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Voor wie is deze brochure bedoeld
Deze brochure is geschreven voor volwassenen met Cystic Fibrosis (CF),
ouders van kinderen met CF en iedereen die betrokken is bij de behan-
deling van CF. Voor de leesbaarheid schrijven wij in de tekst ‘u’.
Hiermee bedoelen we u of uw kind. 
De laatste jaren is de behandeling van CF sterk verbeterd. Mensen met
CF blijven steeds langer leven. Naast aangepaste voeding en fysiothera-
pie vormen medicijnen een belangrijk onderdeel van de behandeling.
Verspreid over de dag worden veel medicijnen in verschillende toedie-
ningsvormen gebruikt. Deze brochure geeft informatie over bij CF
gebruikte medicijnen en hun toedieningsvormen. Er is ook aandacht
voor de wisselwerking die tussen medicijnen bij CF kan optreden. 

Een brochure over medicijnen

O
Welke informatie vindt u in de brochure?
• In hoofdstuk 2 besteden we kort aandacht aan de oorzaak van CF en de

manier waarop de behandeling in het algemeen is georganiseerd. 
• Hoofdstuk 3 richt zich specifiek op aandoeningen van de luchtwegen. Het

eerste deel (3.1) beschrijft hoe de verschijnselen behandeld kunnen worden.
In dit deel noemen we alleen groepen geneesmiddelen en af en toe de
soortnaam van een medicijn. In het tweede deel (3.2) worden de toegepaste
medicijnen nader toegelicht. In dit deel noemen we naast de soortnamen
van de medicijnen ook de merknamen.

• Op dezelfde wijze worden in hoofdstuk 4 aandoeningen aan de 
spijsverteringsorganen behandeld.

• Hoofdstuk 5 behandelt kort enkele andere verschijnselen bij CF en de
behandelingsmogelijkheden.

• In hoofdstuk 6 leest u meer over de wisselwerking tussen medicijnen. 
• Hoofdstuk 7 besteedt aandacht aan praktische problemen rondom medicijn-

gebruik. Dit hoofdstuk besteedt extra aandacht aan de 
problematiek bij kinderen. 

• In hoofdstuk 8 vindt u tips voor de communicatie en het overleg met artsen
en apothekers. 

• In hoofdstuk 9 leest u informatie over de Nederlandse Cystic Fibrosis
Stichting (NCFS).

• Hoofdstuk 10 geeft verwijzingen naar extra informatie over CF en de
behandeling van CF. 

• Als laatste vindt u in hoofdstuk 11 een medicijnindex. Hier kunt u
opzoeken op welke pagina’s de medicijnen staan genoemd waar u
meer informatie over wilt hebben. 
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Patiënten en ouders hebben aangegeven belang te hechten aan de
praktische kant van het medicijngebruik. Veel van de door hen
genoemde onderwerpen vindt u in de brochure, zoals het bewaren en
bestellen van medicijnen, speciale regelingen voor medicijnen, tips voor
medicijngebruik door jonge kinderen en adviezen voor de 
communicatie met arts en apotheker. We hopen dat deze brochure u
ondersteunt bij het gebruik van uw medicijnen en bij het nemen van
beslissingen omtrent uw medicijngebruik in samenspraak met uw
behandelaar. 

Leeswijzer
In de brochure wordt een groot aantal medicijnen genoemd. 
U of uw kind zullen echter niet met alle middelen te maken hebben.
Wilt u de tekst niet van voor naar achteren doorlezen, dan kunt u via
de inhoudsopgave naar de paragrafen die interessant voor u zijn. In de
medicijnindex in hoofdstuk 11 kunt u zoeken op specifieke middelen. 

x
Wat vindt u niet in deze brochure?
• We geven geen uitgebreide informatie over verschijnselen van CF, maar

alleen een korte inleiding bij de informatie over medicijnen. Niet alle klach-
ten komen dus aan bod. Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de
NCFS (www.ncfs.nl), naar uw eigen arts en naar de andere informatiebron-
nen genoemd in hoofdstuk 10 ‘Meer weten?’.

• We beschrijven geen andere vormen van behandeling, zoals 
fysiotherapie, voeding en operatieve ingrepen. 

• Alhoewel we ruim aandacht besteden aan medicijnen bij CF, was in deze
brochure geen ruimte om alle specifieke kenmerken van ieder afzonderlijk
medicijn te vermelden, zoals de dosering en alle bijwerkingen. Wij verwij-
zen hiervoor naar onder andere de bijsluiter en naar de informatiebronnen
genoemd in hoofdstuk 10 ‘Meer weten?’.

• Wij geven in deze brochure niet aan wat de beste behandeling is, maar
informeren over de voor- en nadelen van de behandelingen. Deze informa-
tie kunt u gebruiken bij overleg met uw arts over de keuzes ten aanzien van
uw behandeling. 
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CF is een erfelijke ziekte die ontstaat door een afwijking in een stukje
van het DNA in de lichaamscellen. Juist dit stukje DNA is verantwoorde-
lijk voor de toevoeging van water aan lichaamsvloeistoffen, zoals het
slijm in de neusholte, de keel en de longen, verteringssappen in de 
darmen, gal en alvleesklier en zweet. Deze vloeistoffen zijn taai of dik
en hebben bij CF-patiënten een andere samenstelling dan bij mensen
zonder CF. Vandaar dat CF ook wel ‘taaislijmziekte’ wordt genoemd.
Met name de luchtwegen en de spijsverteringsorganen functioneren
hierdoor minder goed. Hierdoor ontstaan:
• Luchtweginfecties, zoals bronchitis en longontsteking
• Neusverstoppingen, neuspoliepen en bijholteontstekingen
• Darmverstoppingen 
• Verminderde vertering van voedsel en daardoor minder goede 

opname van voedingsmiddelen, vooral van vetten. Hierdoor is het
vaak lastig om op gewicht te blijven. Ook kan buikpijn optreden bij
het eten van vettig voedsel. 

• Op den duur kan de alvleesklier minder goed gaan werken en kan
diabetes mellitus (suikerziekte) ontstaan.

• Verminderde vruchtbaarheid bij vrouwen en onvruchtbaarheid bij
mannen 

We gaan in deze brochure met name in op de verschijnselen waarbij
medicijnen een belangrijke rol spelen in de behandeling. Het gaat 
daarbij om medicijnen die verteringsfuncties over nemen, die het slijm
verdunnen of die luchtweginfecties bestrijden. Het totaalbeeld van de
behandeling verschilt van persoon tot persoon, afhankelijk van de ziek-
teverschijnselen, bijkomende aandoeningen en alle andere eigenschap-
pen die ieder mens uniek maken.

Bij een gecompliceerde aandoening als Cystic Fibrosis is een goede
samenwerking tussen de verschillende behandeldisciplines zeer 
belangrijk. Enkele ziekenhuizen beschikken om die reden over een 
CF-centrum. Het voordeel van deze centra is dat de artsen, verpleeg-
kundigen, paramedici en andere hulpverleners gespecialiseerd zijn in 
de behandeling van CF. Deze behandelaars werken samen in een 
multidisciplinair team. Behandeling in een CF-centrum verhoogt de
levensverwachting en wordt dan ook ten stelligste aangeraden.

De behandeling van Cystic Fibrosis 2
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De luchtwegen bestaan uit de neus, keel, luchtpijp en longen. De lucht-
pijp vertakt zich in de bronchiën, die weer eindigen in de longblaasjes.
Het slijm in de luchtwegen dient om stof en ziekteverwekkers op te
vangen. Daarna werken trilhaartjes het slijm omhoog naar de keel,
zodat het vuil en de ziekteverwekkers kunnen worden ingeslikt. De
maag maakt ze vervolgens onschadelijk. Het is vooral het te taaie en
dikke slijm in de longen dat de luchtwegproblemen veroorzaakt. 
Bij dik, taai slijm blijven het vuil en de ziekteverwekkers in de longen
achter. Dit leidt tot veel hoesten en geïrriteerde luchtwegen die 
geïnfecteerd raken met bacteriën en schimmels. Het slijm dat 
opgehoest wordt, noemt men sputum. 

In paragraaf 3.1 staat welke behandelingen worden gebruikt bij de
luchtwegproblemen die bij CF voorkomen. In paragraaf 3.2 leest u meer
over het inhaleren van medicijnen. Daarna worden de belangrijkste
groepen medicijnen genoemd: antibiotica, sputumverdunners en 
corticosteroïden. Van elke groep leest u het behandeldoel, hun 
onderlinge verschillen, wat de belangrijkste bijwerkingen zijn en waar
u per medicijngroep specifiek op kunt letten. 

Luchtwegen 3
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3.1 Behandeling van luchtwegproblemen

Luchtweginfecties 

Luchtweginfecties worden veroorzaakt door virussen, bacteriën of
schimmels. Meestal treden eerst virusinfecties op, die een zodanige 
aanslag plegen op de longen dat sneller infecties met bacteriën en
schimmels ontstaan. 
Een infectie van de vertakkingen van de luchtpijp, de bronchiën, heet
een bronchitis. Als de infectie dieper in de longen komt, noemt men 
dit een longontsteking. 
De wand van de luchtwegen raakt beschadigd door veel luchtweginfec-
ties, waardoor deze vervormt en slap wordt. Er ontstaan verwijdingen.
Hierin ontstaan ophopingen van slijm. Deze worden bronchiëctasieën
genoemd. Door de bronchiëctasieën is er meer kans op infecties,
gewichtsverlies, ophoesten van sputum met bloedspoortjes, longbloe-
dingen, waardoor weer bloedarmoede kan ontstaan. 

behandeling
Het is belangrijk om infecties en irritatie van de luchtwegen te 
voorkomen door dagelijks het sputum op te hoesten. Hulpmiddelen
hierbij zijn:
• Sputumverdunners (mucolytica). Zie voor meer informatie over deze

medicijnen paragraaf 3.2-C.
• Fysiotherapie om het slijm goed op te hoesten
Is er eenmaal een luchtweginfectie opgetreden dan kan de 
behandeling bestaan uit:
• Medicijnen tegen de virussen, bacteriën en schimmels die de lucht-

weginfecties veroorzaken. Hieronder leest u meer over deze infecties.
• Toedienen van zuurstof om zuurstoftekort (dus benauwdheid) te

voorkomen of te verminderen

Infecties met virussen

Verkoudheden komen het meest voor. Deze worden veroorzaakt door
een virus. Het verkoudheidsvirus verspreidt zich gemakkelijk en is overal
aanwezig: gemiddeld is ieder mens een paar keer per jaar verkouden. 
Griep wordt ook door een virus veroorzaakt, maar verloopt met hoge
koorts, spierpijn en de kans op longontsteking steviger dan een ver-
koudheid. Griep komt veel minder vaak voor: gemiddeld bij iedere 
volwassene eens in de tien jaar.
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Andere virusinfecties die een aanslag op de luchtwegen kunnen plegen,
zijn de kinderziektes waterpokken, mazelen, kinkhoest en de bof.

behandeling
verkoudheid:
• Er zijn voorlopig geen medicijnen die goed werken tegen 

verkoudheid. 
griep:
• Iedereen met een verhoogd risico op griep, dus ook mensen met 

CF komen in aanmerking voor de jaarlijkse griepprik, die meestal in
de herfst wordt gegeven. Sommige artsen roepen hun patiënten
daarvoor actief op, anderen verwachten dat de patiënten zelf contact
opnemen. Vanzelfsprekend is een dergelijke vaccinatie vrijwillig. Het
vaccin werkt alleen tegen de ‘echte griep’, niet tegen verkoudheden,
ook al kunnen de verschijnselen op die van een echte griep lijken.

• Op dit moment zijn er in Nederland twee medicijnen op de markt
tegen het griepvirus, namelijk oseltamivir (Tamiflu) en zanamivir
(Relenza). De middelen genezen de griep niet, maar kunnen de duur
ervan verkorten. Ze maken de griepverschijnselen minder ernstig.
Oseltamivir wordt als capsule ingenomen, zanamivir wordt als poeder
geïnhaleerd. Oseltamivir kan ook preventief worden ingenomen. De
middelen zijn alleen op recept verkrijgbaar en zijn geen vervanging
voor de griepprik. Er zijn nog geen onderzoeksgegevens bekend over
de effectiviteit van deze middelen bij CF.

kinderziektes:
• Tegen de meeste kinderziektes bestaan vaccinaties van het 

rijksvaccinatieprogramma.

Infecties met bacteriën

De bacteriën die zich vooral in de longen nestelen zijn Staphylococcus
aureus, Haemophilus influenzae en Pseudomonas aeruginosa. Een 
infectie met Burkholderia cepacia komt eveneens voor, maar minder
frequent. 

behandeling
Er zijn verschillende groepen antibiotica die bij de bovengenoemde
infecties met bacteriën worden gebruikt:
• Aminoglycosiden
• Cefalosporines
• Chinolonen
• Co-trimoxazol
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• Macroliden 
• Penicillines 
• Polymyxines
• Tetracyclines
• Overige antibiotica
Zie voor een toelichting op deze medicijnen paragraaf 3.2-B.

Infectie door de schimmel Aspergillus fumigatus

De meest voorkomende schimmelinfectie van de longen is een infectie
door de schimmel Aspergillus fumigatus. Veel mensen dragen deze
schimmel bij zich, zonder er last van te hebben. Tien procent van de 
CF-patiënten reageert er echter allergisch op, met onder andere
benauwdheid, hoesten en opgeven van taai slijm. 
(Informatie over infecties van de mond en vagina met Candida albicans
vindt u in hoofdstuk 5)

behandeling
Er is geen behandeling waarvan de werkzaamheid bewezen is. 
Men probeert de volgende medicijnen uit: 
• Corticosteroïden (als inhalatie of om in te nemen) tegen de 

allergische reacties door de schimmel (zie voor meer informatie over
deze medicijnen paragraaf 3.2-D)

• Antischimmelmiddelen, zoals itraconazol (Trisporal) 

Sinds november 2002 is het antischimmelmiddel voriconazol (Vfend) 
op de markt. Het valt binnen dezelfde medicijngroep als itraconazol. 
Er is nog geen onderzoek gedaan naar de toepassing van voriconazol
bij CF-patiënten, maar het middel lijkt gezien zijn eigenschappen 
veelbelovend.

Ontstekingen van voorhoofdsholte en neus 

Mensen met CF hebben vaak al vanaf hun kindertijd ontstekingen in de
voorhoofdsholte en de kaakholte. De neus staat met deze holtes in ver-
binding, waardoor virussen of bacteriën via deze route de holtes kun-
nen besmetten. Door de veelvuldige ontstekingen in de neus en de 
schedelholtes gaat het slijmvlies uitstulpingen vertonen; zo ontstaan
neuspoliepen. Neuspoliepen kunnen klachten geven als verstopte neus,
minder reukvermogen, bloedneus, loopneus en hoofdpijn. 
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behandeling
opgezwollen slijmvlies in neusholte
• Natriumchloride neusdruppels, neusspray of neusspoeling
• Xylometazoline neusdruppels of neusspray (nooit langer dan 

zeven dagen achtereen gebruiken) 

neuspoliepen
• Neusspray of neusdruppels met een corticosteroïd, vaak om te 

voorkomen dat de poliepen terugkomen. (Een toelichting op deze
medicijnen staat in paragraaf 3.2-D.)

• Verwijdering door de KNO-arts

voorhoofdsholte- of kaakholteontsteking 
• Antibiotica: minimaal drie weken, vaak langer (zie voor meer 

informatie paragraaf 3.2-B)
• Kaakspoelingen
• Operatief vergroten van kaakholte-uitgangen

Astma 

Sommige mensen met CF hebben klachten die erg lijken op klachten
van mensen met astma: benauwdheid en piepende ademhaling bij
inspanning, bij koude lucht of bij inademing van pollen of huisstofmijt.

behandeling
• Luchtwegverwijders. Informatie over

medicijnen bij astma vindt u in de 
brochure van het Astmafonds 
(zie hoofdstuk 10 ‘Meer weten?’).

• Corticosteroïden als inhalatie of om
in te nemen (zie voor een toelichting
paragraaf 3.2-D)
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In deze paragraaf vindt u meer
informatie over medicijnen en
medicijngroepen die veel worden
gebruikt bij luchtwegproblemen
door CF.

A - Inhaleren van 
medicijnen
Veel medicijnen die in de volgen-
de paragraaf staan beschreven,
moeten worden ingeademd. 
Men noemt dat inhaleren. Er zijn
hulpmiddelen ontwikkeld om de
medicijnen in de juiste dosering
diep in de longen te krijgen. 

Dosis-aërosolen en 
poederinhalatoren
Voor corticosteroïden en lucht-
wegverwijders zijn er twee 
soorten inhalatoren ontwikkeld:
poederinhalatoren en aërosolen
(verstuivers). 
Bij een poederinhalator zuigt u
door krachtig inademen een fijn
poeder in de longen. Deze inhala-
toren kunnen daarom alleen
gebruikt worden door mensen die
stevig in kunnen ademen. De
meeste CF-patiënten zijn hiertoe
in staat, behalve patiënten met
ernstige longfunctieafwijkingen
en de meeste kinderen jonger dan
acht jaar. 

Dosis-aërosolen verstuiven een
lichte nevel. Tegelijk met het ver-
stuiven moet u inademen, het-
geen veel coördinatie vereist. Om
het inhaleren via een dosis-aërosol

te vergemakkelijken, wordt meest-
al gebruik gemaakt van een voor-
zetkamer of van de autohaler. De
dosis-aërosol wordt in de voorzet-
kamer afgevuurd. Hierna kunt u
het medicijn in meerdere teugen
inhaleren door via het voorzetstuk
in en uit te ademen. Bij de auto-
haler komt de dosis automatisch
vrij wanneer u voldoende krachtig
inademt. 

Vernevelapparaat 
(sprayapparaat) 
Voor antibiotica en sputumverdun-
ners zijn nog geen dosis-aërosolen
of poederinhalatoren op de
markt. Als de arts deze medicijnen
rechtstreeks in de longen wil toe-
dienen, zult u hiervoor een verne-
velapparaat moeten gebruiken. 

3.2 Medicijnen bij luchtwegproblemen
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onderlinge verschillen 
Er zijn verschillende soorten verne-
velapparaten op de markt, zoals jet-
vernevelaars en ultrasone verneve-
laars. De jetvernevelaar wordt het
meest toegepast. Deze bestaat uit
een onderdeel dat de druk opbouwt
(de compressor) en een vernevelaar
(het sproeistuk). Samen zetten ze
vloeistof geleidelijk om in nevel. Een
ultrasone vernevelaar werkt anders.
Het laat een kristal trillen, waardoor
het vloeistofoppervlak met het
opgeloste medicijn in beweging
komt. Door de snelle beweging ont-
staan fijne druppeltjes.
Niet alle vernevelaars zijn voor
dezelfde medicijnen geschikt. De
arts schrijft het type vernevelaar
voor dat geschikt is voor het toe te
dienen medicijn. De zorgverzekeraar
behoort dit type vernevelaar
beschikbaar te stellen. Let er op dat
het apparaat niet eerder is gebruikt.

bij welke medicijnen?
Vernevelapparaten worden veel
gebruikt voor toediening van tobra-
mycine voor inhalatie, colistine, 
dornase-alfa, acetylcysteïne, mercap-
to-ethaansulfonzuur (MESNA) en
natriumchloride. Een vernevelappa-
raat wordt ook gebruikt bij andere
medicijnen, wanneer het inhaleren
van deze medicijnen via een dosis-
aërosol met voorzetkamer of poe-
derinhalator niet lukt of niet moge-
lijk is. Wanneer inhaleren met een
gewone inhalator wel mogelijk is,
heeft dit de voorkeur. 

Het is makkelijker en kost 
minder tijd. 

hoe gebruiken?
• De vernevelaar kan makkelijk ver-

vuilen met ziekteverwekkers. Het
is daarom belangrijk hem dage-
lijks schoon te maken. Volg hier-
voor de gebruiksaanwijzing, want
de instructies verschillen nog al
eens per type apparaat. Meestal is
deze gebruiksaanwijzing niet vol-
doende en heeft u ook een per-
soonlijke instructie nodig. 

• Als algemene richtlijn kan gelden:
het mond/neuskapje en medicijn-
houdertje na elk gebruik afspoe-
len met een zeepsopje om medi-
cijnresten te verwijderen. Spoel de
onderdelen na met water, laat ze
daarna goed drogen en bewaar ze
op een droge plek. Desinfecteer
de onderdelen minimaal één keer
per dag met alcohol 70% en
droog ze daarna aan de lucht.

• Vervang de vernevelaar jaarlijks
en laat het vernevelapparaat 
minimaal één maal per jaar 
controleren door de fabrikant. 

• Gebruik uw vernevelapparaat
alleen voor die medicijnen die
daarvoor geschikt zijn. Dornase-
alfa bijvoorbeeld mag niet wor-
den verwarmd en om die reden
niet met een ultrasone verneve-
laar worden verneveld.

• Meestal mogen verschillende
medicijnen niet met elkaar wor-
den vermengd in het vernevelap-
paraat, omdat ze elkaars werking
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negatief kunnen beïnvloeden. 
U moet de medicijnen dus na
elkaar gebruiken. Uw CF-arts
kan u precies vertellen welke
medicijnen wel mogen worden
gemengd. 

• Indien u een steriele fysiologi-
sche zoutoplossing nodig heeft,
gebruik deze liefst uit een
plastic ampul en bewaar de
ampul gedurende de dag in de
koelkast. Neem de volgende dag
een nieuwe ampul. 

• Vernevel in een goed te ventile-
ren ruimte en zorg dat andere
huisgenoten zich niet onnodig
in die ruimte bevinden. Zij krij-
gen anders medicijnen binnen
die niet voor hen bedoeld zijn.
Wanneer u medicijnen vernevelt
zoals antibiotica, is het verstan-
dig met een gesloten systeem en
filter te vernevelen.

• Vraag regelmatig om instructie
om de vaardigheden in het ver-
nevelen te behouden.

hoe lang vernevelen?
• De hoeveelheid tijd die u moet

vernevelen is afhankelijk van de
hoeveelheid vernevelvloeistof
die de arts heeft voorgeschre-
ven, het aantal medicijnen dat u
op die manier moet toedienen
en de manier waarop u inha-
leert.

• Het hangt ook af van het type
vernevelapparaat en de staat
van onderhoud, hoe snel deze
de vloeistof omzet in nevel.

Raadpleeg uw arts of CF-consu-
lent als het vernevelen u te lang
duurt. Misschien is vervanging
van het apparaat nodig.

• Ga door tot er geen nevel meer
uit het apparaat komt en het
apparaat begint te ‘sputteren’. 

B - Antibiotica 
Antibiotica bestrijden bacteriën en
zijn dus niet werkzaam tegen
virussen of schimmels.

onderlinge verschillen
Iedere antibioticumgroep beïn-
vloedt andere eigenschappen van
bacteriën. Sommige verhinderen
bijvoorbeeld de deling, zodat de
bacterie zich niet kan vermenig-
vuldigen. Andere antibiotica
doden bacteriën door de opbouw
van hun celwand tegen te hou-
den. Het is afhankelijk van de
eigenschappen van de bacterie, of
het antibioticum effect heeft.
Sommige antibiotica werken
daardoor tegen veel bacteriën
(breedspectrum antibiotica), 
andere maar tegen een beperkt
aantal bacteriën (smalspectrum
antibiotica). Tevens is de hoeveel-
heid antibioticum ter plekke 
bepalend voor de effectiviteit.
Voor een goede bestrijding van de
infectie laat de arts het sputum
onderzoeken om te bepalen met
welke bacterie u precies besmet
bent en op welk antibioticum die
bacterie goed reageert.

14



wanneer gebruiken?
Sommige antibiotica moet u op
een lege maag innemen, omdat er
dan in één keer een grote hoe-
veelheid in het bloed komt. Dat
werkt het beste tegen bacteriën. U
kunt er van uitgaan dat uw maag
vanaf twee uur na een maaltijd
voldoende leeg is om het medicijn
in te nemen. Het medicijn zelf is
binnen een uur uit de maag als u
het op een lege maag inneemt.
Dus als u het medicijn op een lege
maag moet innemen is dat tot een
half uur voor de maaltijd en vanaf
twee uur na de maaltijd.
Andere antibiotica kunt u beter
met wat voedsel innemen, omdat
ze snel aanleiding geven tot
maagpijn en misselijkheid. 
De bijsluiter en het apotheeketi-
ket geven hier instructies voor.
Overleg eventueel met uw CF-arts
of apotheker in hoeverre u hier-
van kunt afwijken. 

resistentie
Omdat bacteriën zich zo snel ver-
menigvuldigen, kunnen er ook
nakomelingen ontstaan die toeval-
lig wat andere eigenschappen
hebben. Door deze veranderde
eigenschappen kan het gebeuren
dat ze geen last meer hebben van
het antibioticum. Bijvoorbeeld
doordat ze het antibioticum che-
misch vernietigen of doordat ze
hun celwand op een andere
manier opbouwen. Deze bacteriën
zijn voor het antibioticum

resistent geworden en een nieuwe
bacteriestam is ‘geboren’.
Resistentie ontstaat vooral bij
langdurige blootstelling van de
bacteriën aan antibiotica, als de
dosering te laag is of als een anti-
bioticumkuur niet wordt afge-
maakt. Daarom is het zo belang-
rijk een kuur altijd af te maken en
goed te vernevelen. De minder
gangbare antibiotica wil men
bewaren om resistent geworden
bacteriën toch nog te kunnen
bestrijden. Artsen schrijven daar-
om liever geen langdurige kuren
voor of kuren met de minder
gangbare antibiotica. Bij CF zijn de
gevolgen van een infectie vaak zo
ernstig dat de arts wel kiest voor
de minder gangbare antibiotica,
voor hoge doseringen of voor een
langdurige behandeling.

als kuur of continu?
Of een antibioticum als kuur
wordt gegeven of als onderhouds-
behandeling verschilt per patiënt
en hangt af van het doel van de
behandeling. Gaat het om het
bestrijden van een infectie of om
het voorkomen ervan? Met name
bij de bacteriesoorten
Haemophilus influenzae en
Staphylococcus aureus verschilt 
de behandelmethode sterk per
patiënt. 
Wanneer een telkens terugkeren-
de infectie moet worden voorko-
men, wordt het antibioticum als
onderhoudsbehandeling gegeven.

C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C
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Bij verergering van de longproble-
men of ter voorkoming van een
infectie, wordt het middel als kuur
gegeven of met tussenpozen van
enkele maanden. U kunt al deze
behandelmogelijkheden tegenko-
men, afhankelijk van uw situatie. 
Als uw arts bij de bacteriesoorten
Haemophilus influenzae en
Staphylococcus aureus kiest voor
een continue behandeling, zijn
dat meestal penicillines of co-
trimoxazol. 
Een onderhoudsbehandeling met
antibiotica is meestal nodig bij een
infectie met Pseudomonas aerugi-
nosa. De behandeling bestaat dan
uit inhalatie van colistine of 
tobramycine.

belangrijkste bijwerkingen
• Sommige mensen zijn allergisch

voor antibiotica. Dit merken ze
aan een jeukende huiduitslag of

benauwdheid. Stop dan met het
gebruik en raadpleeg uw arts
voor een alternatief antibioti-
cum. Vaak bent u dan ook aller-
gisch voor alle andere antibioti-
ca in één specifieke groep, bij-
voorbeeld alle penicillines. Meld
een allergie aan uw apotheek.
De apotheek kan zorgen dat u
in de toekomst niet opnieuw
een antibioticum uit die groep
krijgt. 

• Bijna alle vrouwen die lange tijd
antibiotica gebruiken, krijgen
door antibiotica vaginale 
gistinfecties (Candida-infecties).
Ook na een enkele kuur kan
deze infectie al optreden.
Bacteriën, gisten en schimmels
zijn in het lichaam aanwezig en
zijn met elkaar in evenwicht.
Een antibioticum doodt ook de
bacteriën in de vagina. Het
evenwicht wordt verstoord en
de gisten hebben vrij spel. Met
name bij jonge kinderen kunnen
antibiotica ook Candida-infecties
veroorzaken aan de billen. Dit
treedt met name op als gevolg
van diarree bij antibiotica-
gebruik.

• Diarree is een veel voorkomende
bijwerking van antibiotica. Het
ontstaat door aantasting van de
darmflora (de bacteriën die
thuishoren in de darm).

• Sommige antibiotica veroorza-
ken bijwerkingen bij kinderen,
omdat deze in de groei zijn.
Wanneer er geen alternatief
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beschikbaar is, kiezen artsen
soms toch voor deze antibiotica.
Een voorbeeld hiervan is cipro-
floxacine.

• Antibiotica toegediend via inha-
latie (vernevelaar) kunnen soms
benauwdheid met hoestaanval-
len veroorzaken. 

P e n i c i l l i n e s  
• amoxicilline (Clamoxyl, Flemoxin)
• amoxicilline met clavulaanzuur

(Augmentin)
• feneticilline (Broxil) 
• fenoxymethylpenicilline (Acipen V)
• flucloxacilline (Floxapen, Stafoxil)
• piperacilline 

belangrijkste bijwerkingen
Jeuk en allergie komen regelmatig
voor bij penicillines en treden
veelal snel na inname op. Bij
amoxicilline kan na zeven dagen
huiduitslag optreden. Deze reactie
is niet van allergische oorsprong.
Het middel kan dus zonodig
opnieuw worden toegepast.
Diarree komt soms voor. Drankjes
met amoxicilline kunnen in zeldza-
me gevallen de tanden en tong
verkleuren. Dit herstelt zich weer
na de kuur. 

C e f a l o s p o r i n e s  
• cefotaxim (Claforan)
• ceftazidim (Fortum)
• cefuroxim (Cefofix, Zinacef) 

hoe gebruiken?
Deze antibiotica worden meestal
per infuus toegediend. Dit
gebeurt in het ziekenhuis, maar
thuisbehandeling behoort ook tot
de mogelijkheden. Voor meer
informatie over thuisbehandeling
zie paragraaf 7.3.

belangrijkste bijwerkingen
Diarree komt bij cefalosporines
soms voor. 
Allergie voor cefalosporines treedt
soms op. Wie allergisch is voor
cefalosporines, heeft een verhoog-
de kans op een allergische reactie
bij gebruik van penicillines.

Te t r a c y c l i n e s  
• doxycycline (Dagracycline, 

Neo-Dagracycline, Unidox, Vibra-s,
Vibramycin)

• minocycline (Minocin, Minotab) 

hoe gebruiken?
• Staand of zittend innemen met

een heel glas water of oplossen
in water. Zo voorkomt u dat
deze middelen in de slokdarm
blijven steken. Als ze blijven ste-
ken kunnen ze de slokdarm
beschadigen.

belangrijkste bijwerkingen
• Regelmatig treden maagdarm-

klachten op, zoals misselijkheid
en diarree. Doxycycline en mino-
cycline kunt u beter tijdens of
direct na een maaltijd innemen,
dat vermindert de bijwerkingen

C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C
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op de maag en darmen. 
• Deze medicijnen kunnen huid-

uitslag veroorzaken als u zich te
lang in fel zonlicht bevindt,
denk ook aan UV-licht van bij-
voorbeeld de zonnebank.
Gebruik in de zomer een zonne-
brandcrème met een hoge
beschermingsfactor en mijdt de
zon als deze op zijn felst is (tus-
sen 12.00 uur en 15.00 uur).

• Doxycycline en minocycline kun-
nen tanden en kiezen aantasten
tijdens de ontwikkeling van het
gebit en de aanmaak van het
botweefsel verstoren. 
Ze worden dan ook niet voorge-
schreven aan kinderen jonger
dan acht jaar. Bij kinderen tus-
sen de acht en dertien jaar zijn
artsen terughoudend met voor-
schrijven van deze middelen. 

C o - t r i m o x a z o l  
• trimethoprim-sulfamethoxazol

(Bactrimel, Eusaprim, Sulfotrim, 
Co-trimoxazol) 

hoe gebruiken?
Neem het middel tijdens of net na
een maaltijd of met wat voedsel
in. U vermindert daarmee de kans
op maagklachten.

belangrijkste bijwerkingen en
wisselwerkingen
• Overgevoeligheid voor het

middel komt regelmatig voor.
Dat uit zich in jeuk vlak na inna-
me, huiduitslag, of een overge-

voelige reactie op UV-licht (bij-
voorbeeld van de zon of zonne-
bank). 

• Soms: maagdarmklachten, zoals
misselijkheid, gebrek aan eet-
lust, diarree 

• Als het middel langer dan veer-
tien dagen achtereen wordt
gebruikt, bestaat er een klein
risico op gevaarlijke bloedbeeld-
afwijkingen. Daarom zal een
arts bij langdurig gebruik het
bloed controleren. 

• Co-trimoxazol versterkt de 
werking van sommige bloed-
suikerverlagende middelen in
tabletvorm (zie hoofdstuk 6). 

C h i n o l o n e n
• ciprofloxacine (Ciproxin)
• levofloxacine (Tavanic) 
• ofloxacine (Tarivid) 

hoe gebruiken?
Ciprofloxacine bij voorkeur niet
samen met melk of melkproduc-
ten innemen, omdat de kalk in
melk ervoor zorgt dat minder van
het middel in het bloed kan wor-
den opgenomen. Niet gebruiken
met magnesiumbevattende laxan-
tia, zoals magnesiumsulfaat (zie
paragraaf 4.2-D). Ook deze midde-
len verminderen de opname van
ciprofloxacine. Indien gebruik van
ciprofloxacine onvermijdelijk is,
neem het dan 2 uur voor of 4 uur
na deze middelen in.
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belangrijkste bijwerkingen
Regelmatig treden misselijkheden,
diarree en buikpijn op.
Soms komen voor:
• hoofdpijn, duizeligheid, ver-

moeidheid en slaapstoornissen 
• overgevoeligheid voor zonlicht.

Denk ook aan het UV-licht van
de zonnebank.

• huiduitslag en jeuk
• Zeer zelden treden peesontste-

kingen op met pijn in de
gewrichten en pezen, vooral in
de hiel door beschadiging van
de achillespees. Deze bijwerking
kan al snel na het begin van de
behandeling ontstaan. Bij kinde-
ren zijn de botten en gewrich-
ten nog in de groei, waardoor
zij extra gevoelig zijn voor deze
bijwerking. Artsen zullen daar-
om terughoudend zijn om
ofloxacine of levofloxacine aan
kinderen onder de 16 jaar voor
te schrijven. 

M a c r o l i d e n  
• azithromycine (Zithromax)
• claritromycine (Klacid, Klacid SR)
• erytromycine (Eryc, Erythrocine,

Erythrocine-ES)

effect
Macroliden en met name azithro-
mycine worden bij CF-patiënten
vaak chronisch voorgeschreven
vanwege de gunstige werking op
het ontstekingsproces bij een
chronische infectie met
Pseudomonas aeruginosa.

belangrijkste bijwerkingen en
wisselwerkingen
• Soms komen maag- of 

darmklachten voor. 
• Bij doseringen van azithro-

mycine van meer dan 600 mg
per dag kan het gehoor tijdelijk
worden aangetast. Dit verdwijnt
weer nadat de behandeling
beëindigd is. Bij ernstige lever-
functiestoornissen dient men
terughoudend te zijn met het
chronisch gebruik van azithro-
mycine.

A m i n o g l y c o s i d e n
• amikacine (Amukin) 
• gentamicine (Garamycin)
• netilmicine (Netromycine) 
• tobramycine (Obracin; Tobi: 

via vernevelaar)

belangrijkste bijwerkingen
Vooral wanneer deze antibiotica
per infuus worden toegediend,
bestaat de kans dat ze doofheid,
duizeligheid en nierbeschadiging
veroorzaken. Om deze bijwerkin-
gen te voorkomen geeft men het
medicijn liefst niet vaker dan twee
maal daags, behalve wanneer dit
onvoldoende effect heeft. Ook zal
de arts in de gaten houden of er
niet te veel of te weinig van het
medicijn in het bloed zit en uw
gehoor en uw nierfunctie regel-
matig controleren. Hierdoor kun-
nen de genoemde bijwerkingen
bij het merendeel van de patiën-
ten worden voorkomen.
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Soms komen hoofdpijn, misselijk-
heid en braken voor.

P o l y m y x i n e s
• colistine (Belcomycine, Colimycine): 
Dit middel wordt in de meeste
gevallen met een vernevelappa-
raat toegediend. Wanneer het als
reservemiddel wordt toegepast, is
de toediening intraveneus.

belangrijkste bijwerkingen
Vermindering van de nierwerking
en aantasting van het gehoor kun-
nen voorkomen en controle hier-
op vindt op eenzelfde manier
plaats als bij aminoglycosiden. Bij
verneveling kan soms benauwd-
heid door luchtwegvernauwing
ontstaan. 

O v e r i g e  a n t i b i o t i c a
In sommige gevallen wordt
gebruik gemaakt van andere anti-
biotica, zoals:
• fusidinezuur (Fucidin) 
• imipenem-cilastatine (Tienam)
• meropenem (Meronem) 
• rifampicine (Rifadin, Rimactan) 
• vancomycine (Vancocin)

C - Sputumverdunners
(mucolytica)
• dornase alfa, DNase (Pulmozyme)
• acetylcysteïne (Bisolbruis, Fluimucil,

Librochin, Mucomyst)
• carbocisteïne (Rhinathiol,

Mucodyne, Balsoclase)
• mercapto-ethaansulfonzuur (mesna,

Mistabron)

effect
Het slijm in de luchtwegen van CF-
patiënten is al taai, maar door
ontstekingen wordt het nog dik-
ker. Sputumverdunners verdunnen
het slijm in de luchtwegen en ver-
gemakkelijken daardoor het
ophoesten. Acetylcysteïne wordt
bovendien bij darmverstopping
toegepast om een ingedikte darm-
inhoud minder taai te maken.
Deze toepassing is overigens niet
wetenschappelijk bewezen en dus
nog experimenteel.

onderlinge verschillen
Van de slijmverdunners is bij 
CF alleen de werkzaamheid van
dornase-alfa voldoende bewezen.
Van de andere middelen is het
niet afdoende onderzocht of ze na
inhalatie sputum verdunnen. 
Bij inname door de mond is dat
eveneens niet bewezen. Verder
onderzoek zal de komende jaren
uitsluitsel moeten geven.
Dornase alfa is nog onvoldoende
onderzocht bij kinderen jonger
dan vijf jaar en wordt daarom 
bij hen nog niet op grote schaal
gebruikt. 
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hoe gebruiken?
De sputumverdunners worden
ingeademd via een vernevelaar.
Acetylcysteïne en carbocisteïne
kunnen ook worden ingenomen,
maar het is niet bewezen dat ze
dan voldoende effect hebben op
het sputum. Dornase-alfa moet
koel bewaard worden. 

wanneer gebruiken?
Er worden veel verschillende
adviezen gegeven voor het
moment van inname. Er bestaan
geen duidelijke richtlijnen. Het
voordeel van ’s ochtends verneve-
len zou zijn dat gedurende de
nacht veel taai slijm is opgehoopt
dat ’s ochtends kan worden verwij-
derd. Daarnaast moet men vol-
doende wakker zijn om het dunne
sputum goed te kunnen uit-
hoesten. ’s Avonds vernevelen
heeft als nadeel dat het dunne
sputum mogelijk gedurende de
slaap verder de luchtwegen in kan
lopen. De longen zijn ‘s ochtends
schoner, zodat andere medicijnen
door middel van verneveling die-
per in de longen kunnen komen. 
’s Middags meteen na school of
werk vernevelen, heeft voor veel
mensen als voordeel dat ze dan
makkelijker een moment van rust
kunnen nemen. 
’s Avonds inhaleren zou als voor-
deel hebben dat u tijdens de slaap
minder benauwd bent. Het kan
ook leiden tot hoesten en dat
leidt weer tot onrustig slapen. Kies

het juiste moment daarom in over-
leg met uw behandelaars. Bedenk
daarbij hoe het vernevelen het
beste is in te passen in uw dag-
schema.

belangrijkste bijwerkingen
Dornase-alfa geeft wel eens keel-
ontsteking, irritatie van de keel en
tijdelijke stemverandering.
Acetylcysteïne kan bij mensen met
astmatische klachten ernstige
ademnood geven.
Mercapto-ethaansulfonzuur kan
prikkelhoest en ademnood veroor-
zaken.
Verder ontstaan soms maagdarm-
klachten, zoals misselijkheid en
braken.

D - Corticosteroïden
Corticosteroïden lijken op natuur-
lijke hormonen die gemaakt wor-
den door de schors van de bijnier.
Deze bijnierschorshormonen rem-
men ontstekingen en overgevoe-
ligheidsreacties. Corticosteroïden
bij CF worden ingenomen, geïnha-
leerd en als neusspray gebruikt. 

C o r t i c o s t e r o ï d e n  o m
i n  t e  n e m e n
• prednison 
• prednisolon 
• dexamethason (Oradexon)

effect
Wanneer een infectie met de
Aspergillus fumigatus door een
allergische reactie benauwdheid

C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C

21



D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I

veroorzaakt, worden vaak cortico-
steroïden gebruikt.
Het effect is soms meteen te 
merken, maar het kan ook enkele
weken duren voor de benauwd-
heid voldoende afneemt.

onderlinge verschillen
Prednison zelf is niet werkzaam en
moet door de lever worden omge-
zet in het werkzame prednisolon.
Bij een verminderde leverwerking
wordt dan ook prednisolon voor-
geschreven. Bij mensen met een
verminderde hartwerking wordt
dexamethason voorgeschreven,
omdat prednison en prednisolon
als bijwerking hebben dat men
extra vocht vasthoudt.

hoe gebruiken?
Corticosteroïden kunnen worden
gebruikt als:
• Stootkuur. Hierbij krijgt u een

hoge dosering gedurende zeven
tot tien dagen. In sommige
gevallen geeft de arts eenmalig
een injectie, die dan gedurende
een paar dagen werkt.

• Onderhoudsdosis, waarbij u
gedurende langere tijd een lage
dosering gebruikt

Moet u dit middel langdurig
gebruiken? Neem het dan ‘s och-
tends vroeg in één keer in, zodra
uw maag aan het middel gewend
is geraakt. Zo volgt u het dagritme
van de lichaamseigen stof cortisol
en beperkt u het remmende effect

op de eigen bijnierschors. Stop bij
een langdurige kuur niet plotse-
ling. Tijdens het gebruik is uw
eigen bijnierschors eraan gewend
geraakt minder bijnierschorshor-
monen te produceren. Wanneer u
plotseling stopt, kan de bijnier-
schors de hormonen niet ineens
weer aanmaken. Door het plotse-
linge tekort aan bijnierschorshor-
monen kunnen ernstige ziektever-
schijnselen ontstaan, zoals diarree,
misselijkheid, zwakte en vermoeid-
heid. Het duurt enige tijd (van
enige weken tot soms meer dan
een jaar) voor de bijnierschors
weer op gang is. Wanneer u gelei-
delijk stopt, heeft u minder kans
op deze verschijnselen. 
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belangrijkste bijwerkingen
In het algemeen geldt dat de bij-
werkingen van een stootkuur niet
gevaarlijk of schadelijk zijn, vaak
wel lastig of vervelend. Het betref-
fen maag- darmklachten, verande-
ringen in gevoel en stemming, ver-
schijnselen van diabetes (suiker-
ziekte), blauwe plekken, slecht
genezende wonden en meer kans
op infecties met bacteriën, virus-
sen of schimmels, ook buiten de
longen. Bij mensen met diabetes is
het door deze middelen moeilijker
het bloedglucosegehalte goed te
regelen.

Na langdurig gebruik kunnen ver-
hoogde bloeddruk, blijvende ver-
andering in het gezichtsvermogen
(cataract), spierzwakte, vetzucht,
acne, stemmingsveranderingen en
slapeloosheid voorkomen. Bij
vrouwen kan de menstruatie uit-
blijven. Bij langdurig gebruik in
een lage dosering gaan de meeste
bijwerkingen na enkele dagen tot
weken over, als u aan het middel
gewend bent geraakt. Na enkele
weken gebruik is er kans op ande-
re bijwerkingen, zoals vochtopho-
ping. Dit is ook het geval bij kort-
durende behandelingen met hoge
doseringen die vaak herhaald wor-
den, bijvoorbeeld vaker dan vier
keer per jaar. Bij hogere doserin-
gen kunnen de bijwerkingen ern-
stiger zijn. Een belangrijke bijwer-
king die na enkele weken gebruik
(vaak binnen de eerste drie maan-

den) op kan treden is botontkal-
king. Soms schrijven artsen medi-
cijnen voor om deze botontkal-
king te voorkomen. Bij kinderen
kan na enkele weken gebruik,
remming van de groei ontstaan.
Kinderen die vóór de groeispurt in
hun puberteit met het medicijn
stoppen, blijken die groeiremming
meestal weer in te halen. De kans
op deze bijwerking vermindert als
uw kind het corticosteroïd 's mor-
gens inneemt en niet dagelijks,
maar bijvoorbeeld om de dag.

C o r t i c o s t e r o ï d e n  o m
t e  i n h a l e r e n
Corticosteroïden worden als dosis-
aërosol of als poeder geïnhaleerd.
Om het inhaleren van een dosis-
aërosol te vergemakkelijken, kunt
u gebruik maken van een voorzet-
kamer of van de autohaler. Bij de
autohaler komt de dosis-aërosol
automatisch vrij wanneer u vol-
doende krachtig inademt. De
Babyhaler wordt als voorzetkamer
gebruikt bij kinderen tot vier à 
zes jaar.

De volgende middelen worden
toegepast:
• beclometason 

(Aerobec, Becloforte, 
Becotide, Qvar)
- dosis-aërosol: 

Aerobec en Qvar met als 
voorzetkamer de Aerochamber of
in de vorm van een autohaler 
Becloforte en Becotide met als 

C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C
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voorzetkamers: Babyhaler en 
Volumatic 

- poeder: beclometason 
Cyclocap en Becotide Rotadisk

• budesonide (Pulmicort)
- inhalatievloeistof: Respule
- dosis-aërosol: Pulmicort met als 

voorzetkamer: Nebuhaler 
- poeder: budesonide Cyclocap en 

Pulmicort Turbuhaler
• fluticason (Flixotide)

- inhalatievloeistof: Flixotide 
Nebule

- dosis-aërosol: Flixotide met als 
voorzetkamers Babyhaler en 
Volumatic

- poeder: Flixotide Diskus en 
Flixotide Rotadisk

effect
Het effect op benauwdheid merkt
u pas na een tot twee weken. Het
is dus belangrijk al die tijd door te
gaan met inhaleren. 

onderlinge verschillen
Wat betreft hun werking verschil-
len beclometason, budesonide en
fluticason nauwelijks van elkaar.
Wel zijn ze met verschillende soor-
ten inhalatoren op de markt, die
voor zowel poeder als voor vloei-
stof geschikt kunnen zijn. Voor 
CF-patiënten zijn poederinhalato-
ren meestal goed bruikbaar,
behalve voor kinderen jonger dan
acht jaar, omdat die nog niet 
stevig genoeg kunnen inademen.
Aërosolen hebben als nadeel dat
het lastig is om precies tegelijk in

te ademen en de inhalator in te
drukken. Met een voorzetkamer
of autohaler is dit probleem op te
lossen. 

hoe gebruiken?
• Vraag bij de arts, longverpleeg-

kundige of in de apotheek om
een duidelijke instructie voor
het gebruik van de inhalator.
Vraag regelmatig opnieuw om
instructie, zodat u uw vaardig-
heid in het inhaleren behoudt. 

• U voorkomt bijwerkingen in
mond en keel door na de inhala-
tie met een slok water uw mond
te spoelen en dat vervolgens uit
te spugen. Daarna neemt u nog
een slok water, gorgelt daarmee
en slikt dat door. Het is nog
beter wanneer u na het inha-
leren iets eet of uw tanden
poetst. 

• Wanneer u met een gezichts-
masker hebt geïnhaleerd, was
dan na afloop de huid rond
mond en neus. 

• Als u ook een luchtwegverwijder
gebruikt per inhalatie, inhaleer
dan eerst de luchtwegverwijder
en na vijf tot tien minuten het
corticosteroïd. Het corticosteroïd
kan dan dieper in de longen
komen.

Het Astmafonds heeft uitgebreide
informatie over de toediening van
inhalatiemedicijnen. 
Zie hoofdstuk 10 ‘Meer weten?’.

24



belangrijkste bijwerkingen
• Bij een juist gebruik ervaren de

meeste mensen geen bijwerkin-
gen van inhalaties met cortico-
steroïden. Bij onjuist inhaleren
of niet spoelen na gebruik kunt
u last krijgen van heesheid, keel-
pijn en schimmelinfecties in de
mond en keel.

• De lengtegroei van kinderen
kan in een enkel geval vertra-
gen. Meestal lopen kinderen de
groeiremming op latere leeftijd
weer gewoon in. Het wordt bij
inhalatiecorticosteroïden aan-
geraden indien mogelijk de
inhalatie vóór de groeispurt in
de pubertijd te stoppen.
Overigens is het vaak moeilijk te
bepalen of de groeivertraging
door het medicijn komt of door
de ziekte zelf. De CF-arts zal
regelmatig de groei controleren.
Als het nodig is kan hij de
behandeling aanpassen. Dit
blijkt bijna nooit nodig. Na tien-
tallen jaren gebruik, kan in som-
mige gevallen botontkalking
ontstaan. De arts kan de bot-
dichtheid meten en zo nodig
medicijnen adviseren. 

C o r t i c o s t e r o ï d e n  i n
n e u s s p r a y  
• beclometason (Beconase)
• budesonide (Rhinocort)
• flunisolide (Syntaris)
• fluticason (Flixonase)
• mometason (Nasonex)
• triamcinolon (Nasacort)

effect
Corticosteroïden remmen de groei
van neuspoliepen, doordat ze het
geïrriteerde slijmvlies tot rust
brengen. Het duurt enkele weken
voor dit effect te merken is. Vaak
worden deze corticosteroïden ook
gebruikt na verwijdering van de
neuspoliepen om te voorkomen
dat ze weer terugkomen.

hoe gebruiken?
Zorg dat de neus goed schoon is
voor u sprayt. Dat kan door de
neus eerst goed op te halen, maar
beter is de neus te spoelen met
een fysiologische zoutoplossing
(natriumchloride neusspoeling).
Schud het sprayflesje voor
gebruik. Houd het hoofd en 
ook het flesje rechtop tijdens 
het sprayen. 

belangrijkste bijwerkingen
De meeste mensen ervaren geen
bijwerkingen van neussprays met
corticosteroïden.

C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C
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In paragraaf 4.1 leest u welke behandelingen
worden gebruikt bij de spijsverteringsproble-
men die bij CF voorkomen. In paragraaf 4.2
staan de belangrijkste groepen medicijnen
genoemd: pancreatine, medicijnen tegen de
aanmaak van maagzuur, vetoplosbare vitami-
nen, laxeermiddelen, cisapride en insuline.
Van elke groep leest u welk effect ze hebben,
wat hun onderlinge verschillen zijn, wat de
belangrijkste bijwerkingen zijn en waar u per
medicijngroep specifiek op kunt letten.

4.1 Behandeling van
spijsverteringsproblemen

Verminderde voedselopname 

De meeste mensen met CF hebben moeite een
gezond gewicht te bereiken en te houden. Dit
komt onder andere door de vele long-
infecties, die energie kosten, maar ook door
een verminderde voedselopname door de 
darmen. Daardoor krijgt men te weinig vetten, eiwitten, vitaminen en
mineralen binnen. 

De verminderde voedselopname ontstaat doordat bij veel CF-patiënten de
afvoergang van de alvleesklier (pancreas) verstopt is met taai slijm. Via
deze afvoergang moeten spijsverteringssappen en enzymen bij het voed-
sel in de darmen komen. Bij CF-patiënten vindt dit vaak onvoldoende
plaats, met als gevolg dat vooral vetten en eiwitten minder goed verteren
en slecht door de darmwand in het bloed worden opgenomen. 
Ook de afvoergang van de galblaas naar de darm kan verstopt raken.
Galvloeistof brengt vetten in een vorm die door de darmwand heen in
het bloed kan komen. Een slechte vetopname ligt ook aan een verminder-
de werking van de galvloeistof. 

4 Spijsverteringsstelsel 
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Het tekort aan de vitaminen A, D, E en K ontstaat doordat deze vitami-
nen goed in vet oplossen en in de vette darminhoud blijven, in plaats
van in het bloed te worden opgenomen. Ook andere tekorten kunnen
optreden, zoals van ijzer en foliumzuur. 

Bij mensen met CF zal dus een deel van de voedingstoffen in de darm-
inhoud achterblijven en met de ontlasting het lichaam verlaten. Om
toch voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen moet men zeer uit-
gebalanceerd eten. Door de verminderde voedingstoestand voelen 
CF-patiënten zich vaak slap en moe, is het lastig op een goed gewicht
te komen en kan bij kinderen groeiachterstand ontstaan. 

behandeling
Het is belangrijk essentiële voedingsstoffen in het bloed te krijgen.
Daar zijn verschillende methodes voor:
• Gebruik van pancreatine. Dat vervangt de enzymen uit de verterings-

sappen van de alvleesklier. Meer informatie over dit medicijn leest u
in paragraaf 4.2-A.

• Innemen van extra vetoplosbare vitaminen: A, D, E en K. Informatie
over deze vetoplosbare vitaminen staat in paragraaf 4.2-C.

• Innemen van extra vitaminen en mineralen nodig voor het bloed:
ijzer, foliumzuur en vitamine B12. Andere mineralen en sporenele-
menten zijn zelden nodig. 

• Veel aandacht voor voeding, vooral vette linolzuurrijke voeding
• Aanvullen van de dagelijkse voeding met dieetvoeding. Als de 

voedselinname dan nog onvoldoende is, kiest men soms voor 
aanvullende sondevoeding. 

DIOS (distaal intestinaal obstructie syndroom) 

Door de veel te taaie darminhoud kunnen de darmen verstoppen. Deze
verstopping treedt vooral op in het laatste deel van de dunne darm en
het eerste stuk van de dikke darm. Ongeveer één op de vijf volwasse-
nen krijgt er last van. Bij kinderen komt het minder vaak voor. Door een
DIOS ontstaan hevige - in golven optredende - buikkrampen, soms tot
overgeven toe. Als een aanval te lang duurt raken bloedvaten in de
darmen afgeknepen, waardoor een deel van de darm afsterft.

behandeling 
Reden genoeg om een DIOS te voorkomen of een eenmaal 
optredende aanval snel te stoppen. Daarvoor worden de volgende
middelen ingezet:
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• Veel drinken om een soepele darminhoud te krijgen. Volwassenen
hebben minstens twee liter per dag nodig. Vooral appelsap 
werkt laxerend.

• Vezelrijk voedsel gebruiken (groente, fruit, volkoren producten)
• Laxeermiddelen, die de darminhoud vochtiger en soepeler maken.

Informatie over laxeermiddelen staat in paragraaf 4.2-D.
• Acetylcysteïne, zie voor een toelichting het vorige hoofdstuk para-

graaf 3.2-C. Dit middel wordt namelijk in eerste instantie gebruikt om
slijm in de luchtwegen op te lossen.

• Cisapride dat de bewegingen van de darm stimuleert 
(zie paragraaf 4.2-E)

• Opname in het ziekenhuis als de aanval zeer ernstig is. Vaak is een
darmspoeling (darmlavage) nodig.

Diabetes mellitus (suikerziekte)

De alvleesklier maakt niet alleen verteringsenzymen aan, maar ook
insuline. Door het ziekteproces kunnen littekens in de alvleesklier ont-
staan, waardoor deze minder insuline aanmaakt. Zonder insuline
bevindt zich na een maaltijd veel te veel suiker, in de vorm van glucose,
in het bloed. Op de korte termijn veroorzaakt dit veel dorst, veel plas-
sen en wazig zien. Na verloop van jaren kunnen de ogen en de nieren
beschadigd raken.

behandeling
De behandeling van diabetes bestaat uit: 
• Aangepaste voeding. Het voedingsadvies voor diabetespatiënten met

CF wijkt af van dat voor diabetespatiënten zonder CF. Ook verschilt
het van het voedingsadvies voor CF-patiënten zonder diabetes.

• Insuline via injecties of via een insulinepomp (zie paragraaf 4.2-F)
• Tabletten die de aanmaak van insuline bevorderen. Het gebruik van

insuline-injecties is met tabletten soms enige jaren uit te stellen. 
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Verminderde leverwerking

De lever slaat glucose en voedingsstoffen op, breekt afvalstoffen af,
maakt gal aan en slaat deze tijdelijk op in de galblaas. De gal begeeft
zich vanuit deze galblaas via kanaaltjes - de galwegen - naar de darmen
om daar te helpen bij de voedselvertering. Omdat bij CF-patiënten de gal
taaier is, kunnen de galwegen verstopt raken. Door de taaie gal ontstaan
vaak kleine galstenen in de galblaas. Zeer zelden komen steentjes vast te
zitten in de galwegen, hetgeen zeer pijnlijke buikkrampen geeft 
(galkolieken). De taaie gal zorgt ook voor ontstekingen in de lever,
waardoor littekens ontstaan, ‘biliaire cirrose’ genaamd. De lever werkt
door deze beschadigingen steeds minder goed. Hierdoor ontstaan stoor-
nissen in de bloedstolling, bloedarmoede en een ophoping van schade-
lijke stoffen, zoals ammoniak en medicijnen. Daar komt bij dat het bloed
door de littekens niet goed meer door de lever stroomt. Het bloed hoopt
zich op in de vaten die naar de lever toe leiden, waardoor de bloeddruk
in deze vaten en de milt toeneemt. De milt zet uit en het bloed zoekt zijn
weg door kleine vaatjes en de slokdarm. Deze kleine vaatjes kunnen
plaatselijk uitzetten en geven soms aanleiding tot slokdarm- of 
maagbloedingen. 

behandeling
• Galstenen worden bij CF vrijwel nooit weggehaald, behalve als ze veel

buikklachten geven. De arts verwijdert galstenen dan vaak operatief.
• Ursodeoxycholzuur wordt toegepast bij een leverontsteking. Het maakt

de gal meer vloeibaar, waardoor de opgehoopte gal kan wegvloeien en
de leverontsteking afneemt. Daarnaast kunnen galstenen geleidelijk
oplossen.

• Om verdere leverbeschadiging te voorkomen is het belangrijk de lever
zo min mogelijk te belasten. Bijvoorbeeld door geen of maar weinig
alcohol te gebruiken en zo min mogelijk medicijnen te gebruiken die
de lever belasten. Het galsteenoplossende middel ursodeoxycholzuur
heeft mogelijk ook een positief effect op een lever die al enigszins is
aangetast. Men onderzoekt nog wat het precieze effect van dit middel
is. Het moet dagelijks worden gebruikt;

• Bij een zeer ernstige aantasting van de lever gaan artsen over op een
energierijk dieet (indien men dit nog niet heeft) en op het medicijn 
lactulose. Lactulose is een laxeermiddel, maar vermindert ook de 
hoeveelheid ammoniak in het bloed. 
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In deze paragraaf vindt u meer
informatie over enkele medicijnen
en medicijngroepen die veel wor-
den gebruikt bij spijsverterings-
problemen door CF.

A - Pancreatine
Het tekort aan pancreasenzymen
in de darmen is de belangrijkste
oorzaak van de spijsverterings-
problemen van mensen met CF.
Vetten, eiwitten en koolhydraten
bestaan uit lange ketens, vaak te
lang om in het bloed te worden
opgenomen, maar in elk geval te
lang om te gebruiken als bouw-
stoffen en energie.
Pancreasenzymen fungeren als
‘schaartjes’ die de lange ketens in
stukjes knippen. Sommige mensen
met CF beschikken overigens wel
over voldoende pancreasenzymen.
Zij zijn pancreas ‘sufficient’.
Pancreatine wordt gemaakt uit de
alvleesklier van koeien of varkens. 
In 2003 waren er vier merken met
pancreatine op de markt en een
door de apotheek bereid prepa-
raat: 
• Creon en Creon Forte
• Pancrease en Pancrease HL 

(= hoog lipase)
• Panzytrat en Panzytrat LD 

(= lage dosering) 
• Combizym 
• Pancreatinepoeder capsules (eigen

bereiding ziekenhuisapotheek) 

effect 
• De pancreasenzymen in pancrea-

tine hebben een tweeledig doel:
ze zorgen voor een betere verte-
ring en daardoor betere opna-
me van het voedsel. De ont-
lasting wordt ook minder vet. 

• Pancreatine werkt zodra het in
de darmen is aangekomen en
dat is na een half tot één uur.
De korrels in de capsules hebben
een laagje dat ‘maagsap-
resistent’ is. Maagsapresistent
wordt ook omschreven als ‘met
gereguleerde afgifte’ (mga). 
Het laagje lost nog niet op in de
maag, maar pas in de darmen.
Dat is belangrijk, omdat de
enzymen door het sterke zuur
van de maag onwerkzaam 
worden. Het pancreatine in de
korrels ontsnapt zo aan het
schadelijke maagzuur en gaat
pas werken in de darmen.

• De hoeveelheid te gebruiken
capsules wordt bepaald aan de
hand van uw gewicht(-stoena-
me) tijdens het gebruik en aan
de hand van de hoeveelheid vet
in uw ontlasting. 

onderlinge verschillen
De merken verschillen onderling in
samenstelling. De één bevat meer
enzymen voor de afbraak van vet-
ten (lipases) en de ander meer
voor de afbraak van eiwitten (pro-
teases) of zetmeel (amylases).
Combizym bevat ook cellulase,
enzymen die groentevezels afbre-

4.2 Medicijnen bij spijsverteringsproblemen
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ken. Het is dus proberen welk
middel het beste bij u werkt. 
Alle producten bevatten maag-
sapresistente korrels, behalve cap-
sules met pancreatinepoeder. Het
poeder moet daarom altijd in
combinatie worden gegeven met
een medicijn tegen maagzuur.
Pancreatinepoeder wordt voorna-
melijk toegepast bij baby’s, omdat
deze nog niet goed kunnen slik-
ken. In uitzonderlijke gevallen
wordt het (in combinatie met een
snelwerkende maagzuurremmer)
bij oudere patiënten toegepast,
omdat het sneller werkt dan pan-
creatinekorrels. 

hoe gebruiken?
• Neem de capsules in met veel

vocht of zorg dat u voldoende
eet na inname, zodat u er zeker
van bent dat de capsule niet in
de slokdarm achterblijft. Het
zou daar de slokdarm kunnen
beschadigen.

• Als u of uw kind de capsules te
groot vindt, kunt u ze openen
en de korrels op een lepel voed-
sel strooien. Kies bij voorkeur
voor zuur voedsel, bijvoorbeeld
appelmoes of andere fruithap-
jes. Hierdoor blijft het bescher-
mende laagje nog even intact.
Melk en vla zijn niet zuur.
Gebruik die dus liever niet om
de korrels op of in te strooien.
Bij de maaltijd zelf mag u
natuurlijk wel melk of melkpro-
ducten gebruiken. Let er verder
op dat het voedsel niet heet is.
Laat de korrels niet te lang op
voedsel liggen, anders kan de
maagsapresistente laag alsnog
oplossen. Het laagje kan binnen
tien minuten verdwenen zijn. 

• De korrels niet kapot kauwen en
meteen doorslikken, want ook
in de mond kan het laagje
oplossen. De enzymen kunnen
dan irritatie van het wangslijm-
vlies en huid rond de mond ver-
oorzaken. 

• Voor heel kleine baby’s die nog
alleen fles- of borstvoeding krij-
gen, is het handig om capsules
met pancreatinepoeder (eigen
bereiding ziekenhuisapotheek)

C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C
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te gebruiken. U kunt het poeder
mengen met water en dit met
een spuitje in de mond van het
kind geven. Als u dat net voor
de voeding doet, heeft de baby
honger en vindt het dan minder
vies. U kunt het spuitje tegelijk
met de fles in de mond brengen,
zodat het mengsel met de melk
mee naar binnen gaat.
Algemeen geldt: kies een
manier waarop de baby zo veel
mogelijk van de pancreatine
binnenkrijgt. Samen met melk
mag in dat geval, alleen als het
de inname verbetert. Overleg
hierover eventueel met uw arts.

wanneer gebruiken?
• Vaak wordt geadviseerd om de

capsules aan het begin van de
hoofdmaaltijd in te nemen,
zodat ze gelijk met het voedsel
in de darm aankomen. Soms
adviseert de arts om ze over de
maaltijd te verdelen of de helft
voor en de helft na de maaltijd
in te nemen. Hierdoor zou het
zich beter over het voedsel ver-
delen. Overleg met uw arts en
breng daarbij ook uw eigen
ervaringen en ideeën naar
voren. 

• Bent u vergeten de capsules in
te nemen, dan kunt u dit alsnog
doen tot een half uur na de
maaltijd. Neem ze niet later in,
want dan hebben ze onvoldoen-
de tijd om uiteen te vallen en
met het voedsel te mengen. 

• Neem pancreatine in bij de
hoofdmaaltijden en -eventueel
kleinere doses- bij vette tussen-
doortjes. Houdt u wel aan het
maximaal aantal capsules per
dag dat de arts u heeft gead-
viseerd. 

• Als u ’s nachts sondevoeding
gebruikt, moet u meestal eerst
een extra dosis pancreatine
nemen.

belangrijkste bijwerkingen 
• Soms kan irritatie van mond-

slijmvlies, rond de mond en rond
de anus optreden.

• Er is melding gemaakt van een
beschadiging van de dikke
darm. Dit is slechts een enkele
maal geconstateerd en na jaren-
lange inname van grote hoe-
veelheden. De kans op een der-
gelijke beschadiging lijkt zeer
klein. Men raadt in elk geval af
om kinderen meer dan 10.000
eenheden lipases per kilo
lichaamsgewicht per dag te
geven (dus een kind van 20 kilo
niet meer dan 200.000 eenhe-
den lipases). Pancrease HL en
Panzytrat bevatten relatief veel
lipases.
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B - Medicijnen tegen
maagzuur 

• Naast de capsules met pancrea-
tine wordt vaak ook een 
maagzuurremmer gebruikt. 
Als de maaginhoud namelijk erg
zuur is, kan het te lang duren
voor het in de darmen is geneu-
traliseerd. Pas dan kan immers
het maagsapresistente laagje
van de pancreatinekorrels 
oplossen. 

• Sommige mensen met CF heb-
ben last van slokdarmontsteking
door opkomend maagzuur en
gebruiken deze medicijnen ook
hiertegen. 

De medicijnen tegen maagzuur
die samen met pancreatine 
worden gebruikt zijn:

Maagzuurremmers
H2-blokkers: 

• cimetidine (Tagamet) 
• famotidine (Pepcid, Pepcidin)
• nizatidine (Axid)
• ranitidine (Zantac) 

Protonpompremmers: 
• esomeprazol (Nexium) 
• lansoprazol (Prezal)
• omeprazol (Losec Mups)
• pantoprazol (Pantazol)
• rabeprazol (Pariet)

effect
Deze medicijnen maken de maag-
inhoud minder zuur.

onderlinge verschillen
• Het voordeel van protonpomp-

remmers is, dat u ze maar één of
twee keer per dag hoeft in te
nemen. 

• Cimetidine heeft met veel ande-
re medicijnen wisselwerkingen
en heeft daarom van de H2-
blokkers niet de voorkeur.

• Ranitidine als bruistablet werkt
sneller dan andere middelen,
vanwege het aanwezige natri-
umbicarbonaat dat ook minder
zuur maakt.

belangrijkste bijwerkingen
Bij maagzuurremmers komen 
bijwerkingen niet vaak voor.
Soms treden de volgende bijwer-
kingen op: duizeligheid, hoofd-
pijn, spierpijn, vermoeidheid, 
lichte diarree, huiduitslag en jeuk.

wanneer gebruiken?
Maagzuurremmers hoeft u niet bij
een maaltijd in te nemen.

C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C

33



D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I

C - Vetoplosbare 
vitaminen 

De vetoplosbare vitaminen waar-
van bij CF vaak tekorten optreden:
• vitamine A (retinol)
• vitamine D, er zijn 

verschillende soorten: 
- alfa-calcidol 

(Eenalfadrie, Etalpha)
- calcitriol (Rocaltrol)
- colecalciferol (Devaron)
- dihydrotachysterol (Dihydral)

• vitamine E (alfa-tocoferol)
• vitamine K (fytomenadion, 

Konakion)

De dosering van vitaminen wordt
uitgedrukt in ADH. Dit betekent
‘Aanbevolen Dagelijkse
Hoeveelheid’ en wordt vastgesteld
door de Gezondheidsraad. Mensen
met CF hebben overigens veel gro-
tere hoeveelheden nodig. Volg
daarom goed de instructies van de
arts. Deze bepaalt aan de hand
van laboratoriumonderzoek wat
een effectieve en toch nog veilige
dosering is, want bij een te hoge
dosering kan bij vetoplosbare vita-
minen snel een overdosering
optreden. 

D - Laxeermiddelen 

Om darmverstopping en DIOS te
voorkomen, wordt veel gebruik
gemaakt van:
• lactulose (Duphalac, Legendal)
• sorbitol (rectaal als klysma)
• macrogol met electrolyten

(Colofort, Klean-Prep, Movicolon,
Transipeg)

• magnesiumhydroxide of 
magnesiumoxide

• magnesiumsulfaat 

effect
Deze laxeermiddelen maken de
darminhoud vochtiger, waardoor
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deze soepeler wordt. Door het
vasthouden van water vergroten
ze ook het volume van de darm-
inhoud, waardoor de beweging
van de darmen wordt bevorderd.

onderlinge verschillen
De meest gebruikte laxeermidde-
len bij CF zijn lactulose, sorbitol en
de combinatie van macrogolen
met elektrolyten.

belangrijkste bijwerkingen
Deze laxeermiddelen worden in
het algemeen goed verdragen.
Soms heeft men last van darm-
krampen, darmgerommel, buikpijn
en misselijkheid. Irritatie van de
anus kan optreden door de dunne
ontlasting.
Na langdurig gebruik van grote
hoeveelheden van magnesiumsul-
faat, magnesiumoxide of magnesi-
umhydroxide kan een magnesium-
vergiftiging ontstaan, vooral wan-
neer de nieren niet goed werken.
De verschijnselen hiervan zijn:
trage hartslag, duizeligheid door
een lage bloeddruk, spierzwakte
en sufheid. Stop dan het gebruik
en waarschuw uw arts.

wanneer gebruiken?
De laxerende werking treedt het
snelst op als u het laxeermiddel op
een nuchtere maag inneemt, bij-
voorbeeld een half uur voor het
ontbijt. Er is geen bezwaar tegen
om het op een ander moment in
te nemen, het duurt dan alleen

wat langer voor de ontlasting
komt.

hoe gebruiken?
Omdat het effect van deze midde-
len tot stand komt door water aan
te trekken, is het belangrijk veel
te drinken. Minstens twee liter per
dag voor een volwassene.
Drink magnesiumsulfaatdrank
koel, dan smaakt het iets minder
bitter.

E - Cisapride

Cisapride wordt gebruikt bij 
een DIOS.

• cisapride (Prepulsid): 
tabletten of drank

effect 
Cisapride stimuleert de darm,
waardoor een vastzittende darm-
inhoud in beweging kan komen.
Het effect is kortdurend. 

hoe gebruiken?
Gebruik geen grapefruit(sap).
Grapefruit versterkt de bijwerkin-
gen van dit middel. Start niet met
het gebruik als u in de twee voor-
afgaande dagen grapefruit heeft
gegeten of gedronken. Mocht u
stoppen met dit middel dan kunt
u vanaf een dag daarna weer 
grapefruit gebruiken.

C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C
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belangrijkste bijwerkingen en
wisselwerkingen
Er kunnen stoornissen in het 
hartritme ontstaan. 
• Deze bijwerking kan levensbe-

dreigend zijn en treedt vooral
op bij mensen die een verhoog-
de kans hebben op een bepaald
type hartritmestoornissen.
Overleg daarom altijd met uw
arts als u of een familielid last
heeft van hartritmestoornissen. 

• Deze bijwerking kan ook ont-
staan als de dosering te hoog is
en door een wisselwerking met
grapefruitsap of met andere
medicijnen. Welke medicijnen
dit zijn, staat vermeld in de bij-
sluiter (zie ook hoofdstuk 6).

Vanwege kans op deze ernstige
bijwerking mag cisapride tegen-
woordig alleen nog worden voor-
geschreven door specialisten en
moet in een speciaal register wor-
den vastgelegd wie dit middel
gebruikt. Ook moet u als patiënt
een verklaring tekenen waarin u
verklaart dat u bent geïnformeerd
over de risico’s van dit middel en
instemt met het gebruik (dit heet
een ‘informed consent’). Er kan
ook wisselwerking optreden met
middelen die vrij verkrijgbaar zijn.
Overleg met uw arts over gebruik
van vrij verkrijgbare middelen in
combinatie met cisapride.

F - Insuline 

effect 
Insuline zet de glucose die na een
maaltijd in het bloed komt, om in
glycogeen. Het lichaam kan glyco-
geen opslaan om een voorraad
energie aan te leggen. Bovendien
zet insuline spier- en vetcellen aan
om glucose op te nemen, zodat
het als brandstof kan dienen. Door
insuline neemt de hoeveelheid
glucose in het bloed dus af. 

onderlinge verschillen
• De insulinepreparaten verschil-

len vooral in werkingsduur en
de snelheid waarmee ze werken.
Zo is er voor iedere situatie een
ander insulinepreparaat te
gebruiken. De meeste mensen
hebben voldoende aan een of
twee verschillende middelen.
Bijvoorbeeld een langwerkend
insuline voorafgaand aan sonde-
voeding gedurende de nacht. Of
een kortwerkend insuline voor
een maaltijd.

• Verder verschillen de preparaten
in wijze van toediening. Een
‘insulinepen’ lijkt op een pen 
en is navulbaar met patronen
insuline. Ook bestaan er voor-
gevulde wegwerppennen. Voor
continue toediening bestaat de
insulinepomp, die voortdurend
insuline afgeeft. Deze kunt u op
het lichaam dragen.
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belangrijkste bijwerkingen
Insuline heeft nauwelijks tot geen
bijwerkingen.

hoe gebruiken?
• Bij CF-patiënten wisselt de hoe-

veelheid glucose in het bloed
vaak heel sterk. Daarom is het
moeilijk om van één vaste dose-
ring insuline uit te gaan. Het is
dan ook belangrijk om de eigen
bloedglucosewaarde goed te
controleren met een bloed-
glucosemeter. 

• Wanneer de hoeveelheid inge-
spoten insuline te hoog is in ver-
houding tot de hoeveelheid glu-
cose in het bloed, ontstaat een
‘hypo’ oftewel een te lage hoe-
veelheid glucose in het bloed.
Hef dit snel op met bijvoorbeeld
wat druivensuiker (dextrose of
glucose). Eet daarna altijd wat
extra’s, omdat insuline langer
doorwerkt dan deze snelle 
suikerstoot.

• Bij sommige mensen werken
deze maatregelen onvoldoende
of men kan bij een ‘hypo’ niets
eten. Zij hebben voor dergelijke
noodsituaties ‘glucagoninjecties’
in huis. Glucagon zorgt dat er
snel glucose in het bloed komt,
door glucose uit het opgeslagen
glycogeen vrij te maken. 

G - Ursodeoxycholzuur

effect
Ursodeoxycholzuur wordt toege-
past bij een leverontsteking. Deze
ontsteking ontstaat doordat gal
zich in de lever ophoopt.
Ursodeoxycholzuur maakt de gal
meer vloeibaar, waardoor het
opgehoopte gal kan wegvloeien
en de leverontsteking afneemt.
Daarnaast kunnen galstenen 
geleidelijk oplossen.

hoelang gebruiken? 
Indien toegepast in verband met
leverontsteking is de behandeling
in de meeste gevallen levenslang.

belangrijkste bijwerkingen en
wisselwerkingen
Diarree komt voor.

C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C
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5.1 Zweetklieren

Zweet is ook een afscheidingsproduct
van het lichaam. Het voert afvalstoffen
af, maar dient vooral ter afkoeling,
doordat het zweet verdampt. Het
zweet van CF-patiënten is zouter dan
normaal. Zout trekt water aan en
daardoor wordt er meer zweet aange-
maakt dan de bedoeling is. Bij warmte
en koorts leidt dit tot uitdroging,
dorst, droge slijmvliezen en ontstaat er
eerder een zonnesteek.
Alle reden om uitdroging te voor-
komen, zeker bij warm weer. 
Dit kan door veel te drinken en daar-
naast zoute voedingsmiddelen te
gebruiken. Denk aan bouillon, 
zoute drop en chips. Ook bestaan er
zouttabletten of –capsules die u op
recept van de arts kunt krijgen. 

5.2 Infecties met
Candida albicans
Schimmelinfecties van de mond en
vagina zijn geen rechtstreeks gevolg
van CF, maar een bijwerking van anti-
biotica en corticosteroïden. Antibiotica

bestrijden bacteriën in het lichaam.
Hierdoor krijgen schimmels een kans om te

groeien. Met name een infectie met de schimmel Candida albicans
komt veel voor. Corticosteroïden onderdrukken de afweerreactie van
het lichaam. Onbedoeld bijeffect hiervan is dat Candida op kan treden.
Gebruik van deze medicijnen en het vóórkomen van diabetes verhogen
de kans op een Candida infectie.

Overig5
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A - Medicijnen bij een
Candida infectie in
mond en keelholte 

• fluconazol (Diflucan capsules en
suspensie)

• miconazol (Daktarin orale gel)
• nystatine suspensie

onderlinge verschillen
• Nystatine en miconazol worden

bij een Candida infectie in de
mond en keelholte toegepast.
Ze werken lokaal in de mond
waardoor minder bijwerkingen
optreden. Miconazol heeft in
het algemeen de voorkeur
omdat het beter werkt en beter
hecht in de mondholte.
Nystatine wordt niet in het
bloed opgenomen en heeft
daardoor als voordeel dat er
weinig wisselwerking is met
andere medicijnen. 

• Wanneer miconazol en nystati-
ne onvoldoende werken of
wanneer de Candida infectie
regelmatig terugkeert, wordt
fluconazol voorgeschreven. Dit
middel wordt opgenomen in
het bloed en werkt van daaruit
in de mond. 

belangrijkste bijwerkingen en
wisselwerkingen
• Nystatine heeft weinig bijwer-

kingen en geen wisselwerking
met andere medicijnen.
Voorbijgaande misselijkheid en
diarree komen voor. 

• Bij miconazol komt regelmatig
misselijkheid voor. 

• Doordat miconazol leverenzy-
men remt, worden andere medi-
cijnen minder goed afgebroken.
Zo versterkt miconazol onder
andere de werking van bloed-
suikerverlagende middelen en
van cisapride.

• Bij fluconazol komen soms
maag/darmklachten, huiduitslag
en hoofdpijn voor. Fluconazol
beïnvloedt de werking van een
groot aantal medicijnen.
Overleg hierover met uw arts of
apotheker. In de bijsluiter wor-
den alle middelen genoemd
waarmee wisselwerking
optreedt. 

hoe gebruiken?
• Nystatine en miconazol viermaal

daags in de mond nemen. De
suspensie of gel zo lang moge-
lijk in de mond houden, voor
deze door te slikken. Het middel
dagelijks gebruiken tot twee
dagen na verdwijnen van de
verschijnselen.

• Fluconazol eenmaal daags inne-
men gedurende een tot twee
weken. Indien nodig wordt het
langer toegepast. 

M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M E D I C I J N E N  M
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B - Medicijnen bij 
een vaginale Candida
infectie 

• clotrimazol (Canesten vaginaal
crème en vaginaal tablet)

• fluconazol (Diflucan capsules en
suspensie)

• itraconazol (Trisporal capsules en
drank)

• miconazol (Gyno-Daktarin vaginaal
crème en vaginaal capsule)

onderlinge verschillen
• Clotrimazol en miconazol 

werken plaatselijk. Ze worden
toegepast bij een vaginale
Candida infectie. 

• Itraconazol en fluconazol 
worden toegepast wanneer de
infectie terugkomt of wanneer
de infectie vaker dan drie keer
per jaar voorkomt.

belangrijkste bijwerkingen en
wisselwerkingen
• Clotrimazol en miconazol heb-

ben weinig bijwerkingen. Af en
toe komen jeuk of een brande-
rig gevoel voor. Deze middelen
hebben een wisselwerking met
een aantal andere medicijnen.
Lees de bijsluiter of informeer
bij uw arts of apotheker. 

• Bijwerkingen van fluconazol en
itraconazol zijn ondermeer:
hoofdpijn, duizeligheid, maag-
darmklachten en overgevoelig-
heidsreacties. Ze beïnvloeden de
werking van een groot aantal
medicijnen. Overleg hier over
met uw arts of apotheker. In de

bijsluiter worden alle middelen
genoemd waarmee wisselwer-
kingen optreden. 

hoe gebruiken? 
• Clotrimazol en miconazol wor-

den vaak als eenmalige behan-
deling gegeven. Een driedaagse
of vijfdaagse behandeling is ook
mogelijk. Clotrimazol bij voor-
keur niet gebruiken tijdens de
menstruatie. Rubber van con-
dooms en pessaria kan worden
aangetast tot drie dagen na
gebruik van het medicijn. 

• Ter voorkoming van een infectie
wordt fluconazol eenmaal daags
ingenomen en itraconazol twee-
maal daags. 



Zoals hiervoor al bleek, gebruiken mensen met CF veel verschillende
medicijnen. Soms zijn deze medicijnen niet goed te combineren. Dit
komt zo vaak voor dat we niet alle wisselwerkingen in deze brochure
kunnen noemen. Bovendien verandert de kennis over wisselwerkingen
voortdurend, waardoor er nieuwe kunnen bijkomen en deze brochure
nooit actueel genoeg kan zijn. Het is van belang regelmatig met uw
arts en apotheker na te gaan of er sprake is van een wisselwerking 
tussen de door u gebruikte medicijnen. 
We noemen hier de belangrijke wisselwerkingen tussen medicijnen bij
CF. Regelmatig gaat het hierbij om een groep medicijnen. De medicijn-
index (hoofdstuk 11) vermeldt de paginanummers waar u meer infor-
matie over de genoemde medicijnen en medicijngroepen kunt vinden. 

• antibiotica (3.2-B) – orale anticonceptiva (‘de pil’)
Er zijn enkele meldingen gedaan van verminderde betrouwbaarheid
van ‘de pil’ bij gebruik van antibiotica. Overleg met uw CF-arts of 
CF-consulent over noodzakelijkheid van aanvullende voorbehoeds-
middelen. 

• cisapride (4.2-E) – grapefruitsap, antischimmelmiddelen (5.2) 
en erytromycine/claritromycine (3.2-B)
Cisapride kan in combinatie met bepaalde antischimmelmiddelen,
met de antibiotica erytromycine en claritromycine en met grapefruit-
sap hartritmestoornissen veroorzaken. Het gaat bij de antischimmel-
middelen om itraconazol, ketoconazol, miconazol en fluconazol.
Omdat het om een gevaarlijke wisselwerking gaat, zullen uw behan-
delaar en uw apotheker het gebruik van cisapride en de combinatie
met andere middelen goed in de gaten houden.

• co-trimoxazol (3.3-B) – orale bloedsuikerverlagende middelen
Co-trimoxazol kan de werking versterken van sommige bloedsuiker-
verlagende middelen die als tablet worden ingenomen. Daardoor
ontstaat een te laag bloedsuikergehalte (een ‘hypo’), dat te herken-
nen is aan trillen, zweten en hartkloppingen. 
Overleg met uw arts wanneer deze verschijnselen optreden.

• itraconazol (5.2-A) – orale anticonceptiva (‘de pil’)
Bij gebruik van itraconazol in combinatie met ‘de pil’ kan een 
doorbraakbloeding optreden. Gebruik in dat geval aanvullende 
voorbehoedsmiddelen.

6 Wisselwerking tussen medicijnen
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• maagzuurremmers (4.2-B) – itraconazol (5.2-A)
Als de maaginhoud door maagzuurremmers minder zuur wordt, kan
de werking van itraconazol verminderen. Dit is lang niet altijd het
geval, maar mocht itraconazol minder goed werken, dan kan het aan
deze combinatie liggen. Gebruik itraconazol twee uur voor de maag-
zuurremmer.

• ijzer (4.1) en chinolonen (3.2-B)
IJzer vermindert de werkzaamheid van chinolonen. Vermijd deze
combinatie, indien mogelijk. Overleg met uw arts over tijdelijk stop-
pen van de inname van ijzer, bij een korte kuur met chinolonen.
Indien de combinatie niet te vermijden is, neem het chinolon dan
twee uur voor of vier uur na het ijzer in.

• ijzer (4.1) – tetracyclines (3.2-B) 
De werking van de tetracyclines (met name doxycycline) neemt sterk
af doordat het met ijzer een verbinding maakt. Overleg met uw arts
over aanpassing van gebruik van een van beide middelen.

• bètablokkers bij astmatische klachten en bij diabetes
Bètablokkers worden in oogdruppels toegepast bij glaucoom (ver-
hoogde oogboldruk) en in tabletten bij hoge bloeddruk. Een veel
gebruikte oogdruppel is timolol (Timoptol). 
Bètablokkers kunnen bij mensen met astmatische klachten ernstige
benauwdheid veroorzaken.
Bètablokkers kunnen de verschijnselen van diabetes onderdrukken,
zodat u niet merkt dat u bijvoorbeeld een ‘hypo’ heeft. Deze ver-
schijnselen zijn trillen, zweten en een bonzend hart. Wees hier alert
op en overleg zonodig met uw arts.
Betaxolol in oogdruppels (Betoptic) veroorzaakt geen benauwdheid
en onderdrukt de verschijnselen van diabetes niet. Het vormt een
goed alternatief. 

• NSAID’s (ontstekingsremmende pijnstillers) bij astmatische 
klachten
Ontstekingsremmende pijnstillers (zoals ibuprofen, naproxen en 
diclofenac) kunnen bij mensen met astmatische klachten een aanval
van benauwdheid uitlokken. De pijnstiller paracetamol heeft dit
effect niet en is dus een goed alternatief. Paracetamol werkt wel 
pijnstillend, maar niet ontstekingsremmend. Heeft u een echte 
ontstekingsremmer nodig, overleg dan met uw arts. 
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• medicijnen bij griep
Sommige mensen met CF hebben het gevoel dat ze bij griep de 
dosering van hun medicijnen moeten verhogen. Overleg hierover 
met uw arts.

Wie let op wisselwerkingen?
Wanneer u door verschillende artsen wordt behandeld, weet de één
wellicht niet wat de ander heeft voorgeschreven. Of ze realiseren zich
niet dat u nog af en toe medicijnen gebruikt die u in het verleden ooit
zijn voorgeschreven. Het is daarom verstandig altijd uw behandelend
arts te informeren over alle medicijnen die u gebruikt. 
Daarnaast controleert de apotheek of u uw medicijnen naast elkaar
kunt gebruiken. Zorg daarom dat ook de apotheek altijd op de hoogte
is van alle medicijnen die u gebruikt. Dat geldt ook voor de medicijnen
die u ergens anders heeft opgehaald of die u nog in de kast had liggen
en nu opnieuw moet gebruiken. Als u uw medicijnen altijd in dezelfde
apotheek ophaalt, is dit een stuk gemakkelijker. De apotheek geeft
adviezen over tijden van inname of raadpleegt uw arts voor vervanging
van een van de medicijnen. Wordt het heel ingewikkeld met de ver-
schillende innametijdstippen? Vraag dan de apotheek om een inname-
schema voor u te maken. Mocht dit voor u onpraktisch uitvallen, aarzel
dan niet om het te bespreken met uw arts, apotheker of CF-consulent.
Vaak zijn er oplossingen te bedenken!

Wat staat in de bijsluiter?
De apotheek controleert wisselwerkingen voor u, maar het kan nooit
kwaad hier ook zelf op te letten. Wisselwerkingen staan in iedere 
bijsluiter vermeld, onder het kopje ‘wisselwerkingen’ of ‘interacties’.
Realiseert u zich daarbij wel dat de fabrikant vaak veel meer wisselwer-
kingen vermeldt dan artsen en apotheken belangrijk vinden. Veel 
medicijnen zijn immers goed te combineren als u ze volgens specifieke
instructies gebruikt. 
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Wat gebruikt u eigenlijk precies? Hoe zorgt u ervoor altijd voldoende in
huis te hebben? Hoe bewaart u de medicijnen veilig en praktisch? Hoe
kunt u alles op de juiste tijd innemen? Al deze onderwerpen behoren
bij medicijnmanagement. 

7.1 Weet wat u gebruikt
Merknamen en soortnamen 
Zorg dat u zoveel mogelijk op de hoogte bent van de namen van uw
medicijnen. Veel medicijnen zijn echter onder meer dan één naam ver-
krijgbaar: artsen en apotheken hanteren vaak de soortnaam of stof-
naam. Op het doosje vindt u de merknaam. Zo is amoxicilline een soort-
naam; Flemoxin en Clamoxyl zijn merknamen. Amoxicilline is ook als
merkloos medicijn op de markt. Dan is de merknaam gewoon
‘Amoxicilline’. Voor de duidelijkheid staat op de verpakking altijd ook
de soortnaam onder de merknaam. 
Daarnaast kunnen medicijnen met dezelfde merknaam in verschillende
toedieningsvormen op de markt zijn. Amoxicilline is bijvoorbeeld ver-
krijgbaar als gewone tablet, oplostablet, capsule, druppels, suspensie
(drank) en injectie. 
De arts kan er voor kiezen een specifiek merk voor te schrijven, dat de
apotheek dan zal meegeven. De meeste artsen zetten op het recept
echter alleen de soortnaam, de toedieningsvorm en de sterkte.
Bijvoorbeeld ‘amoxicilline oplostablet 375 mg’. De apotheek bepaalt
dan welk merk u ontvangt. 
Apotheken stappen wel eens over op een ander merk. De werkzame
stof blijft echter altijd gelijk. In veel gevallen is overstappen dan ook
geen probleem. De toedieningsvorm of hulpstoffen kunnen echter wel
verschillen. Soms heeft dit effect op de manier of de snelheid van wer-
ken. Zo werkt bijvoorbeeld een drank in sommige gevallen beter dan
een capsule. Medicijnen die als aërosol worden geïnhaleerd, kunnen
beter niet worden vervangen. Check altijd bij uw arts, CF-consulent of
apotheker of overstappen zonder problemen kan. Daarnaast kan over-
stappen lastig zijn omdat medicijnen met dezelfde soortnaam en
dezelfde toedieningsvorm toch van kleur en smaak kunnen verschillen.
Vooral kleine kinderen kunnen problemen hebben met bijvoorbeeld de
smaak van antibioticadrankjes. Leg uw situatie uit aan de apotheker en
vraag hem het medicijn te bestellen, waar uw kind aan gewend was.
Wanneer u bij opname in het ziekenhuis merkt dat uw medicijn er
anders uitziet of anders smaakt, overleg dan met uw arts of CF-
consulent of deze vervanging geen problemen oplevert. 

Medicijnmanagement 7
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Werking
Tracht zelf het totaalbeeld in de gaten te houden. Weet bijvoorbeeld
waar elk medicijn voor dient en houd zelf bij hoe u of uw kind op een
middel heeft gereageerd. Spreek regelmatig met uw arts, apotheek of
CF-consulent de medicijnen door en controleer of nog altijd duidelijk is
welk effect met het medicijn werd beoogd.

Medicijnoverzicht van apotheek
Op vakantie in het buitenland, bij opname in een ziekenhuis of bij een
gesprek met een arts of CF-verpleegkundige is het handig een goed
overzicht te hebben van alle medicijnen, inclusief de sterkte, de 
precieze dosering en de soortnaam. 
De apotheek kan voor u een actueel overzicht maken van de medicij-
nen die u op dit moment gebruikt, of een historisch overzicht. Dat is
een uitgebreider overzicht met alle medicijnen die u de afgelopen jaren
heeft gebruikt. Ook is een medicijnenpaspoort mogelijk. Dit is een
internationaal erkend document, waar artsen en apotheken in het 
buitenland mee kunnen werken. 
In plaats van een overzicht op papier kunt u ook één doosje van elk
medicijn (inclusief etiket van de apotheek en bijsluiter) meenemen, 
bijvoorbeeld bij een gesprek met uw arts of CF-verpleegkundige. Het
maakt het bespreken van de medicijnen wat concreter. Vooral als u wilt
doornemen welke medicijnen u wanneer en op welke manier moet
innemen. 

Bijsluiters 
Een bijsluiter is een juridisch document, dat door de fabrikant bij de
medicijnen moet worden gedaan. De apotheek moet de bijsluiter ver-
volgens aan u meegeven. Helaas zijn nog veel bijsluiters moeilijk te
begrijpen. Aarzel niet om in de apotheek of bij uw arts toelichting op
de bijsluiter te vragen. Vraag ook in het ziekenhuis om de bijsluiters
van uw medicijnen. Zeker als het om een voor u onbekend medicijn
gaat. Niet in alle ziekenhuizen deelt men namelijk de bijsluiters uit. 
Hoe is de bijsluiter opgebouwd?
• De tekst start met informatie over de samenstelling. Hier vindt u de

soortnaam en sterkte van uw medicijn. 
• Onder ‘toepassingen’ (soms ‘indicaties’ genoemd) staan de aandoe-

ningen waar uw medicijn voor is geregistreerd bij de overheid. Om
voor een aandoening te worden geregistreerd moet de fabrikant
aantonen dat het medicijn bij die aandoening is onderzocht. Dat is de
reden dat de zeldzame toepassing CF haast nooit in een bijsluiter ver-
meld staat. Voor fabrikanten levert onderzoek naar deze specifieke
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toepassing weinig op. 
• Om dezelfde reden vindt u niets over de afwijkende doseringen van

het medicijn bij CF. Ook doseringen voor kinderen staan alleen in de
bijsluiter als de fabrikant daar specifiek onderzoek naar heeft
gedaan. 

Dit neemt allemaal niet weg dat er heel wat ervaring kan zijn opge-
daan met het medicijn bij CF. De specialisten die CF behandelen, hou-
den deze kennis bij.
• In de rubriek ‘wanneer niet gebruiken’ of ‘contra-indicaties’ wordt

aangegeven welke aandoeningen kunnen verslechteren door gebruik
van het medicijn of bij welke andere aandoeningen u het medicijn
beter niet kunt gebruiken. Het betekent dus niet altijd dat u het
middel niet mag gebruiken, maar wel dat u of uw arts extra alert
moeten zijn op bijwerkingen of verslechtering van die andere aan-
doening. Soms staat er hoe moet worden gehandeld om deze 
problemen te voorkomen. Aandoeningen die bij CF-medicijnen vaak
problemen geven zijn astma, diabetes en een verminderde werking
van de lever. Bij een verminderde werking van de lever worden veel
medicijnen minder snel onwerkzaam gemaakt, zodat u een lagere
dosering moet gebruiken voor hetzelfde effect. Hoofdstuk 6 vermeldt
een aantal contra-indicaties.

Uw arts houdt bij de keuze van het medicijn rekening met uw gezond-
heidstoestand. Heeft u twijfels, vraag het dan gerust na bij uw arts, de
apotheek of de CF-consulent.
• De rubriek ‘bijwerkingen‘ is vaak afschrikwekkender dan de werke-

lijkheid. Alle medicijnen hebben bijwerkingen, maar deze komen echt
niet altijd en bij iedereen voor. In de bijsluiter staat zoveel vermeld
omdat de fabrikant zich in wil dekken tegen financiële claims.
Daardoor verschijnen in deze rubriek ook bijwerkingen waarvan de
fabrikant alleen nog maar een vermoeden heeft dat ze door het
medicijn op kunnen treden. 

• In het vorige hoofdstuk heeft u al meer gelezen over de wisselwer-
king tussen medicijnen. In de bijsluiter heet dit ook wel ‘interacties’. 

Bewaar altijd het nieuwste exemplaar van een bijsluiter. Onderaan staat
vermeld wanneer deze voor het laatst is gewijzigd.
De meeste apotheken geven ook eigen informatiebrieven mee. Zeker
wanneer u een medicijn voor het eerst gaat gebruiken. Deze teksten
zijn vaak duidelijker geschreven dan de fabrieksbijsluiters. 
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7.2 Praktische tips

Bij het gebruik van medicijnen kunt u allerlei problemen tegenkomen.
Het is vaak een hele zoektocht om de problemen op te lossen. Om u
daarbij te helpen, volgen hieronder tips van CF-patiënten en van ouders
van een kind met CF. 

Hoe blijf je de behandeling volhouden?
Een juist en consequent gebruik van de medicijnen is noodzakelijk,
maar wel moeilijk. Het medicijngebruik is een behoorlijke belasting van
het dagelijks leven. Om het toch vol te blijven houden, moet u een
balans zien te vinden tussen effectiviteit en praktische haalbaarheid.
Bijvoorbeeld twee maal per dag innemen in plaats van drie maal. Of na
de maaltijd in plaats van ervoor. Of u vernevelt tijdens een geliefd tele-
visieprogramma, ondanks het feit dat het beter zou zijn op een ander
moment van de dag te vernevelen. Overleg dergelijke aanpassingen
met uw arts of CF-consulent. Deze kunnen inschatten wat het verlies
aan effectiviteit is en of dit opweegt tegen de praktischer toepassing. 

Hoe laat je kinderen tabletten en capsules innemen?
Voor jonge kinderen zijn de meeste toedieningsvormen nog te groot
om in een keer door te slikken. Bovendien hebben de producten die op
de markt zijn vaak een te hoge dosering voor kinderen. 
• Bij de apotheek kunt u navragen of er kleinere versies van de 

medicijnen bestaan.
• De meeste capsules kunt u openmaken, zodat u de inhoud op een

hapje eten kunt strooien. Vraag van tevoren in de apotheek of dat
met uw capsules ook mogelijk is of controleer het in de bijsluiter. 

• Tabletten of dragees zijn vaak te verpulveren. Vraag dit ook na in de
apotheek want sommige medicijnen hebben een speciale omhulling.
De apotheek verkoopt tabletvermalers.

• Tabletten breken soms lastig, ook al hebben ze een breukstreep. Een
tablettensplitter kan hierbij hulp bieden. Apotheken leveren deze. 

Hoe kun je kinderen leren slikken?
Een kind moet uiteindelijk leren pillen te slikken, omdat het niet altijd
maar door kan gaan met drankjes, poeders en appelmoes. Sommige
kinderen hebben met slikken totaal geen problemen. Maar bij veel kin-
deren duurt het langer voordat ze handig zijn in het slikken van medi-
cijnen. Over het algemeen wordt geadviseerd om pillen in te nemen
met een half glas water, zodat ze makkelijk door de slokdarm in de
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maag komen. De volgende tips kunnen misschien helpen bij het 
inslikken van een capsule of tablet:
• De pil achter op de tong leggen en vervolgens een slok water nemen

met het hoofd een beetje achterover. 
• Capsules even in water leggen, bijvoorbeeld op een lepel. Het 

omhulsel wordt dan wat soepeler en blijft niet plakken in de keel. 
• Innemen met een dikke vloeistof in plaats van met water, zoals 

yoghurtdranken, karnemelk, of een dikke vruchtensap. Dit ‘glijdt’
beter dan met water.

• Soms helpt het om andere kinderen te zien die geen problemen 
hebben met pillen slikken, bijvoorbeeld op bijeenkomsten met 
medepatiënten.

• De grootte van de pillen steeds verder opvoeren. De apotheek kan
veel medicijnen voor u in kleinere capsules doen. Soms moet het kind
er dan meer van slikken.

‘Ik hield wedstrijdjes met haar. We legden een rijtje lege capsules op tafel
en begonnen met de kleinste. Daarna steeds een grotere, tot iemand niet
meer durfde. En natuurlijk won mijn kind!’

Wat kun je doen tegen een vieze smaak? 
Medicijnen die berucht zijn om hun smaak zijn acetylcysteïne, predniso-
lon en lactulose. Omhullingen, zoals capsules of de suikerlaagjes van
dragees, voorkomen een vieze smaak. Maar wat doe je als het om poe-
ders gaat of om gebroken tabletten? Drankjes waaraan een fruitsmaak
is toegevoegd, kunnen veel weerstand oproepen. Hier volgt een aantal
tips van ouders met een kind met CF:

‘Vraag de apotheek om de werkzame stof in de juiste dosering in capsules
te stoppen. Dit kon bij ons bijvoorbeeld met prednisolontabletten en met
een antibioticum.’ 

‘Als een antibioticumdrankje vanwege de smaak niet aanslaat, vragen wij in
de apotheek na of hetzelfde antibioticum misschien met een neutrale
smaak of in een ander smaakje te krijgen is. Onze apotheek voegt er dan
zelf een smaakje aan toe dat door ons kind wel wordt geaccepteerd.’

‘De smaak van vieze medicijnen kun je verdoezelen met andere overheer-
sende smaken. Chocolade en drop werken goed bij bitter. Door citroensap
valt een zoete smaak minder op.’

‘Je kunt aan iets lekkers laten ruiken tijdens het slikken en het natuurlijk
daarna daadwerkelijk als beloning geven.’
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‘Verdoezel de smaak niet met een nuttig voedingsmiddel, zoals appelmoes,
vla of yoghurt. Je hebt dan grote kans dat het kind ook een afkeer van dat
voedsel gaat krijgen. Wij geven na afloop liever iets lekkers als ‘beloning’.’

Hoe kunt u kinderen motiveren?
Hoe overtuigt u uw kind van het nut van al die lastige en nare behan-
delingen? Dat lukt makkelijker als u kunt vertellen wanneer en welk
effect het kind kan verwachten. Voor kinderen is het heel moeilijk om
het nut van de behandeling in te zien en dat is begrijpelijk.

‘Door Annelies er op te wijzen dat ze door haar luchtwegverwijder na inha-
latie meteen minder benauwd was, konden we haar ook beter overtuigen
dat de inhalatie met het corticosteroïd nuttig was. Ook al merkt ze daar
niet meteen effect van.’ 

• Bij kleine kinderen spelen ook andere aspecten mee, zoals de kleur,
de vorm en de grootte van de pillen. Een roze capsule heeft bij een
klein meisje veel meer krediet dan een bruine, en een maaltijd begint
vrolijker met een verzameling fel gekleurde pillen in een mooi figuur-
tje bij het bord.

• De grootte van de pillen is niet alleen van belang bij het slikken zelf,
maar ook simpelweg vanwege het volume. Kinderen hebben hun
‘maag al snel vol’ van alle medicijnen. Moet je ze dan eerst hun bord
laten leegeten en daarna pas de medicijnen of andersom? De meeste
ouders kiezen voor een middenweg, waarbij de medicijnen gegeven
worden vóór, tijdens en na de maaltijd. 

‘Sinds we Michiel zelf laten kiezen wanneer hij welke pillen inneemt, 
is hij veel gemotiveerder ze in te nemen’

• Om kinderen te motiveren voor hun behandeling zijn twee boekjes
van de NCFS aan te bevelen: ‘Wat doe ik aan Cystic Fibrosis?’ en ‘Hoe
kom ik aan Cystic Fibrosis?’. Zie voor meer informatie hoofdstuk 10
‘Meer weten?’. 

• Op een bepaald moment heeft een kind de leeftijd bereikt dat het
zelf kan en mag beslissen over de behandeling. Wat heeft het er wel
voor over en wat niet? Het blijft lastig voor ouders om dat proces te
begeleiden en de verantwoordelijkheid aan het kind zelf over te
laten. Vanaf 16 jaar stelt de wet hen daartoe in staat. Een arts zal uw
kind in elk geval vanaf 12 jaar bij de beslissingen over de behandeling
betrekken.



50

7.3 Logistiek

CF-patiënten runnen thuis een klein bedrijfje waarin de medicijnen cen-
traal staan. Men gebruikt veel, soms kostbare, medicijnen gedurende
lange tijd. Het is zonde als er medicijnen verloren gaan door onzorgvul-
dig beheer. De ‘logistiek’ bestaat uit efficiënte opslag en tijdige bevoor-
rading.

Opslag
De meeste CF-patiënten beheren twee medicijnvoorraden: een algeme-
ne en een dag- of weekportie. Bewaar de medicijnen buiten bereik van
kleine kinderen, niet in direct zonlicht en niet in de badkamer. Daar is
het te vochtig. 
Sommige medicijnen moet u in de koelkast bewaren, zoals insuline,
dornase-alfa (Pulmozyme), pancreatinepoeder, tobramycine voor inhala-
tie (Tobi) en klaargemaakte penicillinedrankjes. Gebruik voor koel te
bewaren medicijnen een afsluitbare voorraaddoos, zodat er minder
vocht bij kan komen. Bewaar deze doos in de groentenla en NIET in het
vriesvak. Breng medicijnen die u niet meer gebruikt terug naar de apo-
theek. Daar kunnen ze zorgen voor een veilige vernietiging.

‘Ik bewaar de voorraad medicijnen in een transparant plastic kistje in de
keukenkast. Zo heb ik het altijd makkelijk bij de hand als ik er de dagportie
uit samenstel.’ 

‘De dagportie leg ik iedere ochtend in een rieten mandje. Sommige koel te
bewaren medicijnen kunnen wel even buiten de koelkast, maar vraag dit
goed na in de apotheek. Als je dat namelijk weet hoef je niet zo moeilijk te
doen met koelboxen en extra voorraden. Het staat vaak gewoon in de bij-
sluiter en anders vraag ik het na in de apotheek.’

‘Ik zet voor iedere dag een portie uit in een schroevendoos. Ik gebruik veel
te veel medicijnen voor de gewone doseerdoos die de apotheek verkoopt.’ 

‘Toen Mark nog klein was, gaven we de juf op school altijd een voorraad
van de belangrijkste medicijnen in een kindveilige doos. Met een 
instructiebriefje. Nu krijgt Mark de pancreatine gewoon in zijn 
broodtrommeltje mee.’

‘Bij opa en oma en bij zijn beste vriendje ligt een voorraad medicijnen en
dieetvoeding. Dat scheelt een hoop geregel.’
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‘Bij een ziekenhuisopname neem ik altijd voor enkele dagen medicijnen
mee. Ze hebben mijn medicijnen vaak niet in voorraad. Ik regel dan ook
met de verpleging dat ik mijn eigen medicatie beheer. Dan kan ik het doen
op de manier die ik gewend ben en weet ik zeker dat het goed gaat.’

Bevoorrading
Het overkomt iedereen wel eens. Plotseling ontdekt u dat een van de
medicijnen al op is, terwijl u dacht dat u nog voldoende had. Een aan-
tal tips van medepatiënten om dit te voorkomen: 

‘Controleer de voorraad regelmatig, bijvoorbeeld tweemaal per maand.
Regel nieuwe medicijnen wanneer nog één doosje van een middel over is.
Het voordeel van een weekdoos is dat u goed kunt overzien wanneer de
algemene voorraad in de kast bijna op is. Heeft u nog maar voor vijf dagen,
dan kunt u de arts al bellen voor een nieuw recept.’

‘Heeft u eenmaal ontdekt dat er een nieuw recept moet komen, dan nog
moet u de arts op het juiste moment bellen. Een briefje met ‘arts bellen!’ op
de deur of bij de telefoon kan dan helpen. Veel artsen hebben overigens
een herhalingslijn die permanent bereikbaar is.’

‘Nu de medicatie wat is gestabiliseerd, proberen we de medicijnen te ‘syn-
chroniseren’. De arts zet nu op het recept aantallen die precies genoeg zijn
voor drie maanden. We kunnen dan de meeste medicijnen tegelijk ophalen
en dat scheelt aardig wat bezoekjes aan de apotheek. De medicatie kan
natuurlijk ook worden afgestemd op het bezoek aan het CF-centrum.‘

‘Onze apotheek belt als de medicijnen bijna op horen te zijn. Best handig,
maar het klopt toch niet altijd, bijvoorbeeld als we opeens de dosering
moesten verhogen.’

‘Mijn arts verstrekt jaarrecepten. Hiermee kan ik een jaar lang de medicij-
nen in de apotheek ophalen. Telkens in porties voor drie maanden. Mijn arts
geeft liever niet voor langer een recept mee, omdat ze vindt dat ze daar-
mee het zicht op mijn medicatie verliest. Af en toe een evaluatiemoment
blijft inderdaad nuttig.’
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‘Onze apotheek heeft lang niet alles in voorraad van de speciale medicijnen
die ik gebruik. Daarom bel ik het recept altijd twee dagen van tevoren door.
Mijn apotheek zorgt er dan voor dat het klaarstaat.’

‘Als je op vrijdag uit het ziekenhuis wordt ontslagen, heeft de apotheek
soms niet alle voorgeschreven medicijnen beschikbaar. Daarom vraag ik nu
altijd in het ziekenhuis om voor twee dagen extra mee te geven. Dat doen
ze niet altijd, omdat ze dat niet van de verzekeraar vergoed krijgen. In dat
geval zorg ik dat ik al enkele dagen voor het ontslag het recept krijg, dan
kan ik dat al doorfaxen aan mijn apotheek. Ik heb overigens gehoord dat er
al veel ziekenhuizen zijn met een aparte dienst, het Apotheek Service Punt.
De mensen daar geven voor de ontslagdag al aan de plaatselijke apotheek
door welke medicijnen de patiënt zal gaan gebruiken.’

Zonder recept mag de apotheek een medicijn wettelijk niet meegeven,
hoewel ze u dat in een noodsituatie natuurlijk niet zullen weigeren. Ze
moeten er wel zeker van zijn dat u het medicijn krijgt dat uw arts voor
u bedoeld heeft. Gelukkig is een schriftelijke bevestiging van de arts
tegenwoordig eenvoudig te realiseren per e-mail of fax. Overigens
krijgt de apotheek de kosten van uw verzekeraar alleen vergoed als er
een recept voor is, dus dat zullen ze zeker van u verlangen.

Transport
Een ingewikkeld medicijngebruik maakt
het er niet makkelijk op om op reis te
gaan. Enkele tips: 

‘Neem een medicijnenpaspoort mee of een
ander duidelijk overzicht met de medicijnen
die u gebruikt. Zorg dat de soortnaam, de
sterkte en de dosering erop vermeld staan.
De soortnaam is in het buitenland herken-
baar, de merknaam niet altijd.’

‘Pak van elk medicijn een bijsluiter in. Zo
kunt u in onverwachte situaties nagaan wat
u te doen staat.’

‘Ik heb eens uitgebreid met de apotheek
besproken hoe ik de medicijnen het beste
mee kon nemen en hoe ik ze moest bewa-
ren. De apotheker had toen ook het advies
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om éénmalig een andere verpakking van het antibioticum te bestellen, die
veel minder ruimte innam.‘

‘Zorg altijd voor zowel een voorraad medicijnen in de koffer als in de hand-
bagage. Niet met alles overigens, want mijn insuline is een keer in de laad-
ruimte van het vliegtuig bevroren en was toen niet meer bruikbaar!’

‘Als je veel medicijnen mee moet nemen, kun je vaak vooraf extra ruimte
voor handbagage aanvragen via het reisbureau of de vliegmaatschappij.’

‘Bij korte reisjes neem ik koelkastartikelen mee in een koelbox. Maar als ik
langer wegga zorg ik voor een (duidelijk geschreven!) recept van mijn arts
en haal ik het op mijn vakantiebestemming in de apotheek.’

‘Pulmozyme moet koud bewaard worden. Op reis neem ik dit mee in een
thermoskan met een paar ijsklontjes. Zo blijft het langer dan 24 uur op de
juiste temperatuur. Er zijn ook speciale koelrugtassen en koel-etuis verkrijg-
baar.’ 

‘Toen we laatst tijdens de vakantie een probleem hadden, hebben we
gewoon onze huisarts gebeld. Het was misschien een kostbaar telefoontje,
maar communiceerde wel veel makkelijker dan met de artsen daar.
Tegenwoordig is onze arts overigens ook al per e-mail te raadplegen.’

‘Via internet kun je ook in het buitenland Nederlandstalige informatie over
medicijnen opzoeken. Medicijnenpagina.nl is daarvoor een goed portaal.’

Intraveneuze antibiotica thuis 
Wanneer het mogelijk is en wanneer u er zelf de voorkeur aan geeft,
kan de behandeling met intraveneuze antibiotica thuis plaatsvinden. U
krijgt hierbij een uitgebreide instructie van het ziekenhuis. We vermel-
den hier enkele praktische zaken.
• Er zijn verschillende toedieningsvormen op de markt. Het middel

bevindt zich in cassettes of zakjes. Deze worden met behulp van 
een pomp, een veer of door de zwaartekracht leeggeduwd. Ieder 
ziekenhuis gebruikt ander materiaal. Sommige pompen geven een
alarmsignaal wanneer het infuus dicht gaat zitten.

• Meestal wordt één antibioticum continu toegediend en één 
antibioticum tweemaal daags, bijvoorbeeld tobramycine. 

• Meld van tevoren bij uw apotheek dat u intraveneuze antibiotica
thuis wilt gaan gebruiken. Men kan dan zorgen dat de juiste materia-
len op voorraad zijn. Een apotheker of apotheekhoudend huisarts die
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zelf geen gelegenheid heeft om de middelen te leveren, besteedt dit
vaak uit aan een gespecialiseerde apotheek. Denk dus niet te snel dat
levering niet mogelijk is, maar vraag het na.

• Realiseer u dat u vaak antibiotica moet halen bij de apotheek.
Sommige antibiotica voor intraveneuze behandeling zijn maar twee
dagen houdbaar, andere drie tot vijf dagen. 

• Het is handig een voorraadje van de hulpmiddelen, zoals optreknaal-
den, slangen, injectiespuiten en dergelijke in huis te hebben.

• Vaak wordt eenmaal per week de hoeveelheid tobramycine in het
bloed gemeten. Zorg dat de uitslag binnen is voor u een nieuwe
voorraad bestelt.

• Wanneer u de toediening eng of lastig vindt, kunt u zonodig beroep
doen op de wijkverpleegkundige of verpleegkundige van een thuis-
zorginstelling. Een nadeel ervan is dat u minder lang en ver van huis
kunt, omdat u op de verpleegkundige bent aangewezen.

7.4 Omgaan met regelingen
Bij Cystic Fibrosis worden vaak bijzondere medicijnen gebruikt. Dit
geeft veel heen en weer geschrijf of getelefoneer met de zorgverzeke-
raar en gedoe met ingewikkelde regelingen, zoals machtigingen en art-
senverklaringen. 

Vergoeding door de verzekering 
Verzekeraars zijn vaak niet voldoende op de hoogte van Cystic Fibrosis.
Het is aan te raden bij uw verzekeraar één of twee contactpersonen te
zoeken, die u bekend kunt maken met uw situatie. Accepteer niet zon-
der meer een afwijzing van een vergoeding. Soms wordt een genees-
middel bijvoorbeeld in tabletvorm niet vergoed, maar als drankje wel. 
Apothekers hebben met de meeste verzekeraars een contract. Ze kun-
nen dan de medicijnkosten rechtstreeks bij de verzekeraar declareren,
zodat u de kosten niet in de apotheek hoeft voor te schieten. Echter,
niet elke apotheek heeft een contract met alle verzekeraars. Daarom
moeten sommige mensen hun medicijnen zelf voorfinancieren, tot ze
het terugkrijgen van hun verzekering. Deze bedragen kunnen in de
honderden euro’s lopen. Wanneer u meer wilt weten over de kosten en
de vergoedingen van medicijnen, kunt u de NCFS-brochure ‘Cystic
Fibrosis en vergoedingen’ raadplegen. Met betrekking tot de mogelijk-
heden om ziektekosten die niet vergoed worden af te trekken van de
belasting, kunt u de NCFS-brochure ‘Cystic Fibrosis en belastingen’ raad-
plegen (Hoofdstuk 10, Meer weten?).
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Machtiging van de arts
Zorgverzekeraars hanteren een ‘pakket’ medicijnen die ze altijd 
vergoeden, als er maar een recept van een arts voor is. Andere 
producten worden niet zonder meer vergoed. Dit is op dit moment
(2003) bijvoorbeeld het geval met veel dieetpreparaten, colistine, ace-
tylcysteïne (Fluimucil, Mucomyst) en piperacilline/tazobactam (Tazocin). 
De verzekeraar accepteert de rekening wel als er door hen voor dat
specifieke middel een machtiging is afgegeven. In een machtigingsaan-
vraag verklaart de arts dat u het medicijn voor een speciale aandoening
gebruikt en dat het voor u de enige goede therapie is. U stuurt deze
machtigingsaanvraag op aan de verzekeraar. Een arts beoordeelt de
aanvraag en stuurt bij goedkeuring ervan een machtigingsbewijs terug.
Eén voor de apotheek en één voor uzelf. Hier gaan vaak wel twee
weken overheen, maar als er spoed bij is, kunt u ook de aanvraag met
de aanduiding ‘spoed’ naar de verzekeraar faxen. U en uw apotheek
hebben het machtigingsbewijs nodig om de kosten bij de zorgverzeke-
raar te kunnen declareren.

Artsenverklaring 
Alleen medicijnen die door de overheid zijn goedgekeurd (geregi-
streerd), mogen door apotheken worden verstrekt. Voor medicijnen die
(nog) niet in Nederland zijn goedgekeurd, heeft u een artsenverklaring
nodig. De arts neemt dan de verantwoordelijkheid voor eventuele pro-
blemen met het medicijn, dat immers nog niet door de overheid is
gecontroleerd op veiligheid en effectiviteit. Dit document wordt ook
wel een ‘bewustzijnsverklaring’ genoemd. De arts is er zich ‘bewust’ van
dat hij een dergelijk medicijn voorschrijft. De apotheek mag het medi-
cijn alleen met deze verklaring bestellen en aan u meegeven. Let op:
een kopie van de verklaring voldoet niet. Het kan één tot twee weken
duren voordat het medicijn in de apotheek aankomt, omdat het met de
verklaring besteld moet worden. 
Bent u met een medicijn met artsenverklaring gestart terwijl u in het
ziekenhuis lag? Vraag dáár dan of men u het medicijn voor enige tijd
mee kan geven, om de besteltijd te overbruggen. Vraag de arts ook om
een extra artsenverklaring voor noodgevallen. De apotheek kan het
middel dan meteen bestellen. 
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Een goede relatie met de arts en apotheek is de beste
basis van een behandeling. Dan is er ruimte en tijd voor
vragen en overleg.

U realiseert zich misschien niet dat u als patiënt heel wat
rechten heeft. Bijvoorbeeld het recht om over het eigen
lichaam te beslissen en wel of geen behandeling te
ondergaan. Ook heeft u het recht op degelijke informa-
tie over uw aandoening en de behandelingsmogelijkhe-
den, dus ook over andere behandelingen dan de arts u
adviseert. De rechten en plichten van patiënten zijn vast-
gelegd in de ‘Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst’. 
Zie hoofdstuk 10 ‘Meer weten?’.

8.1 Communicatie met de arts 
U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid of dat van uw
kind en u bent het beste op de hoogte van uw persoonlijke omstandig-
heden en wensen. Kom daarom zelf met vragen, nieuwe ideeën en pro-
blemen en wacht niet op het initiatief van de arts. Bespreek bijvoor-
beeld bij elk nieuw voorgeschreven medicijn: 
• De afweging tussen nut, effectiviteit, veiligheid en praktische haal-

baarheid. Is het medicijn wel voldoende werkzaam? Heeft het niet te
veel bijwerkingen en is het niet te onhandig in het gebruik? Zijn er
misschien handiger combinaties te vinden, waardoor u niet het ene
middel twee maal per dag voor de maaltijd moet innemen en het
andere drie maal per dag op een lege maag. 

• Wanneer en hoe gebruiken? Vraag bijvoorbeeld bij inhalatiemedicij-
nen om het inhaleren voor te doen en oefen in het bijzijn van de arts
of andere deskundige hulpverlener.

• Hoe lang moet u er mee doorgaan? Moet u misschien nu stoppen
met een ander middel?

• Wordt het medicijn vergoed door uw verzekeraar? Is daarvoor een
machtiging van de arts nodig?

• Moet de arts een artsenverklaring voor het medicijn afgeven? 

Communicatie met uw arts 
en apotheek8
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Evalueer ook regelmatig uw medicatie met de arts. Vraag de apotheek
om hiervoor een medicijnoverzicht uit te draaien. Met uw arts kunt u
bijvoorbeeld de volgende vragen bespreken: 
• Waarvoor dient elk afzonderlijk medicijn?
• Zijn alle medicijnen nog nodig?
• Zijn er inmiddels betere behandelingen bekend?
• Bij opgroeiende kinderen: klopt de dosering nog of moet deze aan

de nieuwe lengte en gewicht van het kind worden aangepast?

8.2 Communicatie met de apotheek
U bent vrij te kiezen bij welke apotheek u uw medicijnen ophaalt. In
een stad is er voldoende keus, in een dorp is die keus er vaak niet, of u
moet in een nabijgelegen dorp een apotheek nemen. Het is wel ver-
standig uw medicijnen zoveel mogelijk in één apotheek op te halen in
verband met de bewaking op wisselwerkingen met andere medicijnen
die u gebruikt. 

Kennismaking
CF is een relatief zeldzame ziekte; iedere apotheek in Nederland kent
gemiddeld maar één patiënt met CF. Er zullen zelfs veel apotheken zijn
die nooit iemand met deze aandoening zien. Het personeel zal dan ook
niet zonder meer weten wat er met u of uw kind aan de hand is. 
Omdat u zo vaak komt en u of uw kind zo veel medicijnen gebruikt, is
het nuttig de apotheek over CF en uw situatie te informeren. Zij weten
dan beter wat er aan de hand is, zodat ze makkelijker mee kunnen
denken en beter bekend zijn met afwijkende doseringen of recepten
voor bijzondere medicijnen. 
Misschien kunt u een medewerker van de apotheek bij u thuis uitnodi-
gen om de situatie rond de medicatie te bekijken: in de apotheek heeft
men dan een beter begrip van uw omstandigheden. Kortom, een goede
relatie met de apotheker kan een hoop vergemakkelijken. 

Medicijngesprek
Met de apotheker kunt u zowel inhoudelijke als praktische vragen
bespreken. Vraag eens om een gesprek in een rustige aparte ruimte,
bijvoorbeeld als u nieuw in een apotheek bent of als de apotheker zelf
nieuw is. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van gesprekspun-
ten. U kunt die al voor het gesprek aan de apotheker geven. 
• Neem de medicijnen door die u of uw kind gebruikt. Zijn er proble-

men, bijvoorbeeld betreffende het bestellen, afhalen, openmaken,
innemen? Misschien heeft de apotheker alternatieven of tips voor u,
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zoals een handiger innameschema of ideeën om de medicijnen mak-
kelijker in te nemen bij problemen met de smaak of de grootte.
Vraag ook na hoe absoluut de gebruiksinstructies zijn. Kunt u er om
praktische redenen van afwijken? 

• Is het mogelijk om altijd door dezelfde medewerker te worden gehol-
pen? Deze is dan beter geïnformeerd over uw specifieke situatie. Niet
alle medewerkers werken op alle dagen, maar bij het afhalen van
medicijnen en bij vragen kunt u daar misschien rekening mee hou-
den. 

• Is betaling op rekening mogelijk? In vergelijking met de meeste ande-
re patiënten zult u vaker medicijnen zelf moeten betalen of voor-
schieten. Bovendien gebruikt u veel - en vaak prijzige - medicijnen.
Niet alle apotheken laten betaling op rekening toe. Het is erg afhan-
kelijk van hun ervaringen met andere patiënten.

• Is het mogelijk dat de apotheek u snel waarschuwt, als het blijkt dat
voor een medicijn opeens (meer) moet worden bijbetaald? Dan kunt
u tijdig uw arts vragen een eventueel alternatief voor te schrijven.

• Welke medicijnen kan de apotheek bij u thuis bezorgen? Dit doen
apotheken vooral bij mensen die slecht ter been zijn, of die zeer
regelmatig grote hoeveelheden medicijnen gebruiken. Nadeel van
bezorgen is dat u het contactmoment met de apotheek verliest en zij
met u. De bezorger is meestal niet farmaceutisch of medisch opge-
leid.

• Wat is - voor beiden - de handigste manier om medicijnen af te
halen? Misschien door van te voren te bellen of het recept alvast te
faxen? Bespreek daarbij ook welke medicijnen op voorraad aanwezig
zijn en welke altijd moeten worden besteld. 

• Is het misschien mogelijk het afhalen van de medicijnen te synchroni-
seren, zodat u maar eens in de paar weken naar de apotheek hoeft
om alles in één keer op te halen?

• Bespreek met de apotheker de gang van zaken in geval van ‘lastige
medicijnen’, zoals de vernevelvloeistoffen, medicijnen met een artsen-
verklaring of met een machtiging. 

• Vraag of er misschien hulpmiddelen zijn voor het toedienen die voor
u nuttig kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld een tablettensplitter, doseer-
doos of tabletvergruizer. 

• Uw apotheker kan u ook informeren over het effect en de bijwerkin-
gen van uw medicijnen en over de eventuele wisselwerking tussen de
verschillende middelen.
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De Nederlandse Cystic Fibrosis
Stichting (NCFS) werd in 1969
opgericht en was met name een
organisatie van en voor ouders
van kinderen met CF. Met het toe-
nemen van de levensverwachting
van de CF-patiënt heeft de NCFS
zich ontwikkeld tot een echte
ouder- èn patiëntenorganisatie
die op vele terreinen actief is. De
organisatiegraad is hoog: 98%
van de patiënten is aangesloten
bij de NCFS.
De NCFS biedt lotgenotencontact
voor patiënten, ouders, partners
en andere direct betrokkenen. Er
worden bijeenkomsten georgani-
seerd voor en door mensen met
CF en ouders waar men elkaar kan
ontmoeten, ervaringen kan delen
en informatie kan uitwisselen. 
Daarnaast wil de NCFS zoveel
mogelijk informatie bijeenbren-
gen met betrekking tot CF en
deze verstrekken aan patiënten,
ouders, (para-)medici en andere
betrokkenen. Zo geeft NCFS het
kwartaalblad het CF-Nieuws uit,
verstrekt voorlichtingsmateriaal
over diverse onderwerpen en
biedt zij een uitgebreide website
aan (www.ncfs.nl). Ook organi-
seert de NCFS bijeenkomsten voor
de diverse doelgroepen en de
jaarlijkse ontmoetingsdag voor
alle betrokkenen. 
Belangenbehartiging behoort ook
tot de doelstellingen van de stich-
ting. Dat is belangenbehartiging
voor de hele doelgroep, maar ook
voor een deel daarvan of voor een
individuele patiënt of ouder.
Aangezien CF een complexe aan-

doening is met consequenties op
vele levensterreinen, kan de
belangenbehartiging, net als de
informatievoorziening gericht zijn
op verschillende gebieden. Dat
varieert van een voor alle patiën-
ten toegankelijke optimale behan-
deling in een CF-centrum, tot de
vergoeding van bepaalde medicij-
nen, verruiming van mogelijkhe-
den voor belastingaftrek van
dieetkosten en het creëren van
opvoedkundige ondersteuning.
De NCFS hecht veel waarde aan
contact en overleg met de mensen
die gespecialiseerd zijn in de
behandeling van CF. Ook heeft de
NCFS een eigen Medische Raad
van Advies, die medische vragen
beantwoordt en de stichting voor-
ziet van informatie en advies.
Ondersteunen en stimuleren van
wetenschappelijk onderzoek zijn
eveneens doelstellingen van de
NCFS. Een van de activiteiten op
dit gebied is de jaarlijkse uitrei-
king van de Christina onderzoeks-
subsidie. 

De NCFS heeft vier (parttime)
medewerkers in dienst; daarnaast
zet een groot aantal mensen zich
vrijwillig in om al deze activiteiten
mogelijk te maken. 

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting9

Voor meer informatie: 
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
Dr. A. Schweizerweg 3, 3744 MG Baarn
tel 035 647 92 57 
fax 035 647 94 89
e-mail info@ncfs.nl, www.ncfs.nl
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Algemeen over CF

Zelfzorgboek Cystic Fibrosis. 
Eindredactie E.H. Coene. Stichting
Augustus 1996. Helaas op dit
moment niet leverbaar, maar
wordt herdrukt. Mogelijk kunt u
het boek van een medepatiënt of
zorgverlener lenen.

Medicijnen bij 
luchtwegproblemen

Inhaleren,
Astmafonds (brochure)
tel 033 434 12 12

Zuurstof thuis, 
Astmafonds (brochure)
Brochure met de voorwaarden,
mogelijkheden en voor- en nade-
len van verschillende vormen
zuurstofgebruik thuis.

Medicijnen algemeen

Grote Geneesmiddelen
Encyclopedie,
Stichting Health Base, Houten. 
Informatie over de meeste in
Nederland verkrijgbare medicijnen

www.apotheek.nl
Site van de Nederlandse vereni-
ging van apothekers (KNMP). 
Met uitgebreide informatie over
de meest gebruikte medicijnen in
Nederland. 

Geneesmiddel-Infolijn
Telefonische informatie over
geneesmiddelen, verzorgd door
de Nederlandse vereniging van
apothekers. 
tel 0900 - 999 88 00. 
Openingstijden: ma t/m vrij 
10.00 - 16.00 uur. 
Kosten    0,15 per minuut.

Geld

Cystic Fibrosis en belastingen,
NCFS, Baarn

Cystic Fibrosis en vergoedingen,
NCFS, Baarn
Deze uitgaven worden jaarlijks
aangepast. Zij kunnen worden
besteld bij de NCFS of gedown-
load van de website van de NCFS. 

Behandelaars

Diagnostiek en behandeling van
Cystic Fibrosis, 
CBO Consensus onder redactie van
J. van der Laag, M. Sinaasappel,
H.G.M. Heijerman. Van Zuiden
Communications b.v., 1998 ISBN
90-75141-67-X

Geneesmiddelen bij kinderen:
cystische fibrose,
Geneesmiddelen Bulletin jaargang
32, nr. 8, 1998. Te vinden op
www.geneesmiddelenbulletin.nl

Themanummer Cystic Fibrosis, 
Pharmaceutisch Weekblad, 
jaargang 138, juni 2003

Meer weten? 10
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Kinderen

Opgroeien met CF
J. Noordhoek en M. Schiet 
NCFS, Baarn 2002
ISBN 90-5761-020-5
Tips bij het opvoeden van 
kinderen met CF.

Hoe kom ik aan Cystic Fibrosis? 
Anneke ten Kate 
NCFS, Baarn 1999 
ISBN 90-75773-04-8
Over een meisje dat graag wil
weten hoe ze aan de ziekte Cystic
Fibrosis komt. Voor kleine kinde-
ren (vanaf circa 6 jaar). Bevat veel
illustraties en uitleg over 
erfelijkheid.

Wat doe ik aan Cystic Fibrosis? 
Anneke ten Kate
NCFS, Baarn 2000
ISBN 90-75773-05-6
Over de behandeling van Cystic
Fibrosis en wat er allemaal bij
komt kijken. Voor kleine kinderen
(vanaf circa 6 jaar). Bevat veel
illustraties.

Mijn zusje heeft CF
Anneke ten Kate 
NCFS, Baarn 2002 
ISBN 90-75773-07-2
Wat speelt er als je broertje of
zusje Cystic Fibrosis heeft? Voor
kleine kinderen (vanaf circa zes
jaar). Bevat veel illustraties.

Overig

Uw rechten als patiënt, 
de WGBO (Nederlandse
Patiënten/Consumenten Federatie)
Kosten 1,80. Telefonisch te
bestellen bij de NPCF: 
tel 030 2916700 
(ma, di, do en vr van 9.00-13.00 en
wo van 13.00-17.00 uur) 
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acetylcysteïne, 13; 20; 21; 28; 48; 55
Acipen V, 17
Aerobec, 23
alfa-calcidol, 34
alfa-tocoferol, 34
amikacine, 19
aminoglycosiden, 9; 19
amoxicilline, 17; 44
Amukin, 19
antibiotica, 3; 7; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16;

17; 19; 20; 38; 41; 53; 54
Augmentin, 17
Axid, 33
azithromycine, 19
Bactrimel, 18
Balsoclase, 20
Becloforte, 23; 24
beclometason, 23; 24; 25
Beconase, 25
Becotide, 23; 24
Belcomycine, 20
betaxolol, 42
Betoptic, 42
Bisolbruis, 20
Broxil, 17
budesonide, 24; 25
calcitriol, 34
Canesten, 40
carbocisteïne, 20; 21
cefalosporines, 9; 17
Cefofix, 17
cefotaxim, 17
ceftazidim, 17
cefuroxim, 17
chinolonen, 9; 18
cimetidine, 33
ciprofloxacine, 17; 18
Ciproxin, 18
cisapride, 3; 26; 28; 35; 36; 39; 41
Claforan, 17
Clamoxyl, 17; 44
claritromycine, 19; 41
clavulaanzuur, 17
clotrimazol, 40
colecalciferol, 34
Colimycine, 20
colistine, 13; 16; 20; 55
Colofort, 34
Combizym, 30
corticosteroïd, 11; 23; 24; 49
corticosteroïden, 3; 7; 10; 11; 12; 21; 22; 23;

25; 38
cortisol, 22
co-trimoxazol, 9; 16; 18; 41
Creon, 30

Creon Forte, 30
Cyclocap, 24
Dagracycline, 17
Daktarin, 39
Devaron, 34
dexamethason, 21; 22
diclofenac, 42
Diflucan, 39; 40
Dihydral, 34
dihydrotachysterol, 34
Diskus, 24
DNase, 20
dornase alfa, 13; 20; 21; 50
doxycycline, 17; 18; 42
Duphalac, 34
Eenalfadrie, 34
Eryc, 19
Erythrocine, 19
Erythrocine-ES, 19
erytromycine, 19; 41
esomeprazol, 33
Etalpha, 34
Eusaprim, 18
famotidine, 33
feneticilline, 17
fenoxymethylpenicilline, 17
Flemoxin, 17; 44
Flixonase, 25
Flixotide, 24
Floxapen, 17
flucloxacilline, 17
fluconazol, 39; 40; 41
Fluimucil, 20; 55
flunisolide, 25
fluticason, 24; 25
foliumzuur, 27
Fortum, 17
Fucidin, 20
fusidinezuur, 20
fytomenadion, 34
Garamycin, 19
gentamicine, 19
glucagon, 37
glucagoninjecties, 37
Gyno-Daktarin, 40
H2-blokkers, 33
ibuprofen, 42
ijzer, 27; 42
imipenem-cilastatine, 20
insuline, 3; 26; 28; 36; 37; 50; 53
itraconazol, 10; 40; 41; 42
ketoconazol, 41
Klacid, 19
Klacid SR, 19
Klean-Prep, 34

Medicijnenindex 11



Konakion, 34
lactulose, 29; 34; 35; 48
lansoprazol, 33
Legendal, 34
levofloxacine, 18; 19
Librochin, 20
Losec Mups, 33
macrogol, 34
macroliden, 10; 19
magnesiumhydroxide, 34; 35
magnesiumoxide, 34; 35
magnesiumsulfaat, 18; 34; 35
mercapto-ethaansulfonzuur, 13; 20; 21
Meronem, 20
meropenem, 20
mesna, 13; 20
miconazol, 39; 40; 41
Minocin, 17
minocycline, 17; 18
Minotab, 17
Mistabron, 20
mometason, 25
Movicolon, 34
Mucodyne, 20
mucolytica, 8; 20
Mucomyst, 20; 55
naproxen, 42
Nasacort, 25
Nasonex, 25
natriumchloride, 11; 13; 25
Nebule, 24
Neo-Dagracycline, 17
netilmicine, 19
Netromycine, 19
Nexium, 33
nizatidine, 33
nystatine, 39
Obracin, 19
ofloxacine, 18; 19
omeprazol, 33
Oradexon, 21
oseltamivir, 9
Pancrease, 30; 32
Pancrease HL, 30
pancreatine, 3; 26; 27; 30; 32; 33; 42; 50
pancreatinepoeder, 30; 31
Pantazol, 33
pantoprazol, 33
Panzytrat, 30; 32
Panzytrat LD, 30
paracetamol, 42
Pariet, 33
penicillines, 10; 16; 17
Pepcid, 33
Pepcidin, 33

piperacilline, 17; 55
polymyxines, 10; 20
prednisolon, 21; 22; 48
prednison, 21; 22
Prepulsid, 35
Prezal, 33
protonpompremmers, 33
Pulmicort, 24
Pulmozyme, 20; 50; 53
Qvar, 23
rabeprazol, 33
ranitidine, 33
Relenza, 9
Respule, 24
Rhinathiol, 20
Rhinocort, 25
Rifadin, 20
rifampicine, 20
Rimactan, 20
Rocaltrol, 34
Rotadisk, 24
sorbitol, 34; 35
Stafoxil, 17
Sulfotrim, 18
Syntaris, 25
Tagamet, 33
Tamiflu, 9
Tarivid, 18
Tavanic, 18
tazobactam, 55
Tazocin, 55
tetracyclines, 10; 17; 42
Tienam, 20
timolol, 42
Timoptol, 42
Tobi, 19; 50
tobramycine, 13; 16; 19; 50; 53; 54
Transipeg, 34
triamcinolon, 25
trimethoprim-sulfamethoxazol, 18
Trisporal, 10; 40
Unidox, 17
ursodeoxycholzuur, 29; 37
Vancocin, 20
vancomycine, 20
Vfend, 10
Vibramycin, 17
Vibra-s, 17
voriconazol, 10
xylometazoline, 11
zanamivir, 9
Zantac, 33
Zinacef, 17
Zithromax, 19
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Te bestellen bij
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 
Dr. A. Schweizerweg 3, 3744 MG Baarn
tel 035 647 92 57, fax 035 647 94 89
e-mail info@ncfs.nl, www.ncfs.nl

DGV Nederlands instituut 
voor verantwoord medicijngebruikNederlandse Cystic Fibrosis Stichting


