpiste 

zou meer uitgediept kunnen worden aan de hand van bijkomend onderzoek. (35), (36), 

(37) 

In Nederland zorgt de aanwezigheid van een doktersassistent voor een 

drempelverlaging wat betreft het contacteren van de arts met vraag naar bijkomende 

informatie over de patiënt. Deze persoon kan de nodige informatie bezorgen aan de 

apotheker zonder dat de arts wordt lastiggevallen. In toekomstig onderzoek kan de 

mening van de Vlaamse arts gevraagd worden omtrent een implementatie van deze 

nieuwe rol in de dokterspraktijk. Hier zou ook een nieuwe rol voor de apotheker kunnen 

weggelegd zijn. Een apotheker zou de taak krijgen om bij verschillende huisartsen langs 

te gaan en daar medicatienazichten van risicopatiënten uitvoeren.  

Het gebruik van een beslisboom zou volgens de meeste ziekenhuisapothekers een 

handig hulpmiddel zijn om te bepalen of de arts al dan niet moet gecontacteerd worden. 

Dit zowel in de situatie waarbij de apotheker de labowaarden niet kan inkijken, als in de 

situatie waarbij dit wel kan. In de literatuur wordt een beslissingsboom beschreven als de 

meeste gebruikte toepassing bij het maken van een beslissing. Ze geven een 
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eenvoudige representatie van alle verzamelde kennis die gemakkelijk kan verstaan 

worden. Dit hulpmiddel garandeert dat beslissingen gemaakt worden op een effectieve 

en betrouwbare manier. Er zijn echter ook enkele bedenkingen omtrent het gebruik van 

een beslissingsboom. De boom wordt opgesteld vertrekkende van de gedachte dat de 

apotheker over alle informatie beschikt waarover de boom handelt. Het kan voorkomen 

dat bepaalde informatie over de patiënt niet gekend is waardoor men niet duidelijk verder 

kan naar de volgende vertakking van de beslisboom. Verder moet tijdens het gebruik van 

een beslisboom weinig nagedacht worden door de apotheker zelf aangezien alle kennis 

wordt aangebracht. Bepaalde zaken zoals potentiële schade, kosten en voorkeur van de 

patiënt kunnen moeilijk in de boom opgenomen worden en daar wordt dus ook geen 

rekening mee gehouden. Het gebruik van een checklist zou een alternatief kunnen zijn. 

Volgens de literatuur dragen checklists bij tot een significante daling van het risico op 

fouten maken en verbeteren ze de uitkomst. Een checklist is een oplijsting van criteria in 

een systematische volgorde waarbij de apotheker de aan- of afwezigheid van ieder 

criterium moet nagaan. De apotheker zou bij een checklist nog iets meer zijn kennis 

moeten gebruiken dan bij een beslisboom. Het opstellen van een beslisboom en checklist 

en de evaluatie van het gebruik ervan is een mogelijk uitbreidend onderzoek van deze 

masterproef. (38), (39), (40), (41) 

Verder zou in bijkomend onderzoek een leermodule kunnen opgesteld worden die 

handelt over hyponatriëmie en hyperkaliëmie. Apothekers worden op deze manier 

bijgeschoold over de elektrolietstoornissen en kunnen de voorkomende gevallen beter 

identificeren en aanpakken. Er zou een beoordeling van de leermodule door artsen en 

apothekers kunnen plaatsvinden omtrent de bruikbaarheid ervan. Die beoordeling zou 

kunnen plaats vinden in de vorm van een medisch farmaceutisch overleg (MFO) waarbij 

duidelijke afspraken worden gemaakt over wanneer de arts moet gecontacteerd worden. 

Enkele van de ziekenhuisapothekers en een Nederlandse officina-apotheker kunnen 

aan het systeem in Vlaanderen ook een voordeel toekennen. Volgens hen is er meer 

eenduidigheid omdat alle informatie van de patiënt bij één persoon kan terug gevonden 

worden.  
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Verder zijn zowel alle ziekenhuisapothekers als beide Nederlandse officina-

apothekers het erover eens dat de nierfunctie de paramater bij uitstek is die officina-

apothekers zouden moeten kunnen inkijken. 

5.3. LIMITATIES TERREINONDERZOEK 

Tijdens het terreinonderzoek werden gesprekken gevoerd met zes Vlaamse 

ziekenhuisapothekers en twee Nederlandse officina-apothekers. Deze groep vormt 

slechts een beperkte streekproef van het volledige aantal ziekenhuisapothekers in 

Vlaanderen en officina-apothekers in Nederland. Het bevragen van een grotere 

steekproef zou kunnen leiden tot andere meningen omtrent het onderwerp en bijgevolg 

tot andere resultaten van het onderzoek. Alle ondervraagde ziekenhuisapothekers zijn 

werkzaam in een Gents ziekenhuis. Een onderzoek bij ziekenhuisapothekers werkzaam 

in ziekenhuizen op andere plaatsen in Vlaanderen zou ook kunnen leiden tot andere 

resultaten. Hierover is in de literatuur echter weinig te vinden om de resultaten van deze 

masterproef mee te vergelijken.  Een bevraging van officina-apothekers die werkzaam 

zijn in andere landen dan Nederland zou een mogelijke piste zijn voor verder onderzoek. 

Men zou kunnen onderzoeken in welke landen het voor de officina-apothekers mogelijk is 

om de labo-waarden in te kijken, wat het verschil is met Vlaanderen en of het al dan niet 

kunnen inkijken een verschil van geneesmiddel-geïnduceerde ziekenhuisopnames met 

zich meebrengt. Ook hieromtrent wordt nog niks teruggevonden in de literatuur. 
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6. CONCLUSIES 

Inname van geneesmiddelen is een oorzaak van hyponatriëmie en hyperkaliëmie die 

vaak over het hoofd wordt gezien, aangezien er vele andere mogelijke oorzaken bestaan. 

Tussen de geneesmiddelen die deze stoornissen veroorzaken, zitten geneesmiddelen 

die dagelijks worden afgeleverd door de officina-apotheker. 27 van de 150 meest 

afgeleverde geneesmiddelen in België, kunnen hyponatriëmie veroorzaken, waarvan zes 

dit slechts uitzonderlijk doen. Deze 27 kunnen onderverdeeld worden in 10 verschillende 

geneesmiddelklassen.  Voor hyperkaliëmie zijn dat 17 geneesmiddelen uit vier 

verschillende geneesmiddelklassen. Uit deze cijfers kan besloten worden dat 

geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie en hyperkaliëmie elektrolietstoornissen zijn 

waarbij de officina-apotheker een belangrijke rol kan spelen bij de preventie ervan. 

Uit het terreinonderzoek blijkt dat er verschillen zijn tussen Nederland en Vlaanderen 

op vlak van de rol van de officina-apotheker in het behandelverhaal van de patiënt. Eén 

van de grootste verschillen is dat Nederlandse officina-apothekers het recht hebben om 

de labowaarden van hun patiënten standaard in te kijken en op basis hiervan 

beslissingen kunnen nemen. In Vlaanderen kunnen officina-apothekers dit niet.  

Verder kan uit de gevoerde gesprekken met Vlaamse ziekenhuisapothekers en 

Nederlandse officina-apothekers besloten worden dat zij beiden voorstander zijn om de 

Vlaamse officina-apothekers toegang te geven tot de labowaarden van de patiënt. 

Nederlandse officina-apothekers achten het zelfs onmogelijk hun job naar behoren uit te 

voeren zonder kennis van die labowaarden. Deze masterproef bespreekt ook enkele van 

de voorwaarden die door beiden gesteld worden opdat het gebruik van de labowaarden 

door de officina-apothekers zo efficiënt mogelijk gebeurt. Indien hieraan wordt voldaan, 

zijn zij ervan overtuigd dat gevallen van geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie of 

hyperkaliëmie kunnen voorkomen worden door de interventie van de officina-apotheker.  

Door het toebedelen van de kennis over de labowaarden van de patiënt aan de 

Vlaamse officina-apothekers, achten Vlaamse ziekenhuisapothekers en Nederlandse 

officina-apothekers het mogelijk een positief verschil te maken in de incidentie van 

geneesmiddel-geïnduceerde hyponatriëmie en hyperkaliëmie. Om de bevindingen van 
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deze masterproef in de praktijk te brengen, zijn er naar mijn mening echter verschillende 

zaken die hieraan vooraf moeten gaan.  Voor de officina-apothekers in Vlaanderen deze 

labowaarden kunnen inkijken, moet dit wettelijk vastgelegd worden door de overheid. 

Bovendien zal het van belang zijn dat de officina-apotheker over de nodig kennis 

beschikt om deze labowaarden correct te interpreteren. Dit kan door een specifieke 

opleiding voor de officina-apothekers te voorzien. Deze opleiding zou dan in de 

permanente vorming moeten worden opgenomen. Verder zal in de software van de 

officina-apotheker een beslisboom of checklist moeten verwerkt worden, zodat duidelijk is 

wanneer de arts moet gecontacteerd worden. De software moet ook een overzichtelijke 

en efficiënte weergave van de labowaarden garanderen. Softwarehuizen zullen dit 

moeten integreren in het pakket. En last but not least is het van groot belang dat de 

apotheker hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Er kan aan alle voorwaarden, die nodig 

zijn om dit in de praktijk mogelijk te maken, voldaan zijn; het is pas wanneer de 

apotheker bereid is deze taak op zich te nemen, dat een verschil kan gemaakt worden. 
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BIJLAGEN  

 

BIJLAGE I: 3 CASUSSEN OVER GENEESMIDDEL-GEÏNDUCEERDE 

HYPONATRIËMIE EN HYPERKALIËMIE DIE WERDEN VOORGELEGD AAN 

VLAAMSE ZIEKENHUISAPOTHEKERS EN NEDERLANDSE OFFICINA-

APOTHEKERS. 

 

Casus 1 

Vrouw, 83 jaar. 

Opname in het ziekenhuis:  

De patiënte wordt doorverwezen door de huisarts omwille van een dementieel beeld 

(voornamelijk geheugenstoornissen). De patiënte is de laatste tijd enorm angstig en 

gejaagd, weet zelf niet waarvoor ze angstig is. Geen hartkloppingen tijdens de 

gejaagdheid. Verdere actuele medische problemen: productieve hoest met witte sputa en  

urinaire incontinentie. 

Sociaal: ze woont alleen, doet alles nog zelf, overweegt een poetsvrouw maar vindt er 

geen.  

Medische voorgeschiedenis: 

- 2 x CABG 

- Aortaklepbioprothese 

- Chronische VKF waarvoor antico 

- AHT 

- DMII 

Medicatielijst bij opname: 

- Warfarine 5 mg 1/d  

- Gliquidon 30 mg 2/d 

- Furosemide 40 mg om de twee dagen 

- Aspirine 100 mg 1/d 

- Felodipine 10 mg 1/d 

- Metoprolol 100 mg 1/d 

- Ramipril 5 mg / Hydrochloorthiazide 25 mg 1/d 

- Gliclazide 60 mg 1/d 



 
 

 
 

Klinische bevindingen en labowaarden: 

- Gewicht 62 kg 

- Temperatuur 36.2° 

- Bloeddruk 150/60 

- Pols 72 

- Geen oedemen 

- Schildkliertesten in orde 

- ECG geruststellend 

- CT hersenen geruststellend 

- HbA1c (na 10 dagen opname): 7.7 

PLASMA Dag 1 Dag 4 Eenheid Refwaarde 

Natrium 128 129 mmol/L 135-144 

Kalium 4.3 4.8 mmol/L 3.6-4.8 

Magnesium 2.03 2.02 mg/dL 1.7-2.55 

Ureum 0.48 0.56 g/L 0.13-0.43 

Creatinine 0.86 0.81 mg/dl 0.55-0.96 

 

Cognitief: 

- Na 3 weken opname: MMSE 24/30 

- Geheugentesten gestoord 

- Verlaagde ADL scores 

- Opstart donepezil 

- Thuishulp instellen 

- Opvolging door huisarts voor tekens qua depressie 

Ontslag uit het ziekenhuis na één maand opname. 

 

Casus  2 

Vrouw, 83 jaar. 

Opname in het ziekenhuis:  

De patiënte wordt doorverwezen door de huisarts omwille van een verwardheid. Opname 

in het ziekenhuis twee maanden voorheen. Algemene malaise, slaperigheid en 



 
 

 
 

vergeetachtigheid. Zij maakt volgens de familie de laatste tijd een depressieve indruk; de 

verwardheid en vergeetachtigheid zijn de laatste dagen sterk toegenomen. 

Medische voorgeschiedenis: 

- 2 x CABG 

- Aortaklepbioprothese 

- Chronische VKF waarvoor antico 

- AHT 

- DMII 

- Beginnend dementieel beeld vastgesteld bij vorige opname 2 maand geleden 

Medicatielijst bij opname: 

- Warfarine 5 mg 1/d  

- Gliquidon 30 mg 2/d 

- Furosemide 40 mg om de twee dagen 

- Aspirine 100 mg 1/d 

- Felodipine 10 mg 1/d 

- Metoprolol 100 mg 1/d 

- Ramipril 5 mg 1/d 

- Gliclazide 60 mg 1/d 

- Donepezil 5 mg 1/d 

- Venlafaxine 150 mg 1/d 

Labowaarden: 

 Dag 1 Dag 3 Dag 7 Dag 14 Eenheid Refwaarde 

PLASMA       

Natrium 124 131 131 135 mmol/L 135-144 

Kalium 3.9 4.9 4.9 4.7 mmol/L 3.6-4.8 

Magnesium 2.23    mg/dL 1.7-2.55 

Osmolaliteit 255    mOsm/kg 
H2O 

280-301 

Creatinine 0.81 0.79 0.82 0.78 mg/dl 0.55-0.96 

URINE       

Natrium 44    mmol/L  

Osmolaliteit 717    mOsm/kg 
H2O 

50-1200 

 



 
 

 
 

Casus 3 

Vrouw, 85 jaar. 

Een 85-jarige vrouw met een gewicht van 51 kg, wordt met een klinisch beeld van 

verwardheid binnengebracht op de dienst spoedgevallen. Uit de hetero-anamnese van 

haar echtgenoot blijkt dat ze de laatste dagen algemeen onwel was. Ze zou ook 

meerdere keren zijn gevallen. Uit de verwijsbrief van de huisarts verneemt de spoedarts 

dat bij de patiënte recent een aortaklepstenose werd vastgesteld, en dat een viertal jaar 

geleden sotalol werd ingesteld voor de behandeling van voorkamerfibrillatie (hersteld). 

Verder lijdt de patiënte sinds een tiental jaar aan primaire arteriële hypertensie en 

osteoartrose. Vroeger heeft zij last gehad van rusteloze benen. Zij is allergisch voor 

NSAIDs. 

Medicatielijst na anamnese: 

- Sotalol 80 mg 2/d 

- Perindopril 5 mg 1/d  

- Fenofibraat 145 mg 1/d 

- Clonazepam 6 druppels ’s avonds 

- Vitamine B complex 1/d 

- Paracetamol 325mg / Tramadol 37,5 tot 3 x per dag 

- Rode gistrijst supplement 2/d 

Uit het klinisch onderzoek blijkt het volgende: 

- Hartslag 90 bpm  

- Bloeddruk 140/97 mm Hg  

- Temperatuur 36.1 °C 

- Saturatie 99   

- Glasgow Coma Schaal 11 (E:3,V:3,M:5).  

- ECG: patiënte blijkt sinusaal. 

Labowaarden 

- Serumcreatinine van 1,91 mg/dl (eGFR van 21 ml/min volgens CKD-EPI) 

- Verhoogde kaliumwaarde (6,1 mmol/l) 

- Sterk afwijkende leverwaarden (AST 386U/l, ALT 312 U/l) 



 
 

 
 

- Verhoogde creatinekinase (CK 13000 U/l) en lactaat dehydrogenase (LDH 886 

U/l).  

Na aanpassing van de medicatie en na therapie daalden CK en LDH waarden en 

normaliseerde de nierfunctie, het creatinine bij ontslag bedroeg 0.89 mg/dl. De patiënte 

kon in vrij goede algemene toestand het ziekenhuis verlaten na 10 dagen opname; 

opvolging via het geriatrisch dagziekenhuis werd voorzien. 

 

  



 
 

 
 

BIJLAGE II: VRAGENLIJST VOOR VLAAMSE ZIEKENHUISAPOTHEKERS EN 

NEDERLANDSE OFFICINA-APOTHEKERS. 

 

Casus 1 

In de eerste casus wordt bij de patiënt een tekort aan hyponatriëmie veroorzaakt door de 

inname van hydrochloorthiazide (thiazide-diureticum). De angst, gejaagdheid en het 

dementieel beeld die bij de patiënt worden vastgesteld zijn hiervan ook de oorzaak.  

 

Casus 2  

In de tweede casus wordt dezelfde vrouw uit casus 1 opnieuw opgenomen in het 

ziekenhuis omwille van verwardheid. De verwardheid werd veroorzaakt door de inname 

van venlafaxine (SNRI) wat voorgeschreven werd tegen het depressieve beeld dat 

tijdens de vorige opname bij de patiënt is vastgesteld. 

 

Casus 3 

Een 85-jarige vrouw wordt binnen gebracht in het ziekenhuis in een verwarde toestand. 

Zowel de ECG-veranderingen als de algemene slechte toestand van de vrouw kunnen 

verklaard worden door de overmaat aan kalium in het lichaam.  Deze hyperkaliëmie werd 

veroorzaakt door de inname van een ACE-inhibitor. 

 

Vragen 

1. Bent u van mening dat de officina-apotheker bij iedere patiënt die thiazidediuretica of 

venlafaxine of ACE-inhibitoren inneemt, bij de arts labowaarden zou moeten 

opvragen? 

 Zo ja: Waarom? 

 Zo niet: In welke van onderstaande gevallen vindt u dat de officina-

 apotheker de arts zou moeten vragen naar de labowaarden van de patiënt? 

- Wanneer het om een risicopatiënt gaat (vrouwelijk geslacht, diabetes, hoge 

leeftijd zoals in casus 1 en 2). 

 Zo ja: Waarom? 

 Zo niet: Waarom? 



 
 

 
 

- Wanneer de patiënt minstens 2 medicijnen neemt die 

hyponatriëmie/hyperkaliëmie kunnen induceren. 

 Zo ja: Waarom? 

 Zo nee: Waarom? 

- Wanneer de patiënt minsten 3 medicijnen neemt die 

hyponatriëmie/hyperkaliëmie kunnen induceren. 

 Zo ja: Waarom? 

 Zo niet: Waarom? 

- Wanneer de officina-apotheker bij de patiënt een verandering van gedrag 

vaststelt. 

 Zo ja: Waarom? 

 Zo ja: Waarom? 

2. Vereisen thiazidediuretica meer aandacht van de officina-apotheker omtrent het 

induceren van hyponatriëmie dan SNRI’s? Met andere woorden, zou men bij 1 van de 

2 meer geneigd moeten zijn om de arts te contacteren met vraag naar labowaarden? 

Of is het omgekeerd? Waarom? 

3. Zou u ervoor pleiten om de officina-apothekers standaard de labowaarden van iedere 

patiënt te laten inkijken? 

 Zo ja: Waarom? 

 Zo niet: Waarom? 

4. Welke van onderstaande opties verkiest u en waarom? (Ongeacht uw antwoord op de 

vorige vraag) 

- De officina-apotheker kan standaard de labowaarden van iedere patiënt 

inkijken. 

OF 

- De officina-apotheker vraagt naar de labowaarden van de patiënt bij de arts 

wanneer hij/zij om eender welke reden vermoedt dat de patiënt lijdt aan 

hyponatriëmie/hyperkaliëmie. 

5. Wat kunnen volgens u voordelen zijn van het standaard inkijken van labowaarden bij 

de patiënt door de officina-apotheker? 



 
 

 
 

6. Wat kunnen volgens u nadelen zijn van het standaard inkijken van de labowaarden bij 

de patiënt door de officina-apotheker? 

7. Wat kunnen volgens u voordelen zijn bij het contacteren van de arts met vraag naar 

de labowaarden bij patiënten die medicatie innemen die hyponatriëmie/hyperkaliëmie 

kunnen veroorzaken? 

8. Wat kunnen volgens u nadelen zijn bij het contacteren van de arts met vraag naar de 

labowaarden bij patiënten die medicatie innemen die hyponatriëmie/hyperkaliëmie 

kunnen veroorzaken? 

9. Vereisen geneesmiddelen die hyperkaliëmie kunnen veroorzaken (ACE-inhibitoren) 

meer aandacht van de officina-apotheker dan geneesmiddelen die hyponatriëmie 

kunnen veroorzaken (thiazidediuretica en SNRI’s)? Met andere woorden, zou men bij 

1 van de 2 meer geneigd moeten zijn om de arts te contacteren met vraag naar 

labowaarden? Of is het omgekeerd? Waarom? 

10. Als u uit alle parameters één parameter zou moeten kiezen die de officina-apothekers 

standaard kunnen inkijken, welke zou dat zijn? (Los van deze casussen.) 

11. Stel dat het zo is dat officina-apothekers standaard de labowaarden van iedere 

patiënt kunnen inkijken. Heeft u bepaalde opmerkingen omtrent op welke manier deze 

labowaarden zouden moeten zichtbaar gemaakt worden voor de officina-apotheker? 

(Op vlak van lay-out, hanteerbaarheid, welke parameters…) 

12. Stel dat het zo is dat officina-apothekers standaard de labowaarden van iedere 

patiënt kunnen inkijken. Zou de offcina-apotheker de arts reeds moeten contacteren 

indien men een stijgende of dalende trend ziet van respectievelijk de kaliumwaarde 

en natriumwaarde in het bloed of pas wanneer de waarden zich boven of onder de 

drempelwaarden bevinden? Waarom? 

13. Acht u het voor de officina-apothekers mogelijk om de ziekenhuisopnames in 

bovenstaande casussen te voorkomen zonder kennis van de labowaarden? 

14. Acht u het voor de officina-apothekers mogelijk om de ziekenhuisopnames in 

bovenstaande casussen te voorkomen met kennis van de labowaarden? 

15. Zijn er personen werkzaam in de ziekenhuisapotheek die zich bezighouden met het 

onderzoeken van geneesmiddel-geïnduceerde ziekenhuisopnames? Zo ja, op welke 

manier zijn ze hiermee bezig? 



 
 

 
 

16. Als u tussen serumkaliumconcentratie of serumnatriumconcentratie zou moeten 

kiezen, welke zou de officina-apotheker standaard moeten kunnen inkijken? 

Waarom? 

  



 
 

 
 

BIJLAGE III: TOP 150 VAN MEEST AFGELEVERDE GENEESMIDDELEN IN BELGIË 
 

ATC-code Actief Bestanddeel 

N02BE01  PARACETAMOL  

M01AE01  IBUPROFEN  

A10BA02  METFORMINE  

C07AB07  BISOPROLOL  

A11CC05  COLECALCIFEROL (VIT. D3)  

A02BC02  PANTOPRAZOL  

B01AC06  ACETYLSALICYLZUUR  

N02BE51  

PARACETAMOL, 

COMBINATIEPREPARATEN EXCL. 

PSYCHOLEPTICA  

N05CF02  ZOLPIDEM  

N05CD06  LORMETAZEPAM  

J01CA04  AMOXICILLINE  

N05BA12  ALPRAZOLAM  

J01CR02  AMOXICILLINE MET ENZYMREMMER  

R01AA07  XYLOMETAZOLINE  

C10AA01  SIMVASTATINE  

H03AA01  LEVOTHYROXINE  

N05BA06  LORAZEPAM  

R05CB01  ACETYLCYSTEINE  

R01BA52  
PSEUDOEFEDRINE, 

COMBINATIEPREPARATEN  

J07BB02  
INFLUENZAVACCIN, GEZUIVERD 

ANTIGEEN  

N02AX02  TRAMADOL  

A06AD65  
MACROGOL, 

COMBINATIEPREPARATEN  

M02AA15  DICLOFENAC  

A02BC01  OMEPRAZOL  

R01AD52  
PREDNISOLON, 

COMBINATIEPREPARATEN  

A03FA03  DOMPERIDON  

M01AB05  DICLOFENAC  

D01AC02  MICONAZOL  



 
 

 
 

A07DA03  LOPERAMIDE  

C10AA05  ATORVASTATINE  

R05DA09  DEXTROMETHORFAN  

D08AG02  POVIDON-JOOD  

R05FA02  
OPIUMDERIVATEN MET 

EXPECTORANTIA  

N02AA59  
CODEINE, 

COMBINATIEPREPARATEN  

R01AD09  MOMETASON  

R01AA09  TRAMAZOLINE  

R03AL01  
FENOTEROL MET 

IPRATROPIUMBROMIDE  

N06AB10  ESCITALOPRAM  

N02AX52  
TRAMADOL, 

COMBINATIEPREPARATEN  

H02AB04  METHYLPREDNISOLON  

R01AA05  OXYMETAZOLINE  

R02AA03  DICHLOORBENZYLALCOHOL  

R06AE07  CETIRIZINE  

R05CB03  CARBOCISTEINE  

C03CA02  BUMETANIDE  

R03AC02  SALBUTAMOL  

C08CA01  AMLODIPINE  

C10AA07  ROSUVASTATINE  

A07FA02  SACCHAROMYCES BOULARDII  

A12AX  
CALCIUM MET VITAMINE D EN/OF 

ANDERE MIDDELEN  

R03AK06  SALMETEROL MET FLUTICASON  

R02AA05  CHLOORHEXIDINE  

J01FA10  AZITHROMYCINE  

N06BA04  METHYLFENIDAAT  

C09AA04  PERINDOPRIL  

R02AA20  DIVERSE MIDDELEN  

R03AK07  FORMOTEROL MET BUDESONIDE  

N06AX21  DULOXETINE  

B01AB05  ENOXAPARINE  



 
 

 
 

N06AX05  TRAZODON  

N03AG01  VALPROINEZUUR  

N02BA01  ACETYLSALICYLZUUR  

A06AB02  BISACODYL  

M04AA01  ALLOPURINOL  

A02BA02  RANITIDINE  

A02BX13  ALGINEZUUR  

C07BB07  BISOPROLOL MET THIAZIDEN  

A03BB01  BUTYLSCOPOLAMINE  

N05BA08  BROMAZEPAM  

N06CA02  
MELITRACEEN MET 

PSYCHOLEPTICA  

C01DX12  MOLSIDOMINE  

A02AD01  
GEWONE ZOUTCOMBINATIES VAN 

AL CA MG  

C03DA01  SPIRONOLACTON  

N07CA01  BETAHISTINE  

M02AC  
PREPARATEN MET 

SALICYLZUURDERIVATEN  

C09AA03  LISINOPRIL  

J01XX01  FOSFOMYCINE  

S01CA01  
DEXAMETHASON MET 

ANTIMICROBIELE MIDDELEN  

R06AE09  LEVOCETIRIZINE  

D06AX01  FUSIDINEZUUR  

A11DB  
VITAMINE B1 MET VITAMINE B6 

EN/OF VITAMINE B12  

C03CA01  FUROSEMIDE  

N07BA01  NICOTINE  

M01AC01  PIROXICAM  

D01AC52  
MICONAZOL, 

COMBINATIEPREPARATEN  

A02BC05  ESOMEPRAZOL  

A01AB12  HEXETIDINE  

N05BA01  DIAZEPAM  

J02AC01  FLUCONAZOL  



 
 

 
 

R06AX27  DESLORATADINE  

C07AA05  PROPRANOLOL  

C07AB12  NEBIVOLOL  

C09AA05  RAMIPRIL  

R01AD12  FLUTICASONFUROAAT  

C05CA53  
DIOSMINE, 

COMBINATIEPREPARATEN  

N06AX16  VENLAFAXINE  

R01BA53  
FENYLEFRINE, 

COMBINATIEPREPARATEN  

R03BB04  TIOTROPIUM BROMIDE  

M02AA06  ETOFENAMINEZUUR  

N06AB05  PAROXETINE  

A03FA01  METOCLOPRAMIDE  

D02AB  ZINKPRODUCTEN  

G03AA09  
DESOGESTREL MET 

ETHINYLESTRADIOL  

A10BB09  GLICLAZIDE  

S01AA30  
COMBINATIEPREPARATEN MET 

VERSCHILLENDE ANTIBIOTICA  

M01AE02  NAPROXEN  

J01MA02  CIPROFLOXACINE  

N06AA09  AMITRIPTYLINE  

A01AB11  DIVERSE MIDDELEN  

R03BA02  BUDESONIDE  

C08DB01  DILTIAZEM  

N03AE01  CLONAZEPAM  

A03AB06  OTILONIUM BROMIDE  

R03BB01  IPRATROPIUM BROMIDE  

N02AX01  TILIDINE  

R05DA04  CODEINE  

N06AX11  MIRTAZAPINE  

M01AC06  MELOXICAM  

J01FA09  CLARITROMYCINE  

N02AA05  OXYCODON  

N02AB03  FENTANYL  



 
 

 
 

J01MA14  MOXIFLOXACINE  

C07AB02  METOPROLOL  

B01AA07  ACENOCOUMAROL  

A10AB05  INSULINE ASPART  

A10AE04  INSULINE GLARGINE  

N06AB06  SERTRALINE  

A06AD11  LACTULOSE  

B01AA03  WARFARINE  

B01AB06  NADROPARINE  

R02AA18  HEXAMIDINE  

C10AB05  FENOFIBRAAT  

B01AC04  CLOPIDOGREL  

M01AB16  ACECLOFENAC  

R03AK08  
FORMOTEROL MET 

BECLOMETASON  

C03BA11  INDAPAMIDE  

R03DC03  MONTELUKAST  

C07AA07  SOTALOL  

R05DA  OPIUMALKALOIDEN EN DERIVATEN  

N03AF01  CARBAMAZEPINE  

A10AD05  INSULINE ASPART  

N05CD03  FLUNITRAZEPAM  

H02AB01  BETAMETHASON  

A01AB03  CHLOORHEXIDINE  

G01AF04  MICONAZOL  

R05CB02  BROOMHEXINE  

N05BA11  PRAZEPAM  

C07AB03  ATENOLOL  

C09BB04  PERINDOPRIL MET AMLODIPINE  

C07AG02  CARVEDILOL  
 

 

 

  



 
 

 
 

BIJLAGE IV: INTERNALISATION AT HOME 
 

1. “Communicatie en therapietrouw; van woorden naar daden” door professor 

Sandra van Dulmen (21/2/2017) 

Adherence of therapietrouw wordt gedefinieerd als de mate waarin iemands gedrag 

overeenstemt met het advies van de zorgverlener waarmee de patiënt heeft ingestemd. 

Verschillende factoren zijn gerelateerd aan de therapietrouw van de patiënt zoals de 

complexiteit en de duur van de behandeling, de karakteristieken van de ziekte en de 

eigenschappen van de patiënt zelf. Ook psychosociale factoren kunnen invloed hebben 

op de therapietrouw. Voorbeelden hiervan zijn kennis van de patiënt over de betreffende 

aandoening, de houding tegenover het geneesmiddel en het vertrouwen in de 

doeltreffendheid van de behandeling. Door rekening te houden met deze psychosociale 

factoren, kan de officina-apotheker een belangrijke rol spelen in het voorkomen, 

signaleren en oplossen van therapieontrouw.  

Uit onderzoek blijkt dat patiënten gesprekken over medicijngebruik en therapietrouw 

kunnen waarderen. Hun kennis over de behandeling wordt verruimd en ze zijn in staat 

een correcte zelfzorg uit te voeren. Ook de erkenning van een nieuwe voorlichtingsrol is 

een voordeel voor de apotheker. 

Bij de verbetering van de therapietrouw van de patiënt door de officina-apotheker staat 

goede, patiëntgerichte communicatie centraal. Deze communicatie mag geen 

gestandaardiseerde werkmethode zijn maar moet worden aangepast aan de patiënt, het 

medicijn, de aandoening en de omstandigheden. Luisteren, interesse tonen en de patiënt 

serieus nemen, zijn noodzakelijk om een therapie(on)trouwe patiënt te herkennen. Op 

deze manier is de officina-apotheker in staat om de therapietrouw van patiënten te 

verbeteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. “Nanomedicines – Opportunities for non-invasive Drug Delivery and 

Combatting Infectious Diseases” by prof. dr. Claus-Michael Lehr (6/3/2017) 

Nowadays there is a need for research on new anti-infectives, caused by the increase of 

multi-resistant micro-organisms. The delivery of these new anti-infectives to the site of 

action should be improved. Drug delivery researchers attempt to get the anti-infectives to 

their site of action safely and efficiently, preferably in a non-invasive way. To perform its 

operation, the medicine must overcome bacterial barriers such as biofilms, bacterial 

envelops and host cells. The use of nanomedicine could be an effective solution to these 

barriers, relying on nanoparticles as drug carriers. However, the safety of these 

nanoparticles for use in the human body remains an important issue. Therefore the 

nanoparticles are obliged to fulfill a number of requirements to ensure safety. One 

example is the composition and size, which must be acceptable for use in the human 

body.  

In oral drug delivery, nanomedicine can be a solution for difficulties with the delivery of 

poorly soluble compounds to the site of action. Furthermore, it also improves targeting 

the inflamed intestinal mucosa and overcoming the gram negative bacterial envelope. 

Today, the use of nanomedicine is primarily found in skin and dermal delivery, oral drug 

delivery, and lung and pulmonary delivery. Extra research in these domains can cause a 

decrease in fatalities due to antimicrobial resistance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. “Designing and evaluating interventions to reduce medication errors: 

challenges and opportunities” by professor Bryony D. Franklin (18/4/2017) 

Along with avoiding adverse drug reactions and optimizing the use of medication by the 

patient, preventing medication errors is an effective way of improving medication safety. 

The occurrence of medication errors is nowadays a common modern problem and it can 

cause serious damage to the patient. There are four domains in which these errors can 

be made: prescribing medication, dispensing medication, administering medication and 

monitoring the effect of the medication.  

In order to find a solution for these errors, a deeper understanding of the problem is 

necessary. One of the causes, found by performing quantitative and qualitative research, 

is a miscommunication between doctors and pharmacists. A prescribing improvement 

model (PIM) has been developed to improve communications, specifically targeting a 

reduction of prescribing errors. This can be accomplished by three different tasks for 

doctors and pharmacists. First, prescribers need to improve their identification by 

stamping or printing their name on their medication orders. Secondly, pharmacists need 

to improve their feedback to doctors. Thirdly, group feedback should be facilitated. Other 

solutions to medication errors can be found in areas like technology or system designs. 

The changes made to avoid these medication errors could lead to some challenges and 

consequences that were not taken into account. Therefore, it is important to look out for 

and mitigate any unintended consequences that arise. Also important is the involvement 

of patients in their own drug use. With the right knowledge and a lot of teamwork, practice 

and training, it should be possible to reduce future medication errors. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. “Samen werken aan onze gezondheidszorg van morgen” door meneer Pedro 

Facon (20/4/2017) 

België bevindt zich op vlak van uitgaven voor de gezondheidszorg op een relatief goede 

plaats ten opzichte van de andere landen uit de Europese Unie. België is een ‘big 

spender’, maar de laatste jaren wordt een besparingstrend gezien binnen de 

gezondheidszorg. Ondanks de besparingen van de jongste jaren, zullen die besparingen 

ook de komende jaren hoog blijven. Het budget voor de sociale zekerheid is een enorm 

bedrag en is daarom erg aantrekkelijk om op te besparen.  

“Wij hebben het beste gezondheidssysteem ter wereld.” Een stelling die wel vaker 

gehoord wordt, maar die niet volledig klopt. Inwoners van België hebben een gemiddelde 

levensverwachting die hoger licht dan in de meest andere landen, maar deze hoge 

levensverwachting staat niet in verhouding met de uitgaven die ervoor gedaan worden. 

De wachttijden om bij een huisarts te gaan en rechtstreekse toegang tot specialisten, zijn 

voorbeelden van punten waar zodanig hoog op gescoord wordt dat de slechte punten 

worden opgegeven. Die slechte punten zijn er nochtans, denk maar aan het aantal 

verkeersongevallen en antibioticagebruik. 

De FOD volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu speelt een 

belangrijke rol in het verzekeren van een optimale gezondheidszorg voor België. Ook de 

komende jaren staat de gezondheidszorg in beweging en iedereen wordt gestimuleerd 

om hier op één of andere manier aan bij te dragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


