Sjögren en bijwerkingen van
geneesmiddelen
Geneesmiddelen zijn belangrijk bij de behandeling van
ziekten, maar elk geneesmiddel heeft ook nadelen.
Het gebruik ervan is alleen verstandig als de te
verwachten voordelen opwegen tegen de nadelen.
Om het voordeel te beoordelen moet duidelijk zijn wat
het doel van de behandeling is en hoe het effect kan
worden beoordeeld na een bepaalde periode.
Nadelen van geneesmiddelen kunnen worden
onderverdeeld in verschillende groepen zoals
algemene bijwerkingen, allergische reacties, ziekteafhankelijke bijwerkingen en interacties met andere
geneesmiddelen of voedingsmiddelen (bij veel
geneesmiddelen mag men bv. geen grapefruit
gebruiken). Speciale voorzorgen kunnen nodig zijn bij
verminderde nier- of leverfunctie.
Droogte
Voor patiënten met het syndroom van Sjögren is het
belangrijk om te weten dat droogte van slijmvliezen
een mogelijke bijwerking is van veel geneesmiddelen.
Soms is dit nauwelijks merkbaar maar bij
Sjögrenpatiënten kan de droogte flink toenemen door
deze geneesmiddelen. Het is vaak mogelijk om het
geneesmiddel te vervangen door een ander middel dat
deze bijwerking niet heeft.
Het is onmogelijk een volledige opsomming te geven van de geneesmiddelen die droogte van de slijmvliezen kunnen veroorzaken. Bijsluiters geven meestal
informatie hierover. Tabel 16.1 geeft voorbeelden van
de stofnamen (dus niet de merknamen) van een aantal
geneesmiddelen die droogte kunnen veroorzaken of
verergeren.

16

foetus in de baarmoeder veroorzaken en mogen onder
geen enkele voorwaarde worden ingenomen tijdens de
zwangerschap. Daarnaast worden veel geneesmiddelen uitgescheiden in de moedermelk. Omdat het risico
van de meeste geneesmiddelen bij zwangerschap niet
bekend is, moeten geneesmiddelen zoveel mogelijk
worden vermeden. Zie ook hoofdstuk 11.

Tabel 16.1 Geneesmiddelen die droogte van
slijmvliezen kunnen veroorzaken of verergeren
middelen tegen diarree
loperamide
antihistaminica
loratadine
promethazine
hydroxyzine
terfenadine
cetirizine
prostaglandinesyntheseremmers (ontstekinsremmers)
piroxicam
ibuprofen
ketoprofen
naproxen
pijnstillers
morfine
middelen tegen astma
salbutamol
ipratropium

Obstipatie (verstopping)
Veel geneesmiddelen kunnen verstopping geven.
Hiertoe behoren alle diuretica (plastabletten) en
prostaglandinesyntheseremmers (de meeste ontstekingsremmers, met uitzondering van bv. hydroxychloroquine, colchicine, dapson en corticosteroïden).

beta-blockers
metoprolol
pindolol
atenolol

Zwangerschap
Een waarschuwing is op zijn plaats voor het gebruik van
geneesmiddelen tijdens zwangerschap. Van een aantal
geneesmiddelen is bekend dat ze misvormingen van de

slaaptabletten
triazolam
flurazepam
temazepam

calciumkanalen blockers
nicardipine

tranquillizers
hydroxyzine
lorazepam
meprobamaat
oxazepam
diazepam
alprazolam
anti-epileptica
carbamazepine
antidepressiva
clomipramine
amitriptyline
imipramine
desipramine
bloeddrukverlagers
methyldopa
captotril, lisinopril
clonidine
guanethidine
reserpine
diuretica (plastabletten)
spironolacton
hydrochlorthiazide
triamtereen
chlorthalidon
furosemide
middelen tegen krampen
hyoscyamine
atropine
oxybutynine
propantheline
scopolamine
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Tabel 16.2 Geneesmiddelen die myasthenia gravis
kunnen verergeren of symptomen kunnen geven
in subklinische myasthenia gravis
antibiotica
aminoglycosiden
tobramycine
gentamycine
neomycine
kanamycine
ciprofloxacin
norfloxacine
tetracyclines
sulfonamides
penicillines

azithromycine
quinolonen
quinine
quinidine
chloroquinen
diversen
magnesium preparaten
anesthesiemiddelen

Tabel 16.3 Geneesmiddelen die riskant zijn bij
myasthenia gravis
bètablokkers
propranonol
oxprenolol
timolol
atenolol
labetolol
metoprolol
psychofarmaca
lithiumcarbonaat
phenothiazinen
amitriptyline
imipramine
amphetaminen
haloperidol
calciumkanaalblokkers
verapamil

anticonvulsiva
phenytoïne
barbituraten
ethosuximide
carbamazepine
gabapentine
geneesmiddelen voor
de ogen
timolol
betaxolol
ecothiophaat
various
procaïnamide
riluzol
anesthesiemiddelen

Syndroom van Sjögren en myasthenia gravis
Een klein percentage patiënten met het syndroom
van Sjögren heeft ook myasthenia gravis (MG). Zie de
hoofdstukken 2 en 7. Er bestaan ook milde vormen
zonder verschijnselen onder normale omstandigheden
(subklinische MG). Bepaalde geneesmiddelen kunnen
MG echter doen verergeren of een subklinische vorm
manifest maken. Bij beide vormen van MG kunnen
geneesmiddelen die bij narcose worden gebruikt problemen geven. Dit betekent dat als een Sjögrenpatiënt
weet ook MG te hebben, dat dit altijd voor een operatie met de anesthesist moet worden besproken.
Als een patiënt last heeft van dubbelzien, hangende oogleden of spierzwakte door gebruik van be142
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Dubbelzien en spierzwakte als bijwerking van
geneesmiddelen
Iedereen, maar vooral patiënten met auto-immuunziekten zoals het syndroom van Sjögren, met de bijwerking van dubbelzien of (verergering van) spierzwakte heeft mogelijk een lichte vorm van myasthenia
gravis. Deze bijwerking moet aan de specialist worden
gemeld om na te gaan of er (een subklinische vorm
van) myasthenia gravis is.

paalde geneesmiddelen, kan er sprake zijn van een
subklinische vorm van MG. Zowel hydroxychloroquine
(Plaquenil®) als chloroquine (Nivaquine®) behoren tot
de chloroquinen (tabel 16.2). Deze tabel toont ook
andere geneesmiddelen die (subklinische) MG kunnen
verergeren. Tabel 16.3 is een opsomming van een aantal geneesmiddelen die om dezelfde reden riskant zijn
voor patiënten met MG.
Patiënten met Lambert-Eaton Myasthenia Syndroom
(LEMS) lopen hetzelfde risico (zie ook het hoofdstuk
over neurologische aandoeningen).
Syndroom van Sjögren en hypertensie
Hypertensie (hoge bloeddruk) is een veel voorkomende ziekte met aanzienlijke risico's op herseninfarct en
hartinfarct. Behandeling met geneesmiddelen is er
op gericht de bloeddruk te verlagen om deze risico's
te verminderen. Er bestaan hiervoor verschillende
groepen geneesmiddelen, met verschillende effecten,
bijwerkingen en prijzen. Relatief oud zijn de thiazidediuretica en bètareceptorblokkers (βbs). Nieuwere
bloeddrukverlagende geneesmiddelen zijn de calciumkanaalblokkers (CKB), ACE-remmers, angiotensine-II
receptor antagonisten (ATIIa) en renineremmers.
Diuretica en, in mindere mate, bètablokkers kunnen de
droogteklachten van de ogen en mond verergeren. CKB
kunnen de verschijnselen van het Raynaudfenomeen
verbeteren terwijl βbs normaal gesproken niet mogen
worden gegeven bij het fenomeen van Raynaud omdat
ze de verschijnselen ervan verergeren.

Bètablokkers voor hypertensie
Bètablokkers zijn niet langer de eerste keus bij de
behandeling van primaire hypertensie.
Lindholm LH et al 2005 1
National Collaborating Centre
for Chronic Condition 2006 2
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BELANGRIJK
De uitspraken over bètablokkers en
diuretica in dit hoofdstuk hebben alleen
betrekking op het gebruik voor hoge
bloeddruk, NIET OP HET GEBRUIK VOOR
HARTPROBLEMEN.
Medicamenteuze behandeling van hypertensie
Algemeen
Diuretica en βbs worden massaal gebruikt voor de
behandeling van hoge bloeddruk en waren aanbevolen
als eerstelijnsgeneesmiddelen in richtlijnen voor
hypertensie.
Lindholm et al. verrichten een meta-analyse van 13
studies met 105951 patiënten met primaire hypertensie en behandeling met βbs en andere antihypertensiva en van 7 studies (n=27433) voor vergelijking van
βbs met placebo of zonder behandeling.1 Het relatief
risico op herseninfarct was 16% hoger voor βbs dan
voor andere behandelingen. Voor myocardinfarct was
er geen verschil. Bij vergelijking van βbs met placebo
of geen behandeling, was het relatief risico 19% lager
voor βbs, slechts ongeveer de helft van wat werd verwacht op basis van eerdere hypertensietrials. Er waren
geen verschillen in hartinfarcten en sterfte.
Lindholm et al. concluderen dat het effect van βbs in
vergelijking met andere antihypertensiva niet optimaal
is door een relatief verhoogd risico op herseninfarct.1 Ze
vinden dan ook dat βbs niet meer de eerste keus moeten zijn bij de behandeling van primaire hypertensie.
Het National Collaborating Centre for Chronic Conditions
(NCCCC) doet de volgende aanbevelingen over de
behandeling van hypertensie:2
1. bij patiënten vanaf 55 jaar of bij negroïdena 		
ongeacht leeftijd, is de eerste keus bij de start van
de behandeling een CKB of thiazide-diureticum.
2. bij patiënten onder de 55 jaar is de eerste keus 		
een ACE-remmer.b
3. als was gestart met een CKB of thiazide-diureticum
en een tweede middel nodig is, voeg dan een ACEremmer toe;b als was gestart met een ACE-remmer,
voeg dan een CKB of thiazide-diureticum toe.
a
b

inclusief zwarte Afrikanen en zwarte patiënten uit de Caribbiën;
niet Aziaten, Chinezen, gemengd ras of andere ethnische groepen
of een angiotensine-II receptor antagonist als een ACE-remmer
niet wordt verdragen

Samenvatting van aanbevelingen voor de
behandeling van hoge bloeddruk bij patiënten met
het syndroom van Sjögren (zie tekst).
1. 55 jaar of ouder of zwart: 1e keus calciumkanaalblokker.
2. jonger dan 55 jaar: 1e keus ACE remmer of
ATII-receptor-antagonist.
3. als een tweede middel nodig is bij:
- calciumkanaalblokker:
		erbij: ACE remmer of ATII-receptor-antagonist
- ACE remmer of ATII-receptor-antagonist:
		erbij: calciumkanaalblokker.
Bij het syndroom van Sjögren
Diuretica kunnen droogteklachten van patiënten met het
syndroom van Sjögren verergeren en moeten daarom als het even kan - worden vermeden bij de behandeling
van hoge bloeddruk (bij diuretica voor hartproblemen
kan het nodig zijn hiervan af te wijken).
De aanbevelingen voor patiënten met het syndroom
van Sjögren en hypertensie, gebaseerd op die van het
NCCCC en bovenstaande overwegingen, zouden dan
zijn:
1. 55 jaar of ouder of zwarta: eerste keus bij het
beginnen van de behandeling is een CKB.
2. jonger dan 55: eerste keus is een ACE-remmer.b
3. als was gestart met een CKB en een tweede 		
middel nodig is, voeg dan een ACE-remmer toe;b
als was gestart met een ACE-remmer, voeg dan
een CKB toe.
Nadere informatie over de renineremmers en de
recente aanbevelingen van de NICE studie volgen.
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Gebruikte afkortingen voor geneesmiddelgroepen
tegen hoge bloeddruk
βbs
CKB
ATIIa

bètareceptorblokkers
calciumkanaalblokkers
angiotensine-II receptor antagonisten
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