
1. CARDIOVASCULAIR STELSEL 

1.1 Antiaritmica (klasse I, III) bij chronische (permanente) voorkamerfibrillatie/voorkamerflutter 

1.2 Digoxine ter behandeling van systolisch hartfalen zonder optimalisatie van β-blokker therapie 

1.3 Thiazide diureticum of lisdiureticum bij ernstige of symptomatische elektrolytenstoornissen (K
+
 < 3 of > 5meq/l, Na

+
 < 130 

of > 150meq/l) 

1.4 Digoxine ter behandeling van systolisch hartfalen in sinusritme met suboptimale dalspiegel (optimale range: 0.5 - 1.0 

ng/ml) 

1.5 Lisdiureticum als monotherapie bij hypertensie  

1.6 Lisdiureticum voor malleolair oedeem zonder verdere indicatie  

1.7 Niet – cardioselectieve  β-blokker met chronisch obstructief longlijden (COPD) 

1.8 Spironolacton in de 1
e
 lijn, voor elke andere indicatie dan hypokaliëmie of ascites, zonder eerst een angiotensin 

converting enzyme inhibitor (ACE-I) of angiotensin receptor blocker (ARB) te proberen 

1.9 Andere β – blokker dan bisoprolol, carvedilol, metoprolol succinaat of nebivolol bij systolisch hartfalen 

1.10 Ander ARB dan candesartan of valsartan bij systolisch hartfalen 

1.11 Diltiazem of verapamil met New York Heart Association (NYHA) klasse III of IV systolisch hartfalen 

1.12 Dipyridamole tenzij in een vertraagde vrijstelling in combinatie met aspirine voor secundaire preventie ischemische 

CVA/TIA 

1.13 Combinatie van aspirine en clopidogrel zonder indicatie 

1.14 Vitamine K antagonisten (VKA) bij diepe veneuze trombose voor >3m zonder indicatie 

1.15 VKA bij longembool voor >6m zonder indicatie 

1.16 Cholinesterase-inhibitoren bij klinisch-elektrocardiografisch significante bradyaritmieën (<60bpm) 

1.17 Moxonidine met New York Heart Association (NYHA) klasse III of IV systolisch hartfalen 

1.18 Aspirine in primaire preventie bij 80-plussers 

1.19 Statines in primaire preventie bij 80-plussers met een significante daling van de natuurlijke levensverwachting 

1.20 Langdurig gebruik van nitraten/NO-donoren zonder dwingende indicatie 

 

2. CENTRAAL ZENUWSTELSEL 

2.1 Tricyclische antidepressiva tenzij bij ernstige depressie of in lage dosis bij neuropathische pijn 

2.2 Benzodiazepinen, zolpidem, zopiclon of zaleplon: langdurig gebruik 

2.3 Neuroleptica: langdurig gebruik en/of bij parkinsonisme en/of bij slikstoornissen 

2.4 Eerste generatie antihistaminica (difenhydramine, promethazine, chlorfeniramine, hydroxyzine) 

2.5 Langdurig gebruik van antidepressiva 

 

3. GASTROINTESTINAAL STELSEL 

3.1. Loperamide bij diarree van onbekende oorsprong, bij ernstige infectieuze gastro-enteritis  (bloederige diarree, hoge koorts 
of ernstige systemische toxiciteit) 

3.2. Langdurig gebruik protonpomp-inhibitor (PPI) of histamine-2 receptor antagonisten bij peptisch lijden 

(gastrische/duodenale ulcera, refluxoesofagitis, Barrett, bloederige gastritis) 

3.3. Dopamine (D2)-antagonisten (metoclopramide en alizapride, met uitzondering van domperidon) bij parkinsonisme 

3.4. Anticholinerge antispasmodica  

 

4. RESPIRATOIR STELSEL 

4.1. Theofylline als monotherapie in eerste of tweede lijn bij de behandeling van COPD 

4.2. Inhalatiecorticosteroïden bij COPD GOLD I-II 

4.3. Systemische corticosteroïden in de onderhoudsbehandeling van COPD GOLD I-IV 

4.4. Gebruik van inhalatietherapie bij inadequate inhalatie door matig tot ernstige cognitieve of functionele beperkingen 

(MMSE≤24/30) 

 

5. MUSCULOSKELETAAL STELSEL 

5.1. NSAIDs in volgende situaties: zonder bijkomende maagprotectie, bij matige – ernstige arteriële hypertensie, hartfalen of 

nierinsufficientie 

5.2. Lange termijn (>3m) gebruik van orale corticosteroiden, tenzij voor chronische aandoeningen als geëigende therapie 

(reumatoïde artritis, polymyalgia reumatica, etc.) 

5.3. Blijvend gebruik van NSAID of colchicine in monotherapie bij chronische behandeling van jicht, zonder contra-indicatie 

voor allopurinol 

5.4. Methotrexaat zonder foliumzuur 

5.5. Alendronaat bij actief peptisch lijden of een voorgeschiedenis ervan 

 
 

6. UROGENITAAL STELSEL 

6.1. Orale anticholinergica bij blaaslijden, dementie/delier, chronisch prostatisme, glaucoom, constipatie, blijvende 

incontinentie of in combinatie met cholinesterase-inhibitoren  

6.2. Alfablokkers bij mannen met frequente incontinentie (>1/d)  

6.3. Chronisch gebruik van alfablokkers in geval van langdurige verblijfssonde 

 



 

7. ENDOCRIEN STELSEL 

7.1. Glitazonen bij hartfalen of osteoporose 

7.2. Oestrogenen zonder progestagenen, tenzij hysterectomie 

7.3. Oestrogenen met in de voorgeschiedenis borstkanker of veneuze trombose 

7.4. Amiodarone bij schildklierlijden 

7.5. Orale antidiabetica in combinatie met insulinetherapie, met uitzondering van metformine 

 

8. VERHOOGD VALRISICO 

8.1. Hypnotica: benzodiazepines/zaleplon/zolpidem/zopiclon 

8.2. Neuroleptica 

8.3. Antihypertensiva in combinatie met orthostatische hypotensie 

8.4. Opiaten/opioiden (op lange termijn)  

8.5. Sederende antihistaminica 

8.6. Antidepressiva 

8.7. Dipyridamole  

 

9. ANALGETICA 

9.1. Langdurig gebruik van krachtige opioiden (in de 1
e
 lijn bij milde tot matige pijn, of zonder regelmatige pijnevaluatie in 

tweede of derde lijn), tenzij in palliatieve setting  

9.2. Opioiden zonder paracetamol tenzij in palliatieve setting 

 

10. DUPLICATIE   (Dubbelmedicatie geldt niet voor inhalatietherapie of oogdruppels) 

 

11. ONVOLDOENDE EVIDENTIE 

11.1. Venotropica 

11.2. Vitaminen, mineralen of sporenelementen, tenzij bij aangetoonde deficiëntie 

11.3. Fytotherapie 

11.4. Homeopathie 

11.5. Betahistine 

11.6. N-Acetylcysteïne 

11.7. Centrale vasodilatatoren (piracetam, dihydroergocristine, naftidrofuryl, …) 

11.8. Overige voedingssupplementen, niet vervat in bovenstaande punten (vb chondroitine, glucosamine) 

 

12. RENAAL STELSEL 

Bereken de Cockcroft - Gault waarde (=CG) en controleer welke geneesmiddelen aangepast moeten worden:  
 
                                                               (140 - leeftijd in jaren) x lichaamsgewicht (in kg) 
Creatinineklaring (in ml/min) =       ----------------------------------------------------------------  (x 0.85 bij vrouwen) 
                                                                      72 x serumcreatinine (=SCr) (mg/100 ml)  
 
12.1. Thiazide diuretica (hydrochloorthiazide, indapamide, chloortalidon, altizide) [CG<30ml/min] 

12.2. Ranitidine [CG<50ml/min] 

12.3. Atenolol [CG<35ml/min] 

12.4. Sotalol [CG<60ml/min] 

12.5. Metformine [bijsluiter: SCr>1.53mg/dl bij mannen, SCr>1.25mg/dl bij vrouwen; Renal Drug Handbook: CG<50ml/min] 

12.6. Bisfosfonaten [CG<35ml/min] 

12.7. Low molecular weight heparins (LMWH): nadroparine  [CG<60ml/min], enoxaparine [CG<30ml/min] 

12.8. Allopurinol [CG<60ml/min] 

12.9. Pregabaline[CG 60<ml/min] 

12.10. Gabapentine [CG 60<ml/min] 

12.11. Nitrofurantoine [CG<60ml/min = contra-indicatie] 

12.12. Nifurtoïnol [CG<40ml/min = contra-indicatie] 

 


