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Bert is heel erg ziek 
 
Bert is 76, was in zijn werkzaam leven machinebankwerker, op zijn 56e werd hij door faillissement van het bedrijf 
werkloos, hij kwam ondanks vele sollicitaties niet meer aan het werk en kwam in een uitkering terecht. Hij is 
getrouwd, heeft een dochter en 3 kleinkinderen. Zijn vrouw heeft een hartoperatie ondergaan. 
 
Bert was een vrolijke man, had een breed contactennetwerk, rookte en hield van een feestje op zijn tijd. Hij had 
geen lichamelijke klachten behoudens diabetes waar hij nauwelijks last van ondervond. 
5 jaar geleden begon hij lichamelijke klachten te krijgen. Kreeg regelmatig ademnood, werd snel moe en de zin in 
leuke dingen verdween. De huisarts schaarde het onder ouderdomsklachten en ouderdomsdepressie waarvoor 
hij medicijnen voorschreef. 
Omdat de situatie niet verbeterde verwees de huisarts naar de internist voor nader onderzoek. De Internist 
verwees voor aanvullend onderzoek naar de Cardioloog, Longspecialist en Geriater. Daarna moest hij bij de 
verschillende specialisten komen voor de uitslag en behandeling voor zover zij problemen constateerden.  
Bert bleek COPD te hebben naast zijn al bekende diabetes. De Geriater constateerde achteruitgang van het 
cognitief vermogen en de Cardioloog stelde de diagnose lichte hartproblemen met hoge bloeddruk. Er volgde, op 
verzoek van de internist, een korte opname voor nader onderzoek. 
Bij alle artsenbezoeken was de vrouw van Bert aanwezig. Samen probeerden ze hoogte te krijgen over wat er aan 
de hand is. Er kwam geen duidelijkheid, behalve dat de longcapaciteit was verminderd tot 32%. Ondanks 
herhaaldelijk verzoek kregen ze géén samenhangend overzicht over de onderzoeken die zijn gedaan en ze 
kregen geen beeld van het geheel. Het bleef bij gesprekjes met de verschillende specialisten met de daarbij 
behorende adviezen inclusief voorschrijven van medicijnen. Een verzoek aan de klachtencommissie van het 
ziekenhuis om hier wat aan te doen bleef zonder resultaat. 
 
Bert ging zienderogen achteruit, vermagerde ernstig, werd steeds depressiever, bleef thuis, ging niet meer uit. 
Consultatie bij de huisarts leverde op dat ‘het nu eenmaal bij de ouderdom hoort’ en hij schreef antidepressiva 
voor.  
Bert slikte op voorschrijven van de verschillende artsen dagelijks een reeks medicijnen (15) maar hij voelde zich 
steeds zieker, werd steeds magerder en verloor alle energie. 
Opnieuw onderzoek door de verschillende specialisten en opnieuw medicijnen. Regelmatig werd Bert zó ziek en 
zó benauwd dat de huisarts moest komen en deze schreef dan weer extra ‘puffers’ voor. 
Omdat Bert steeds meer problemen kreeg werd het wijkteam en Thuiszorg ingeschakeld. Er volgde een 
bespreking waarbij Bert en zijn vrouw niet zijn betrokken. Er volgde een toewijzing voor verzorging, 3x in de week 
hulp bij het douchen. Ook werd een traplift toegewezen (heeft één jaar geduurd eer die werd geïnstalleerd). 
 
De vrouw van Bert werd steeds ongeruster en vroeg de huisarts om hulp. Deze verwees naar de 
thuiszorg/wijkteam. De wijkcoördinator komt op bezoek en stelt autoritair vast dat de bestaande hulp voldoende is 
en zegt dat ze ‘niet moeten zeuren’. 
Bert wordt steeds zieker en magerder, zijn gewicht is intussen teruggelopen van 75 kg naar 58 kg. 
Hij heeft ernstige diarree, het eten smaakt niet, is steeds meer incontinent, gaat wazig zien, kan de krant niet 
meer lezen, vergeet steeds meer, herkent vrienden niet meer, wordt steeds somberder en opstandiger en zegt 
tegen zijn vrouw dat ‘het leven niks meer is’. Bert ligt ‘voor dood’ heel de dag in de stoel, heeft nog voor 10 
minuten energie om met iemand te spreken, heeft nergens zin in, eet en drinkt niet wanneer dat niet wordt 
voorgezet, verzorgt zich niet wanneer zijn vrouw hem daartoe niet aanzet en slaapt een belangrijk deel van de 
dag. 
De vrouw van Bert neemt gefrustreerd en vol zorgen contact op met de huisarts, specialisten en anderen en 
allemaal verwijzen ze naar elkaar en naar de Thuiszorg en wijkteam. Maar er gebeurt niets.  
 
Door toeval komt ze iemand tegen die Dichtbij kent en neemt contact op. Samen met haar is naar de situatie 
gekeken. Constatering, er is een hoop mis. Mis met de behandeling van Bert en zijn vrouw. Eenvoudige mensen 
die niet anders kunnen dan afgaan op de ‘specialisten’ en de ‘zusters’. Wat blijkt: 
Bert heeft diabetes, COPD en een hoge bloeddruk. De COPD veroorzaakt benauwdheid en beperkte energie. 
Daar valt met de juiste medicijnen met eventueel zuurstof en behandeling redelijk mee te leven. 
Maar . . . 

- De verschillende specialisten en de huisarts hebben géén overleg met elkaar over de toestand van Bert. 
Ieder handelt naar eigen inzicht onwetend wat de collega vindt en doet. 

- Elk van hen stelt afzonderlijk een diagnose en schrijft zonder overleg met de anderen behandeling en 
medicijnen voor. 

- Bij het constateren van verergering van problemen schrijf ieder weer zonder overleg sterkere of andere 
medicijnen voor. 
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- De huisarts heeft geen informatie en geeft wanneer nodig zelf medicijnen met de verklaring: ‘wanneer je 
pijn of last hebt neem dan gerust ook paracetamol maximaal 6 per dag. 

 
Ondanks wanhopige verzoeken van de vrouw van Bert onderneemt niemand actie. Zowel de vrouw van Bert als 
Bert zelf worden regelmatig negatief bejegend omdat ze zogenaamd ‘lastig’ zijn en ‘zeuren’, een opmerking die de 
deur dicht deed: ‘je moet blij zijn dat je hulp krijgt’! 
 
3 keer per week komt een verzorgster Bert helpen bij douchen. Vaak verschillende verzorgsters op verschillende 
tijden. Bert en zijn vrouw weten niet wie dat geregeld heeft. Het is buiten hen om behandeld en toegewezen. Ze 
kennen de aanvraag niet, de toewijzing ook niet en weten niet wat Zorg In Natura (ZIN) is en wat een 
PersoonsGebonden Budget (PGB) is. Er is o.a. toegewezen op basis van een ‘elektronisch patiëntendossier’. 
Beiden wisten ze niet wat een ‘elektronisch patiëntendossier’ is en dat dat over hen bestaat. Bij navraag bij de 
huisarts verwees dezen naar de Thuiszorg/wijkteam. De wijkcoördinator erkende dat het patiëntendossier 
bestaat, dat ze het niet kan toesturen omdat het elektronisch is en op haar I-pad staat. De vraag wie het 
‘elektronisch patiëntendossier’ nog meer in bezit heeft kan ze niet beantwoorden omdat ze het niet weet.  
Over privacy gesproken en het betrekken van de cliënten bij overleg en bij beslissingen. 
 
Bert en zijn vrouw hebben we geholpen om een nieuwe aanvraag voor zorg in te dienen op basis van een PGB. 
De bureaucratie en gedoe dat loskwam is ongekend. Het vinden van een wijkverpleegkundige met de 
aantekening 5 (dezen mogen alleen een indicatie stellen) bleek problematisch omdat de Zorgverzekeraar alleen 
maar indicaties accepteert van wijkverpleegkundigen die in dienst zijn van Thuiszorgorganisaties die met de 
Zorgverzekeraar een contract hebben. De Thuiszorgorganisaties weigeren met een PGB te werken (reden: 
maximum door de Zorgverzekeraar te vergoeden uurprijs verzorging bij PGB € 20,- en met ZIN vanuit een 
thuiszorgorganisatie € 58,-; verpleegkundige met PGB € 38,- en met ZIN € 68,-).  
 
Intussen wordt Bert steeds zieker en steeds zwakker. De huisarts heeft z.g.n. ‘astronauten’ tubes voorgeschreven 
omdat Bert zeer ernstig vermagert. 
Op ons advies is de vrouw van Bert naar de Apotheker gegaan met de vraag of de toestand van Bert iets met de 
medicijnen van doen kan hebben. Hij heeft zich beperkt tot de medicijnen (15) op een rij te zetten, erbij vertelt 
waar ze voor dienen maar heeft niets opgemerkt over bijwerkingen en consequenties van combinaties van 
medicijnen. 
Wij hebben de medicijnen die Bert gebruikt en de belangrijkste gegevens uit de bijsluiters op een rij gezet. Dat 
beslaat al uit 14 a4 van de ruim 100 pagina’s gegevens van de 15 bijsluiters. Voor een gemiddeld opgeleid mens 
zijn de bijsluiters niet te lezen en niet te begrijpen, laat staan de samenhang tussen de verschillende medicijnen. 
 
Ik ben medisch een leek maar ik kan lezen dat het niet klopt en dat de gevolgen ernstig kunnen zijn voor de 
gezondheid van Bert. Naar mijn lekenwaarneming lijdt Bert aan medicijnvergiftiging. Wanneer niet wordt 
ingegrepen gaat Bert niet dood aan zijn kwalen maar aan de gevolgen van het medicijngebruik. 
 
Bert is intussen een menselijk wrak die de zin van het leven niet meer inziet en zijn vrouw is wanhopig omdat ze 
niet meer weet wat ze moet doen omdat ze overal nul op rekest krijgt en de gang van zaken niet begrijpt. 
 
Om een indruk te krijgen over de voorgeschreven medicijnen in de bijlage een uittreksel van 14 pagina’s van de 
100 pagina’s van de bijsluiters van de 15 medicijnen die Bert moet gebruiken. 
 
Juli 2016, 
 
Jan van Gorkum, 
Directeur/Bestuurder ‘Dichtbij’. 
 
Juni 2017, 
Het is een jaar verder. Bert is geheel zorgafhankelijk geworden, incontinent en dement en in een verpleeghuis 
opgenomen. Noch de specialisten, noch de huisarts, noch de thuiszorg, noch de apotheker waren bereid om 
kritisch te kijken naar de behandelingen en de verzorging van Bert. 
Bijwerkingen Centrum Lareb is benaderd m.b.t. de medicijnenlijst; die mag zich er niet in mengen omdat het een 
individuele patiënt betreft en artsen de medicijnen hebben voorgeschreven. 
Van het AMC Maastricht en AMC Nijmegen kwam de opmerking dat zij zich niet mogen mengen in besluiten van 
andere specialisten. 
Een klacht bij de Geriater leverde op dat dezen heeft opgemerkt dat alle opmerkingen moeten lopen via zijn jurist.  
De echtgenote laat het er nu bij omdat ze geen jurist kunnen betalen en bang is dat Bert geen goede zorg meer 
krijgt. 
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November 2017, 
Bert is overleden. De laatste maanden waren een lijdensweg. Zijn lichaamsgewicht was nog 37 kg. 
Dat hij geen eten meer tot zich kon nemen in de laatste weken was geen palliatieve sedatie. Met mijn gebrekkige 
medische kennis heb ik de indruk dat Bert is overleden aan medicijnvergiftiging en aan ondervoeding. 
De casus van Bert staat niet op zichzelf. 
Zie de bijlage waarin de lijst van medicijnen die Bert voorgeschreven heeft gekregen en ook gebruikte. 
 
Bijlage bij Bert is heel erg ziek. 
 
Uittreksels (letterlijke teksten overgenomen) van de bijsluiters van de 15 medicijnen die Bert zijn voorgeschreven door 
specialisten en huisarts. 
De medicijnen zijn voorgeschreven door: Internist, Longarts, Cardioloog, Geriater en Huisarts. 
Bijgaande beschrijvingen van de medicijnen en de bijwerkingen is slechts 15% van de inhoud van bijsluiters die bij de 
medicijnen zijn bijgesloten. De bijsluiters van deze medicijnen beslaan ruim 100 pagina’s met ingewikkelde teksten, voor een 
leek onbegrijpelijke taal. 
Bij navraag bij de Apotheek over mogelijke bijwerkingen en samenhang tussen de verschillende medicijnen heeft dezen slechts 
een lijstje opgemaakt waarvoor de medicijnen zijn voorgeschreven. Hij liet zich niet uit over de samenhang tussen en de risico’s 
daarvan van de verschillende voorgeschreven medicijnen 
Uit opmerkingen moet opgemaakt worden dat er géén overleg is tussen de verschillende artsen en er dus ook geen overleg is 
geweest over de medicijnen die zij hebben voorgeschreven. Dat was o.a. op te maken uit een opmerking van de Internist die een 
dosis verminderde van een medicijn die de cardioloog heeft voorgeschreven: ‘dat zal mijn collega niet leuk vinden!’  
 
Metfomine 1500/1000 
Dit middel kan op zichzelf geen hypoglykemie (een te lage bloedsuikerspiegel) veroorzaken. Als u echter dit middel 
inneemt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes die hypoglykemie kunnen 
veroorzaken (zoals sulfonylureumpreparaten, insuline, gliniden), bestaat het risico op hypoglykemie. Als u symptomen 
van hypoglykemie ervaart, zoals zwakte, duizeligheid, verhoogde transpiratie, snelle hartslag, stoornissen in uw 
gezichtsvermogen of concentratieproblemen, dan helpt het meestal als u iets eet of drinkt dat suiker bevat.  
 
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) Spijsverteringsproblemen, zoals 
misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en verminderde eetlust. Deze bijwerkingen treden meestal op aan het begin van de 
behandeling met dit middel. Het helpt als u de doses over de dag verspreidt en als u de tabletten bij of meteen na een 
maaltijd inneemt. Als deze symptomen blijven aanhouden, stop dan met het innemen van dit middel en raadpleeg uw arts.  

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers).  

Smaakverandering.  

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)  

Melkzuuracidose. Dit is een zeer zeldzame, maar ernstige complicatie, met name als uw nieren niet goed werken. Als 
deze complicatie bij u optreedt, dan moet u onmiddellijk worden behandeld. De symptomen van melkzuuracidose zijn 
braken, buikpijn met spierkrampen, een algemeen onwel gevoel met ernstige vermoeidheid en problemen met 
ademhalen. Als dit bij u gebeurt, stop dan onmiddellijk met het innemen van dit middel en vertel het direct aan uw arts.  

Huidreacties, zoals roodheid van de huid (erytheem), jeuk of een jeukende uitslag (netelroos).  

Afwijkingen in leverfunctietesten of hepatitis (ontsteking van de lever; dit kan vermoeidheid, verminderde eetlust en 
gewichtsverlies veroorzaken, met of zonder geelkleuring van de huid of het oogwit). Als dit bij u gebeurt, stop dan met het 
innemen van dit geneesmiddel. 

-   Slaapproblemen. 
-   Algehele vermoeidheid. 
-   Hartslagverhogend. 
-   Afnemen eetlust. 
-   Een vreemde metaalachtige smaak in de mond. 
-   Darmklachten waaronder (ernstige) diaree met vreemde kleur ontlasting. 
-   Evenwichtsproblemen. 
-   Wazig zien. 
 
Acetylsalicylzuur (bloedverdunner) 80 mg.  
 Zoals elk geneesmiddel kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.  De meest 
voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten en een verhoogde kans op bloedverlies in de maag en darmen, die 
afhankelijk zijn van de dosering. De verhoogde kans op bloedverlies in de maag en darmen zijn meestal niet merkbaar.  De 
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volgende bijwerkingen zijn gemeld tijdens de behandeling met acetylsalicylzuur:  
 Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten 
 -  verlenging van de bloedingstijd 
-  dyspepsie (gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de `  maagstreek, boeren, 
misselijkheid, braken en zuurbranden)  Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten - urticaria (huiduitslag met 
hevige jeuk en vorming van bultjes) - rhinitis (ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen 
en  afscheiding), kortademigheid  Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten - hersenbloeding, 
thrombocytopenie (bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met  blauwe plekken en bloedingsneiging), 
agranulocytose (een ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, 
heftige keelpijn en zweertjes in de mond, aplastische anemie (bloedarmoede door uitblijvende aanmaak van rode bloedcellen) 
ernstige maagdarmstelselbloedingen, misselijkheid en braken. Maag- of darmzweer die tot  perforatie in zeer zeldzame gevallen 
kan leiden. Bloedverlies in het maagdarmkanaal, bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit tot bloedarmoede leiden  Stevens-
Johnson syndroom (ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of 
oogontsteking), Lyell syndroom (ernstige, acute  (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de 
huid/vervelling van de huid), bloeduitstortingen, blauwe plekken, erythema nodosum (pijnlijke blauwrode knobbels in de huid), 
erythema multiforme (huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken) bronchospasmen (benauwdheid door kramp van 
de spieren van de luchtwegen), astma-aanval (aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling 
van het slijmvlies  van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm) ontsteking van de 
bloedvat jicht    Niet bekend: kan met de huidige beschikbare gegevens niet worden bepaald  - onbekend: oorsuizen 
(tinnitus)  Overgevoeligheidsverschijnselen zoals angio-oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. 
keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie) en anafylactische shock (shock 
(sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een 
plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen) komen ook voor.     
 
 
Amlodipine 5 mg (hart bloeddruk)   
 Zoals elk geneesmiddel kan Amlodipin besilaat Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Ga 
onmiddellijk naar uw arts als u een van de volgende zeer zeldzame, ernstige bijwerkingen vertoont na inname van dit 
geneesmiddel. - Plotselinge piepende ademhaling, pijn in de borstkas, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden - 
Zwelling van de oogleden, het gezicht of de lippen - Zwelling van de tong en de keel met daardoor sterke 
ademhalingsmoeilijkheden - Ernstige huidreacties waaronder intense huiduitslag, netelrood, roodheid van de huid over het 
hele lichaam, hevige jeuk, blaarvorming, afschilferen en zwelling van de huid, ontsteking van slijmvliezen (Stevens-
Johnsonsyndroom) of andere allergische reacties - Hartinfarct, abnormale hartslag - Ontstoken alvleesklier, wat hevige buik- 
en rugpijn kan veroorzaken en waardoor u zich zeer slecht voelt. De volgende frequente bijwerkingen werden gemeld. Als 
die bijwerkingen bij u problemen veroorzaken of langer dan één week aanhouden, moet u contact opnemen met uw arts.  
Vaak:  
treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 100  
· Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid (vooral bij de start van de behandeling) · Hartkloppingen (uw hartslag voelen), 
blozen · Buikpijn, misselijkheid  
· Enkelzwelling (oedeem), vermoeidheid   
Andere bijwerkingen die werden gemeld, worden opgesomd in de volgende lijst.  
Soms: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 1.000 
 · Stemmingsveranderingen, angst, depressie, slapeloosheid · Bevingen, abnormale smaak, flauwvallen, zwakte · 
Gevoelloosheid of tintelingen in uw ledematen; verlies van pijngewaarwording · Gezichtsstoornissen, dubbelzien, oorsuizen  
· Lage bloeddruk · Niezen/lopende neus veroorzaakt door een ontsteking van het neusslijmvlies (rinitis) · Gewijzigd 
stoelgangspatroon, diarree, verstopping, indigestie, droge mond, braken 
 · Haaruitval, meer zweten, jeukende huid, rode vlekken op de huid, verkleuring van de huid  
· Problemen bij het wateren, vaker ’s nachts moeten wateren, frequenter moeten wateren  
· Geen erectie kunnen krijgen; ongemak in of vergroting van de borsten bij mannen  
· Zwakte, pijn, zich onwel voelen · Gewrichts- of spierpijn, spierkrampen, rugpijn  
· Gewichtstoename of -daling  
Zelden: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 10.000 ·  
Verwardheid  
Zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 gebruiker op de 10.000 ·  
Gedaald aantal witte bloedcellen, daling van de bloedplaatjes, wat kan resulteren in ongewone blauwe plekken of gemakkelijk 
bloeden (beschadiging van rode bloedcellen) · Te veel suiker in het bloed (hyperglykemie) · Aantasting van de zenuwen met 
zwakte, tintelingen of gevoelloosheid · Hoest, zwelling van het tandvlees · Opzetting van de buik (gastritis) · Abnormale 
leverfunctie, ontsteking van de lever (hepatitis), geel worden van de huid (geelzucht), stijging van leverenzymen, wat een 
effect kan hebben op sommige medische tests · Verhoogde spierspanning · Ontsteking van bloedvaten, vaak met 
huiduitslag · Overgevoeligheid voor licht · Aandoeningen die gekenmerkt worden door stijfheid, bevingen en/of 
bewegingsstoornissen.  

Metformine 1000 mg. (suiker). 
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Mogelijke bijwerkingen: Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee 
te maken.  

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)  Spijsverteringsproblemen, zoals 
misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en verminderde eetlust. Deze bijwerkingen treden meestal op aan het begin van de 
behandeling met dit middel. Het helpt als u de doses over de dag verspreidt en als u de tabletten bij of meteen na een maaltijd 
inneemt. Als deze symptomen blijven aanhouden, stop dan met het innemen van dit middel en raadpleeg uw arts.  

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)  

    Smaakverandering.  

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)  

  Melkzuuracidose. Dit is een zeer zeldzame, maar ernstige complicatie, met name als uw nieren niet goed werken. Als deze 
complicatie bij u optreedt, dan moet u onmiddellijk worden behandeld. De symptomen van melkzuuracidose zijn braken, 
buikpijn met spierkrampen, een algemeen onwel gevoel met ernstige vermoeidheid en problemen met ademhalen. Als dit bij u 
gebeurt, stop dan onmiddellijk met het innemen van dit middel en vertel het direct aan uw arts.  

  Huidreacties, zoals roodheid van de huid (erytheem), jeuk of een jeukende uitslag (netelroos). of hepatitis (ontsteking van de 
lever; dit kan vermoeidheid,  

verminderde eetlust en gewichtsverlies veroorzaken, met of zonder geelkleuring van de huid of het oogwit). Als dit bij u gebeurt, 
stop dan met het innemen van dit geneesmiddel.  

 Metroprolol 150 mg (bloeddruk en hart) 
 Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?  
  U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.   
  U bent allergisch voor andere bloeddrukverlagende middelen uit dezelfde groep als dit middel, namelijk de bèta-blokkers.  
  U heeft stoornissen in de prikkelgeleiding van het hart (2e- en 3e-graads AV-blok).  
  U heeft acuut hartfalen of hartfalen dat niet onder controle is, met vocht in de longen  (longoedeem) of een verlaagde 
bloeddruk (hypotensie).  
  Bij een 'shock' veroorzaakt door onvoldoende pompwerking van het hart.  
  U lijdt aan ernstige doorbloedingsstoornissen.  
  Bij een ernstig vertraagde hartslag (bradycardie).  
  U wordt continu of met tussenpozen behandeld met bepaalde middelen die de pompkracht van  het hart beïnvloeden (zgn. 
bèta-agonisten). 
  U heeft een bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom).  
  U heeft een hartinfarct (myocardinfarct) in combinatie met een trage hartslag, een lage  bloeddruk en hartfalen.  
  U krijgt het middel verapamil per injectie in een ader toegediend, omdat daardoor de bloeddruk  kan dalen, 
hartgeleidingsstoornissen kunnen optreden en hartfalen kan ontstaan.  
  U lijdt aan longaandoeningen zoals astma of luchtwegaandoeningen.  
  als u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft. Metoprolol kan de verschijnselen van een te laag suikergehalte in uw bloed 
maskeren.  
  als u andere geneesmiddelen gebruikt voor ondersteuning van de werking van het hart. Er kan namelijk een verslechtering 
van de hartfunctie optreden;  
  als u last heeft van een toenemende vertraagde hartslag (bradycardie). Het kan namelijk nodig zijn de dosering aan te passen of 
geleidelijk te stoppen;  
    
  als u tegelijkertijd behandeld wordt met digitalis (middel bij hartaandoeningen). Het kan nodig zijn de dosering aan te passen 
of geleidelijk te stoppen. Raadpleeg uw arts;  
  bij stoornissen in de doorbloeding van handen en voeten (Raynaud's verschijnsel). Deze klachten kunnen verergeren.  
  als u lijdt aan hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis) die niet behandeld wordt  
  bij longaandoeningen als astma of luchtwegaandoeningen  
  als u ouder bent, omdat de bloedtoevoer naar de vitale organen te laag kan worden;  
  bij een gezwel van het bijniermerg die gepaard kan gaan met plotselinge sterke  bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, 
zweten en versnelde hartslag (feochromocytoom). Er moet dan ook een zogenaamde alfa-blokker erbij gegeven worden. 
 Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. 
  
  middelen tegen hartritmestoornissen (anti-aritmica), zoals amiodaron en kinidine. Deze middelen kunnen de geleidingstijd 
van het hart (AV-geleiding) verlengen en hebben een negatieve invloed op de contractiekracht van het hart.  
  insuline en orale geneesmiddelen tegen suikerziekte, omdat het bloedsuikerverlagende effect van  deze middelen door 
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bètablokkers kan worden versterkt. In dat geval zal de dosering van deze  middelen moeten worden aangepast;  
dit  middel een vertraagde hartslag kan veroorzaken;  
  nitroglycerine, een middel bij een bepaalde hartaandoening (angina pectoris);  
  prazosine, een middel bij hoge bloeddruk en het syndroom van Raynaud.  Gebruikt u naast Metoprololsuccinaat Sandoz 
retard nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst 
andere geneesmiddelen gaat gebruiken?  
Mogelijke bijwerkingen: 
Zeer vaak: 
Zenuwstelsel: vermoeidheid.  Vaak:  Hart: vertraagde hartslag (bradycardie), hartkloppingen  Bloedvaten: orthostatische 
hypotensie (soms met kortdurende bewusteloosheid) Zenuwstelsel: duizeligheid en hoofdpijn Ademhalingsstelsel: 
kortademigheid bij inspanning Maagdarmkanaal: misselijkheid, braken en buikpijn Algemeen: vermoeidheid.   
Soms:   
Hart: ernstige problemen met de bloedsomloop (cardiogene shock) bij patiënten met een hartaanval, bepaalde 
hartgeleidingsstoornis (1e-graads AV-blok), pijn in de hartstreek.  Zelden:  Hart: hartfalen (onvoldoende pompkracht van het 
hart) (decompensatio cordis), stoornissen in het hartritme (aritmieën)  Psyche: depressie, verminderde alertheid, slaperigheid 
of slapeloosheid en nachtmerries, nervositeit, angst  Bloedvaten: vochtophoping (oedeem), bleekheid van vingers of tenen 
(syndroom van Raynaud)Zenuwstelsel: waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is 
(paresthesie)     Ademhalingsstelsel: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) 
Maagdarmkanaal: diarree of verstopping (obstipatie/constipatie)  Lever: leverfunctiestoornissen, afwijkende  
leverfunctietesten Huid: huiduitslag (huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), psoriasis- 
achtige aandoeningen en groeistoornis van de huid) Spieren: spierkrampen.   
Zeer zelden:  
 
Hart: hartgeleidingsstoornissen Bloedvaten: ernstige perifere doorbloedingsstoornissen van de ledematen Bloed: 
bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie) Psyche: 
geheugenverlies, verwardheid, waanideeën (hallucinaties), vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel 
(depersonalisatie) Ogen: stoornissen in het zien (visusstoornissen), droge en/of geïrriteerde ogen en bindvliesontsteking van het 
oog Oren: oorsuizen (tinnitus), problemen met horen Ademhalingsstelsel: ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door 
een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis) Maagdarmkanaal: droge mond, bindweefselvorming in de buikholte 
(retroperitoneale fibrose), smaakstoornissen  Lever: leverontsteking (hepatitis). Huid: overgevoeligheid voor licht of zonlicht 
(fotosensibiliteit), toegenomen zweetproductie en haaruitval, verergering van psoriasis, afsterven van weefsel door een slechte 
doorbloeding (gangreen) Geslachtsorganen: veranderde zin in vrijen/seks (libidostoornis) en potentiestoornissen Algemeen: 
gewichtstoename Spieren: gewrichtsontsteking, gewrichtspijn.  Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u 
een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
  
 Pantoprazol 20 mg (maag)  
 Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?  
-  U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.   
-  U bent allergisch voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten.   
  als u ernstige leverproblemen heeft. Indien u ooit problemen met uw lever heeft gehad,  moet u dat aan uw arts vertellen. 
Deze zal uw leverenzymen vaker controleren, vooral wanneer u Pantoprazol Sandoz 20 mg als langdurige behandeling gebruikt; 
eventueel wordt de behandeling dan beëindigd. In geval van een verhoging van de leverenzymen dient de behandeling gestopt te 
worden  
  als u continu geneesmiddelen moet gebruiken die NSAID’s worden genoemd en u Pantoprazol Sandoz 20 mg krijgt omdat u 
een verhoogd risico heeft op maag- en darmcomplicaties. Of u een verhoogd risico heeft, zal worden beoordeeld op basis van uw 
persoonlijke risicofactoren, zoals uw leeftijd (65 jaar of ouder), een voorgeschiedenis van zweren in de maag of twaalfvingerige 
darm of van maag- of darmbloedingen  
  als u verminderde lichaamsreserves van of risicofactoren voor een verminderde hoeveelheid vitamine B12 heeft en u langdurig 
met pantoprazol wordt behandeld. Zoals alle zuurverminderende middelen kan pantoprazol tot een verminderde opname van 
vitamine B12 leiden  
  als u ooit een huidreactie kreeg na behandeling met een geneesmiddel vergelijkbaar met pantoprazol dat de productie van 
maagzuur remt.  Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u huiduitslag krijgt, vooral op plekken die blootgesteld worden aan 
zonlicht, aangezien u uw behandeling met pantoprazol mogelijk zal moeten stopzetten. Denk eraan ook melding te maken van 
andere bijwerkingen zoals pijn in uw gewrichten.  Raadpleeg uw arts onmiddellijk als u één van de volgende symptomen 
opmerkt:  
    onbedoeld gewichtsverlies  
    herhaaldelijk braken  
    slikproblemen  
    braken van bloed  
    u ziet bleek en voelt zich zwak (bloedarmoede)  
    u bemerkt bloed in uw ontlasting  
    ernstige en/of aanhoudende diarree, aangezien Pantoprazol Sandoz 20 mg in verband  gebracht is met 
een kleine toename van diarree, veroorzaakt door een infectie.  Uw arts kan besluiten dat u een aantal onderzoeken moet 
ondergaan om een kwaadaardige ziekte uit te sluiten, omdat pantoprazol ook de verschijnselen van kanker verlicht; hierdoor zou 
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vertraging kunnen optreden bij het stellen van de diagnose. Indien uw klachten ondanks de behandeling blijven bestaan, zullen 
verdere onderzoeken worden overwogen.  Indien u langdurig (langer dan 1 jaar) Pantoprazol Sandoz 20 mg tabletten gebruikt, 
zal uw arts u waarschijnlijk onder regelmatige controle houden. Telkens wanneer u bij uw arts komt, moet u nieuwe en 
uitzonderlijke symptomen en bijzonderheden melden.  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  Gebruikt u naast 
Pantoprazol  
Sandoz 20 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook 
voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.  
  Warfarine en fenprocoumon, die invloed hebben op de stolling of verdunning van het bloed.   Methotrexaat (gebruikt bij de 
behandeling van reumatoïde artritis, psoriasis en kanker);  als u methotrexaat gebruikt, kan uw arts de behandeling met 
Pantoprazol Sandoz 20 mg tijdelijk stopzetten.    
Rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen  Als u bijwerkingen zoals duizeligheid en verstoord zicht ervaart, 
dient u geen voertuigen te besturen of machines te bedienen.  4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN  
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.  Indien u één 
van de volgende bijwerkingen krijgt, moet u stoppen met de inname van deze tabletten en onmiddellijk uw arts op de hoogte 
stellen of contact opnemen met de Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:  
  Ernstige allergische reacties (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000  mensen):  
zwelling van de tong en/of keel, problemen met slikken, galbulten (netelroos), ademhalingsmoeilijkheden, allergische zwelling 
van het gezicht (Quincke-oedeem/angio- oedeem), ernstige duizeligheid met een zeer snelle hartslag en veel zweten  
  Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend):  
blaarvorming van de huid en snelle achteruitgang van uw algemene gezondheidstoestand, oppervlakkige beschadiging (inclusief 
lichte bloedingen) van de ogen, neus, mond/lippen of geslachtsorganen (Stevens-Johnsonsyndroom, Lyell-syndroom, erythema 
multiforme) en overgevoeligheid voor licht  
  Andere ernstige aandoeningen (frequentie niet bekend):  
gelige verkleuring van de huid of van het oogwit (ernstige schade aan de levercellen, geelzucht) of koorts, huiduitslag en 
vergrote nieren, soms met pijn bij het plassen en lage rugpijn (ernstige nierontsteking).  
 Andere mogelijke bekende bijwerkingen zijn:  
Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)   
hoofdpijn; duizeligheid; diarree; zich misselijk voelen, braken; opgezette buik en winderigheid; obstipatie; droge mond; pijn en 
ongemak in de bovenbuik; uitbraak van jeukende huiduitslag (rash/exantheem/erupties); jeuk; zwak, uitgeput gevoel of gevoel 
van onwel zijn; slaapproblemen.  Bij het gebruik van een protonpompremmer zoals Pantoprazol Sandoz 20 mg, met name voor 
een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de      heup, pols of wervelkolom. 
Vertel het uw arts als u osteoporose heeft of corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose verhogen).  
  Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen) vervorming van of totaal gebrek aan smaakzin; verstoord zicht, 
zoals wazig zien; galbulten (netelroos); pijn in de gewrichten; spierpijnen; veranderingen in gewicht; verhoogde 
lichaamstemperatuur; opgezette armen en/of benen (perifeer oedeem); allergische reacties; neerslachtigheid (depressie); 
borstvorming bij mannen.  
  Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen)  
desoriëntatie.  
  Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)  
hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze symptomen); gevoel van “spelden 
en naalden” (paresthesie); spierspasmen; verlaagde natriumwaarde in het bloed; huiduitslag, mogelijk met pijn in de gewrichten. 
  
Als u Pantoprazol Sandoz 20 mg langer dan 3 maanden gebruikt, is het mogelijk dat u een te lage hoeveelheid magnesium in uw 
bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spiertrekkingen, 
verwardheid (desoriëntatie), toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid en een versnelde hartslag. Als u een van deze 
symptomen heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd 
calcium- of kaliumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte 
te bepalen.  Bijwerkingen die worden vastgesteld door bloedonderzoek:  
  Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)  een verhoging van de leverenzymen.  
  Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen) een verhoging van het  
bilirubinegehalte; verhoogd vetgehalte in het bloed; sterke afname van circulerende witte bloedcellen (granulocyten), gepaard 
gaande met hoge koorts.  
  Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen) een verlaging van het aantal bloedplaatjes, wat ertoe kan 
leiden dat u meer bloedt dan normaal of vaker blauwe plekken heeft; een verlaging van het aantal witte bloedcellen, wat tot 
frequentere infecties kan leiden; gelijktijdige abnormale verlaging van het aantal witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes. 
 Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
Promocart 30 mg (hart)   
 Zoals alle geneesmiddelen kan Promocard Durettes bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.  Juist in het 
begin van de behandeling kan hoofdpijn ontstaan. In sommige gevallen zijn ook andere bijwerkingen waargenomen: 
duizeligheid (met name optredend bij het overeind komen uit zittende of liggende positie), vermoeidheid, misselijkheid, versneld 
hartritme, huidreacties en/of blozen.  
De volgende bijwerkingen komen voor:   
Vaak:  
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hoofdpijn en duizeligheid Zelden: flauwvallen  Hartaandoeningen Vaak: verlaagde bloeddruk (hypotensie) en versneld 
hartritme (tachycardie).  Maagdarmstelselaandoeningen misselijkheid. 
Soms:  
braken en diarree.  Huid- en onderhuidaandoeningen  
Zelden:  
huiduitslag en jeuk  Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen  
Zeer zelden:  
spierpijn (myalgie)  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in 
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
 
Spironnolacton 25 mg (bloeddruk/hart)  
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?    
-  U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.  
-  U heeft een ernstig verminderde werking van de nieren.  
-  U heeft een plotselinge of voortschrijdende nierziekte, al dan niet gepaard gaande met  geen of bijna geen urineproductie 
(anurie).  
-  U heeft te veel kalium in het bloed (hyperkaliëmie), soms gepaard gaande met  spierkrampen, diarree, misselijkheid, 
duizeligheid, hoofdpijn.  
-  U heeft te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie).  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  Wanneer 
sprake is van één van de onderstaande omstandigheden:  
-  als u last heeft van een verminderde werking van de nieren; dan wordt het gebruik van  spironolacton afgeraden (zie ook 
“Wanneer mag u dit middel niet gebruiken”);  
-  als u last heeft van te veel kalium in het bloed (hyperkaliëmie); dit kan gepaard gaan met  het waarnemen van kriebelingen, 
jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is, zwakte, lichte verlamming of spierkrampen. Het gebruik van 
spironolacton wordt dan afgeraden  
“Wanneer mag u dit middel niet gebruiken”);  
-  als u sterk kaliumsparende plasmiddelen (diuretica) gebruikt, zoals triamtereen en amiloride. Gelijktijdig gebruik met 
spironolacton moet vermeden worden om te veel kalium in het bloed (hyperkaliëmie) te voorkomen;  
-  als u last heeft van een leveraandoening;  
-  bij gebruik bij kinderen. Uw arts zal de voordelen van de behandeling afwegen tegen de  nadelen.  
-  Gelijktijdig gebruik van Spironolacton Sandoz met bepaalde geneesmiddelen,  kaliumsupplementen en voeding die rijk is aan 
kalium kan leiden tot ernstige hyperkaliëmie (verhoogd kaliumgehalte in het bloed). De symptomen van ernstige hyperkaliëmie 
zijn onder andere spierkrampen, onregelmatig hartritme, diarree, misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn.  Raadpleeg uw arts 
indien één van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.  Gebruikt u nog andere 
geneesmiddelen?  Gebruikt u naast Spironolacton Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? 
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Een 
wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en)  
en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden. De volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van 
geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Een wisselwerking kan optreden bij gebruik van spironolacton met:  
-  salicylaten (bijv. aspirine). Salicylaten kunnen de werking van spironolacton verminderen;  
-  heparine (middel dat de bloedstolling tegengaat). Bij gelijktijdig gebruik kan de werking  van spironolacton versterkt worden 
(de urineproductie kan verder toenemen);  
-  middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia). Bij gelijktijdig gebruik kan de  werking van deze middelen 
afnemen;  
-  noradrenaline (middel met een stimulerende werking op een bepaald deel van het  zenuwstelsel) tijdens narcose. Bij 
gelijktijdig gebruik kan de werking van noradrenaline  veranderen;  
-  bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva). Bij gelijktijdig gebruik kan de werking  van deze middelen versterkt 
worden;  
-  een bepaalde groep bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers). Bij gelijktijdig  gebruik kan de hoeveelheid kalium in 
het bloed stijgen (hyperkaliëmie), soms gepaard  
   gaande met spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn. Bij gelijktijdig gebruik zal uw arts u 
nauwkeurig controleren. Bij mensen met een verminderde werking van de nieren moet gelijktijdig gebruik worden vermeden;  
-  carbenoxolon (middel tegen maag- en darmzweren). Bij gelijktijdig gebruik kan de werking van carbenoxolon afnemen;  
-  digitoxine (een zogenaamd digitalis-hartmiddel, dat de pompkracht van het hart versterkt en een regelmatige hartslag 
bevordert); de opname en/of omzetting van dit middel in het lichaam kan veranderen door Spironolacton Sandoz.  
-  trimethoprim en trimethoprim-sulfamethoxazol Wanneer u zulke geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening 
houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.  Let op, bovenstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een 
andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of therapeutische groep van het geneesmiddel 
genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de geneesmiddelen die u al 
gebruikt, wat de werkzame stof of therapeutische groep is van dat middel.  Rijvaardigheid en het gebruik van 
machines  Bijwerkingen zoals duizeligheid en verwardheid kunnen het vermogen om deel te nemen aan het verkeer of 
machines te bedienen nadelig beïnvloeden. Wacht eerst af hoe u op spironolacton reageert voordat u actief aan het verkeer gaat 
deelnemen of machines gaat bedienen.  Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden  Spironolacton Sandoz bevat 
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lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit 
geneesmiddel inneemt.  
Zoals elk geneesmiddel kan Spironolacton Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.   
Voedings- en stofwisselingsstoornissen      
  te veel kalium in het bloed (hyperkaliëmie), zich soms uitend in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn  
  te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie); dit kan vooral voorkomen als spironolacton wordt gebruikt in combinatie met 
andere plasmiddelen  
  tijdelijke, bepaalde vorm van zuurvergiftiging (gewoonlijk gepaard gaande met te veel kalium in het bloed (hyperkaliëmie), 
zich soms uitend in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn); is gemeld bij mensen met een bepaalde vorm 
van ernstige leverziekte (levercirrose) gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel (zelfs bij een normale 
nierfunctie)  
  uitdroging Bloedvataandoeningen  
  licht verlaagde bloeddruk (hypotensie)  Zenuwstelselaandoeningen  
     slaapzucht (lethargie)  
     coördinatieproblemen (ataxie), bijvoorbeeld dronkemansgang  
     duizeligheid  
     verwardheid  
     hoofdpijn  Maagdarmstelselaandoeningen  
  maagdarmklachten  Huid- en onderhuidaandoeningen  
   huiduitslag (exantheem)  
   overmatige beharing bij de vrouw  Frequentie niet bekend  
  Pemfigoïd (aandoening waarbij met vocht gevulde blaasjes op de huid voorkomen)   

 
 Tamsulosine 0,4 mg (prostaat)  
 Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?   
 -  U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. 
 -  U heeft ernstige leverproblemen;  
-  U heeft last van duizeligheid ten gevolge van bloeddrukdaling bij het rechtop gaan zitten  of opstaan. 
        

  -  Voordat de behandeling met dit middel wordt begonnen, moet u door uw arts gecontroleerd worden om 
de aanwezigheid van andere aandoeningen, die dezelfde verschijnselen kunnen veroorzaken als goedaardige prostaatvergroting, 
uit te sluiten. Uw arts zal waarschijnlijk, voor de behandeling en regelmatig daarna, met zijn/haar handen uw prostaat 
onderzoeken op afwijkingen en kan een chemische stof, geproduceerd door de prostaat (prostaat- specifiek antigeen, PSA), in uw 
bloed laten meten.   
 Mogelijke bijwerkingen: 
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ziekenhuis als u een van de volgende zeldzame ernstige bijwerkingen krijgt (het 
kan een allergische reactie zijn): huiduitslag, jeuk, ontstoken of rode huid (vooral op het gehele lichaam); zwelling van het 
gezicht, de lippen, tong of keel, wat moeilijkheden met slikken of ademen kan veroorzaken (angio-oedeem).   
 
De volgende bijwerkingen zijn gemeld tijdens het gebruik van tamsulosinehydrochloride  Vaak (komen voor bij minder dan 1 
op de 10 gebruikers):  
   Duizeligheid  
   Abnormale zaadlozing  Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):  
   hoofdpijn  
   hartkloppingen  

    orthostatische hypotensie (duizeligheid veroorzaakt door een lage bloeddruk na gaan  zitten of 
opstaan)  
   loopneus of een verstopte neus (rinitis)  
   misselijkheid en braken, diarree, verstopping (constipatie)  
   allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk en plaatselijke ontsteking  
   zwakheid  Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):  
   flauwvallen  
   verspreide huiduitslag  Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):  

      Ernstige ziekte met blaren op de huid, mond, ogen en geslachtsdelen (Stevens- 
Johnson  syndroom)  Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden  
 
 
bepaald): Wazig zien, visus stoornissen, bloedneuzen, uitslag, ontsteking en blaarvorming van de huid (erythema multiforme, 
exfoliatieve dermatitis), onregelmatige hartslag, versnelde hartslag, kortademigheid, droge mond.     
 
Termisartan 40 mg (bloeddruk/hart)N 
 Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?  

    U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een 
 bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.  Vertel het uw arts of apotheker wanneer bovenstaande op u van 
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toepassing is voordat u dit middel inneemt.  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  
   diabetes.  
  Lithium bevattende geneesmiddelen voor de behandeling van sommige vormen van depressie.   
 
Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en vereisen onmiddellijke medische zorg.  U moet onmiddellijk contact opnemen 
met uw arts als u één van de volgende verschijnselen ervaart: Sepsis* (vaak ‘bloedvergiftiging’ genoemd, een ernstige infectie 
met een ontstekingsreactie in het gehele lichaam die tot de dood kan leiden), snelle zwelling van huid en slijmvliezen (angio-
oedeem); deze bijwerkingen komen zelden voor (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers) maar zijn bijzonder 
ernstig en patiënten moeten stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel en onmiddellijk een arts raadplegen. Als deze 
verschijnselen niet behandeld worden, kunnen ze dodelijk zijn.   
Mogelijke bijwerkingen  Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):  
 lage bloeddruk (hypotensie) bij patiënten die behandeld worden om  
cardiovasculaire  gebeurtenissen (betreft hart en bloedvaten) te verminderen.   
Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):    
   ontsteking van de urinewegen  
   infectie van de bovenste luchtwegen (bijv. zere keel, bijholteontsteking, verkoudheid)  
   bloedarmoede (anemie)  
   hoog kaliumgehalte  
   moeilijk in slaap vallen  
   verdrietig voelen (depressie)  
   flauwvallen (syncope)  
   duizeligheid  
   langzame hartslag (bradycardie)  
   lage bloeddruk (hypotensie) bij gebruikers die worden behandeld voor hoge  bloeddruk  
   duizeligheid bij opstaan (orthostatische hypotensie)  
   kortademigheid  
   hoesten  
   buikpijn  
   diarree  
   buikkramp  
   zwelling  
   braken  
   jeuk  
   verhoogde zweetproductie  
   uitslag veroorzaakt door geneesmiddelen  
   rugpijn  
   spierkramp  
   spierpijn (myalgie)  
   verminderde werking van de nieren tot aan acuut nierfalen  
   pijn op de borst 
   gevoel van zwakte  
   verhoogde waarden van creatinine in het bloed.   
 Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):  
   toename van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie)  
   vermindering van de bloedplaatjes (trombocytopenie)  
   ernstige allergische reactie (anafylactische reactie)  
   allergische reactie (bijv. huiduitslag, jeuk, ademhalingsproblemen, zwaar ademen,  zwelling 

van het gezicht of lage bloeddruk)  
   lage bloedglucosespiegel (bij diabetische patiënten)  
   angst  
   slaperigheid  
   verminderd zicht  
   hartkloppingen (tachycardie)  
   droge mond  
   lichte maagstoornis  
   smaakverstoring (dysgeusie)  
  
   snelle zwelling van huid en slijmvliezen wat ook kan leiden tot de dood  (angiooedeem, ook 

met dodelijke afloop)  
   eczeem (een huidaandoening)  
   rode huid  
   netelroos (urticaria)  
   ernstige uitslag veroorzaakt door geneesmiddelen  
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   gewrichtspijn, pijn in armen en benen  
   pijnlijke pezen  
   griepachtige ziekte  
   een verminderd gehalte aan hemoglobine (een bloedeiwit)  
   verhoogde waarde van urinezuur  
   een verhoogd gehalte aan leverenzymen of creatininefosfokinase in het bloed.   
      
Simvastatine 40 mg. Cholesterol 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. In de meeste 
gevallen zijn deze bijwerkingen mild en kortdurend.  Als één van de volgende ernstige bijwerkingen optreedt, stop dan direct 
met het innemen van uw geneesmiddel, neem contact op met uw arts of ga meteen naar de eerstehulppost van het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis:  
   Spierpijn, overgevoeligheid, spierzwakte of spierkrampen.  
   overgevoeligheidsreacties (allergische reacties), waaronder:  

  o zwelling van gezicht, tong en keel, wat moeilijk ademen kan veroorzaken o ernstige spierpijn met name in 
de schouders en heupen o uitslag met zwakte van de ledematen en nekspieren o pijn of ontsteking van de gewrichten 
(polymyalgia rheumatica)      o ontsteking van de bloedvaten (vasculitis) o blauwe plekken, huiduitslag en –zwelling 
(dermatomyositis), galbulten; gevoeligheid van  de huid voor de zon, koorts, roodheid van het gezicht o kortademigheid 
(dyspnoe) en gevoel van onwel zijn o lupusachtig beeld (waaronder uitslag, gewrichtsklachten en effecten op de o bloedcellen)  
   verwardheid  
   geheugenverlies  De volgende bijwerkingen zijn zeer zelden gerapporteerd  
   moeilijk slapen  
   slecht geheugen    
   erectiestoornis    
  depressie  
  ontsteking van de longen met ademhalingsproblemen, waaronder aanhoudend hoesten en/of  kortademigheid of koorts  
  diabetes. Dit is meer waarschijnlijk als u een hoge suiker- en vetgehaltes in het bloed heeft, als u  overgewicht heeft of een 
hoge bloeddruk. Uw dokter zal u in de gaten houden tijdens het gebruik van het medicijn.   
 

Salbutamol 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  

  ernstige hartziekte  

  een geschiedenis van ernstige hartziekte, onregelmatige hartslag of pijn op de borst  

  ernstige, onbehandelde hoge bloeddruk  

  een overactieve schildklier  

  te weinig kalium in het bloed  

  een verwijde slagader (aneurysma)  

  suikerziekte (aanbevolen wordt de bloedsuikerspiegels extra te controleren als met de behandeling met Salbutamol Sandoz 
wordt begonnen)  

  tumor van het bijniermerg (feochromocytoom). De bijnieren zijn twee klieren die zich boven de nieren bevinden.  

Gebruikt u naast Salbutamol Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid 
dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.  

De onderstaande geneesmiddelen kunnen Salbutamol Sandoz beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden:  

  geneesmiddelen voor hart en bloedvaten die de luchtwegen kunnen vernauwen en werkzame bestanddelen bevatten waarvan 
de naam eindigt op ‘-ol’, zoals propranolol (bètablokkers) 
Deze kunnen kramp in de luchtwegen veroorzaken  

  bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van een depressie:  



 12

-  monoamineoxidaseremmers (b.v. moclobemide)  

-  tricyclische antidepressiva, zoals amitriptyline  

  anaesthetica (middelen die een gedeeltelijk of geheel verlies van bewustzijn veroorzaken), zoals halothaan  

  geneesmiddelen tegen een onregelmatige hartslag, zoals digoxine  

  xanthinederivaten (gebruikt om te helpen bij de ademhaling), zoals theofylline  

  steroïden (een groep hormonen), zoals cortison  

  diuretica (plaspillen), zoals furosemide.  

Seratide 

Seretide helpt om het optreden van benauwdheid en kortademigheid te stoppen. Het mag echter niet worden gebruikt om een 
plotselinge aanval van benauwdheid of kortademigheid te verlichten. Als dit gebeurt moet u snelwerkende noodmedicatie, zoals 
salbutamol, gebruiken. U moet altijd uw snelwerkende noodmedicatie bij u dragen/beschikbaar hebben.  

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?  

U bent allergisch voor salmeterol, fluticasonpropionaat of voor het andere bestanddeel norfluraan (HFA 134a).  

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt wanneer u een medische aandoening heeft, zoals:  

een hartziekte, waaronder een onregelmatige of snelle hartslag  

een overactieve schildklier  

hoge bloeddruk  

suikerziekte (diabetes mellitus) (Seretide kan de bloedsuikerspiegel verhogen)  

laag kaliumgehalte in uw bloed  

tuberculose (TBC), als u dit heeft of in het verleden gehad heeft, of andere longinfecties  

Gebruikt u naast Seretide nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de 
nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen 
voor astma en geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Dit is omdat Seretide niet geschikt kan zijn om tegelijk met 
sommige andere geneesmiddelen te gebruiken.  

Vertel het uw arts als u de volgende geneesmiddelen gebruikt, voordat u Seretide gaat gebruiken:  

β-blokkers (zoals atenolol, propranolol en sotalol). β-blokkers worden voornamelijk gebruikt bij hoge bloeddruk en andere 
aandoeningen van het hart  

geneesmiddelen voor de behandeling van infecties (zoals ritonavir, ketoconazol, itraconazol en erytromycine). Sommige van 
deze geneesmiddelen kunnen de hoeveelheid fluticasonpropionaat of salmeterol in uw lichaam verhogen. Deze geneesmiddelen 
kunnen het risico op bijwerkingen met Seretide verhogen, inclusief onregelmatige hartslag, of kunnen bijwerkingen verergeren.  

diuretica, ook bekend als vochtafdrijvers, die worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk  

Speriva Respimat 

Lees alstublieft de volgende vragen goed door. Overleg met uw arts voor u dit middel gaat gebruiken als u één van deze vragen 
met ‘Ja’ kunt beantwoorden.  
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-  Bent u allergisch (overgevoelig) voor tiotropium, atropine of vergelijkbare geneesmiddelen zoals ipratropium of oxitropium?  

-  Gebruikt u geneesmiddelen die ipratropium of oxitropium bevatten?   

-  Heeft u last van wazig zien, oogpijn en/of rode ogen, prostaat problemen of heeft u moeite met plassen?  

-  Heeft u een nieraandoening?  

-  Heeft u in de afgelopen 6 maanden een hartaanval gehad, of heeft u in het afgelopen jaar een onstabiele of levensbedreigende 
onregelmatige hartslag of ernstig hartfalen gehad?  

Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik van Spiriva Respimat geen geneesmiddel in uw ogen krijgt. Dit kan leiden tot oogpijn of 
ongemak, wazig zien, het zien van kringen rond lampen of gekleurde beelden in combinatie met rode ogen (bv. nauwe 
kamerhoek glaucoom). Oogsymptomen kunnen gepaard gaan met hoofdpijn, misselijkheid en braken. Spoel uw ogen direct met 
lauwwarm water, stop met het gebruik van tiotropiumbromide en raadpleeg direct uw arts.  

Als uw ademhaling verslechtert, of als u last krijgt van uitslag, zwelling of jeuk direct na het gebruik van uw inhalator, stop dan 
direct met het gebruik en raadpleeg onmiddellijk uw arts.   

Dit middel is bedoeld als onderhoudsbehandeling voor uw chronische obstructieve longaandoening of astma. Gebruik dit 
geneesmiddel niet bij een plotselinge aanval van kortademigheid of een piepende ademhaling. Als het goed is heeft uw arts u 
hiervoor nog een ander inhalatiemiddel gegeven (‘rescue- medicatie’). Volg de instructies van uw arts op.   

Als u in de afgelopen 6 maanden een hartaanval heeft gehad, of als u in het afgelopen jaar een onstabiele of levensbedreigende 
onregelmatige hartslag of ernstig hartfalen heeft gehad, vertel dit dan aan uw arts. Voor uw arts is dit belangrijke informatie om 
te bepalen of dit middel het juiste geneesmiddel voor u is.  

Mometasan  

 Hoofdpijn. 
Irritatie van het keel- en neusslijmvlies met een branderig gevoel, niesbuien en soms bloedneuzen. Deze verschijnselen gaan over 
zodra u aan het medicijn gewend bent. Is dit na een aantal dagen nog niet het geval, neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. 
  
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen) 
• Verandering of verlies van de smaak- of reukzin. Dit kan blijvend zijn. Neem contact op met uw arts bij de eerste 

verschijnselen. 
 Infecties van de neus of van het oog met bacteriën, schimmels of virussen. Neem contact op met uw arts als u een dergelijke 
infectie vermoedt. 
.  Na langdurig gebruik kan het neusslijmvlies dunner worden. Het kan hierdoor sneller gaan bloeden. Heeft u hier last van, dan 
kunt u het beste een paar dagen stoppen met het gebruik. Het slijmvlies kan zich dan herstellen. Na een paar dagen kunt u het 
middel weer gaan gebruiken. In zeer zeldzame gevallen kan het neustussenschot beschadigen, zodat er een gat in ontstaat. 
• Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last krijgen van dubbel zien en hangen van het bovenste ooglid. De 
kans dat u last krijgt van uw ogen is groter als u dit medicijn langer dan drie maanden gebruikt of als er per ongeluk wat spray in 
uw oog komt. Scherm uw ogen af bij gebruik van de spray, zodat er geen spray in uw ogen kan komen. Neem contact op met uw 
arts bij verergering van oogklachten. 
• Mensen met groene staar of glaucoom: dit medicijn kan de oogboldruk verder verhogen. De kans hierop is groter als u dit 
medicijn langer dan drie maanden gebruikt of als er per ongeluk wat spray in uw oog komt. 
• Scherm uw ogen af bij gebruik van de spray, zodat er geen spray in uw ogen kan komen. 
• Neem contact op met een arts of de spoedeisende hulp als u last krijgt van een te hoge oogboldruk. Dat kunt u merken 
aan: wazig zien, minder zien, een rood of opgezwollen oog, hevige pijn aan het oog of aan het gezicht of misselijkheid en 
braken.  
• Grijze of grauwe staar (cataract). U kunt last krijgen van wazig zien, minder zien, dubbel zien, minder goed kleur kunnen zien 
en sneller verblind raken door tegenlicht. De kans op deze klachten is groter bij mensen ouder dan 65 jaar, na gebruik gedurende 
meerdere weken of als er per ongeluk wat spray in uw oog komt. Scherm uw ogen af bij gebruik van de spray, zodat er geen 
spray in uw ogen kan komen. Neem contact op met uw arts als u slechter gaat zien.  

            Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan klachten zoals huiduitslag, jeuk, roodheid rond de neus of neusverstopping die 
niet over gaat. Gebruik dit medicijn dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een 
opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer 
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gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor mometason. Het apotheekteam kan er dan op letten 
dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.  

Paracetamol  

De huisarts heeft aangegeven dat hij bij pijn of ander ongemak zonder problemen 6 paracetamol per dag kan innemen. 

      


