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Inleiding 
 
 



 



 

Voorwoord 
 
 
Het komt in het ziekenhuis regelmatig voor dat patiënten door slikklachten of 
door aanwezigheid van een sonde orale medicatie (enteralia) niet goed meer 
kunnen innemen. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt dan om 
tabletten te verpulveren en capsules te openen, en het geneesmiddel als 
poeder toe te dienen. Dit kan echter tot verschillende problemen leiden. Dit 
handboek is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over het optimaal 
doseren van orale geneesmiddelen aan bovengenoemde groep patiënten. 
 
In het eerste deel van dit handboek wordt algemene informatie gegeven over 
het op juiste wijze toedienen van orale medicatie. 
In het tweede deel van het handboek is een geneesmiddellijst opgenomen 
met praktische informatie over de meest gangbare orale geneesmiddelen, die 
in het formularium van het VUmc zijn opgenomen. Per geneesmiddel wordt 
informatie gegeven over de mogelijkheden bij het oraal toedienen hiervan: 
het wel of niet mogen verpulveren van tabletten en het wel of niet openen van 
capsules. Indien van toepassing worden alternatieve doseervormen of 
farmacotherapeutische alternatieven genoemd. Daarnaast worden specifieke 
toedieninstructies gegeven. Hierbij wordt verwezen naar procedures en 
methoden.  
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de consulent 
ziekenhuisapotheker (*986011), ’s avonds en in het weekend de dienstdoende 
ziekenhuisapotheker via de meldkamer (44330). 
 
De informatie in deze eerste druk is ontleend aan de lijst Sonde en 
Geneesmiddelen die sinds 1999 op het Intranet is gepubliceerd en het 
handboek Enteralia van de Isala klinieken (Zwolle). 
 
Veel gebruiksgemak toegewenst namens de ziekenhuisapotheek van het 
VUmc. 
 
Augustus 2005, 
 
Bram Wilhelm, ziekenhuisapotheker/klinische farmacoloog 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
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Verantwoording 
 
 
 
Dit handboek is gebaseerd op de tweede druk van het handboek Enteralia uit 
de Isala klinieken te Zwolle en de informatie die sinds 1999 op het Intranet 
beschikbaar was. De informatie is gecontroleerd en geactualiseerd. 
 
Bij het schrijven van de inleiding is ondermeer gebruik gemaakt van: 
WINAP/LNA procedures over sondevoeding en geneesmiddelen (2002) 
Medicatiebegeleiding/Medisch farmaceutische achtergronden van verantwoord 
geneesmiddelen gebruik (WinAp/KNMP, 1990) 
Nutricia brochure sondevoeding en geneesmiddelen (maart 2000) 
 
Bij het opstellen van de Enteralialijst is gebruik gemaakt van de volgende 
informatiebronnen: 
Nutricia brochure sondevoeding en geneesmiddelen 2000 
Handboek Enteralia Isala klinieken Zwolle, 2004 
Het Farmacotherapeutisch Kompas 2005 
IB teksten (www.cbg-meb.nl) 
Lijst Geneesmiddelen en Sonde VUmc 
 
Artikelen: 
Engle KK et al. Techniques for administering oral medications to critical care 
patients receiving continuous enteral nutrition. Am J Health-Syst Pharm 1999 
(56): 1441-44. 
Baghus WM et al.: Important effect of food on the bioavailability of oral 
testosterone undecanoate. Pharmacotherapy 2003; 23(3): 319-325. 
White CM et al: Delivery of esomeprazole magnesium enteric-coated pellets 
through small calibre and standard nasogastric tubes and gastronomy tubes in 
vitro. Am J Health-Syst Pharm 2002 (59): 2085-88. 
 
Dit handboek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld; 
desondanks is het mogelijk dat er fouten in de tekst aanwezig zijn. De 
apotheek ontvangt daarom graag reacties op dit handboek. Mail uw op- en 
aanmerkingen en voorstellen ter verbetering naar aj.wilhelm@Vumc.nl.  
 
Met dank aan 
Eke Bakker, ziekenhuisapotheker 
Pierre Bet, ziekenhuisapotheker 
Monique den Brok, ziekenhuisapotheker i.o 
Peer de Graaf , ziekenhuisapotheker i.o 
Arie van Loenen, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog 
Noortje Swart , ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog 
Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker i.o 
Agnes Veldkamp, ziekenhuisapotheker 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
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Belangrijkste punten 
 
 

Algemeen Bekijk bij patiënten met een sonde die orale geneesmiddelen krijgen de 
(on)mogelijkheden zorgvuldig. Gebruik hiervoor de procedure geneesmiddelen 
via de sonde en de enteralialijst. 
Voorkom verpulveren van tabletten en het openen van capsules zoveel 
mogelijk. 
Bij een andere toedieningsweg is de dosering per toediening en/of het 
doseerinterval vaak anders. 
Lees voor het toedienen van geneesmiddelen via een sonde, de procedure 
geneesmiddelen via de sonde. 
 

Geneesmiddelvormen Tabletten en capsules met gereguleerde afgifte niet verpulveren of openen. 
Pas bij het omzetten naar normale tabletten de keerdosis en doseerfrequentie 
aan. 
Tabletten en capsules met maagsapresistente coating niet verpulveren of 
openen, tenzij toegediend via een duodenumsonde. 
Voorkom bij oraal toedienen van injectievloeistoffen verwarring met 
parenteraal toedienen. 
 

Het geneesmiddel zelf Risicovolle stoffen: 
Reproductietoxische stoffen: verpulveren is mogelijk, ook voor zwangeren. 
Blootstelling zo laag mogelijk houden (maatregelen beschreven in 3.1A) 
Kankerverwerkkende stoffen en mutagene stoffen: blootstelling voorkomen. 
Verpulveren, openen of delen is niet toegestaan. 
Bij slikklachten een slechte smaak desgewenst maskeren met een zoete 
smaak. 
 

Invloed van voedsel Voedsel vertraagt de opnamesnelheid van een geneesmiddel. 
Het effect van voedsel op de beschikbaarheid van het geneesmiddel varieert. 
Dit is afhankelijk van de eigenschappen van het geneesmiddel. 
 

Voorkomen verstopping van de sonde  
Houdt de volgende regels aan: 
Zo min mogelijk geneesmiddelen door de sonde geven. 
Geneesmiddelen niet met sondevoeding mengen, tenzij de enteralialijst 
aangeeft dat dit kan. 
Tijdens het toedienen van geneesmiddelen de voeding altijd stopzetten. 
Dikke dranken verdunnen met water. 
De sonde altijd goed doorspoelen, zie voor doorspoelregels tabel 5 6.3D. 
Volg verder de procedure geneesmiddelen via de sonde. 
 

Hygiëne Draag handschoenen bij het uit de verpakking halen en verwerken van 
geneesmiddelen. 
Direct na gereedmaken toedienen, zodat geen microbiologische groei kan 
optreden. 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Belangrijkste punten' 

Datum Wijziging 

01-07-2011 Bij “Het geneesmiddel zelf” verwijderd: Sensibiliserende stoffen: 
handschoenen dragen. Bij Hygiene: Geneesmiddelen voor door de sonde 
hygienisch klaarmaken (schone handen en hulpmiddelen) vervangen door: 
Draag handschoenen bij het uit de verpakking halen en verwerken van 
geneesmiddelen. 

01-06-2012 Verwijderd: Het toedientijdstip: Inname tijdens of direct na de maaltijd 
voorkomt mogelijke maagdarmbezwaren. Inname op de lege maag is nodig 
indien het geneesmiddel zo snel mogelijk in de bloedbaan moet komen en/of 
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indien voedsel de opname sterk vermindert. Controleer bij een patient met 
een maagsonde voor toediening eventuele retentie in de maag. (Zie 5.2. en 
5.4. bij Enteralia). 
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Enteralia 
 
 

1. Inleiding Hoewel meer dan 60% van de in Nederland beschikbare geneesmiddelen oraal 
gegeven wordt, krijgt de vraag hoe deze geneesmiddelen op een juiste wijze 
toegediend moeten worden meestal weinig aandacht. Een goed inzicht in de 
factoren die de opname van orale geneesmiddelen en daarmee het 
uiteindelijke effect kunnen beïnvloeden, is hierbij van belang. 
Algemeen geldt dat de orale toedieningsroute de voorkeur geniet, tenzij dit 
door bijvoorbeeld een slechte geestelijke toestand, een buikoperatie of kans 
op aspiratie niet mogelijk is. 
Met name bij patiënten die sondevoeding krijgen, dienen de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van orale toediening zorgvuldig bekeken te worden (zie 
hiervoor de procedure geneesmiddelen via de sonde). 
Een aantal verschillende aspecten is van belang bij orale medicatie: 
- de farmaceutische formulering, ofwel de geneesmiddelvorm 
- het geneesmiddel zelf 
- invloed van voedsel en vloeistof op de opname van het geneesmiddel en 

daaruit voorvloeiend: 
- invloed van het toedientijdstip in relatie tot de maaltijd op de opname van 

het geneesmiddel 
- een aantal specifiek beperkende factoren bij het toedienen per sonde. 
- microbiologie en hygiëne 
 

2. De geneesmiddelvorm In tabel 1 staan alle mogelijke orale farmaceutische formuleringen 
weergegeven. Indien de eigenschappen van het geneesmiddel dit mogelijk 
maken, mogen de meeste vormen via de sonde toegediend worden. In dit 
handboek staat hoe de verschillende geneesmiddelvormen gereed gemaakt 
kunnen worden voor toediening via de sonde (Procedure geneesmiddelen via 
de sonde / voor toediening gereed maken). Hieronder worden een aantal 
geneesmiddelvormen apart besproken. 
 
Tabel 1 Orale geneesmiddelvormen: 
- bruistabletten 
- dragees 
- dranken en suspensies 
- granulaat 
- zachte capsules (niet te openen) 
- harde capsules 
- korrels 
- omhulde tabletten en capsules (maagsapresistent of met gereguleerde 

afgifte) 
- orodispergeerbare tabletten 
- poeders 
- tabletten (al dan niet met coating) 
- zuigtablettenomhulde tabletten en capsules (maagsapresistent of met 

gereguleerde afgifte) 
- zuigtabletten 
 
2.1. Gewone tabletten 
Gewone tabletten zijn ontworpen om in de maag onmiddellijk uiteen te vallen 
en op te lossen, zodat het geneesmiddel vrij kan komen. Deze tabletten 
kunnen dus verpulverd worden en als zodanig toegediend worden. Men dient 
zich echter wel te realiseren dat het toedienen van verpulverde tabletten de 
belangrijkste oorzaak van verstopping van de sonde vormt. 
De meest gebruikte methode is het verpulveren van een tablet, waarna het 
poeder met water tot een vloeibaar “papje” (suspensie) geroerd wordt. Dit 
papje wordt met behulp van een spuit via de sonde aan de patiënt toegediend 
(Procedure 2 voor toediening gereed maken: methode C). Deze werkwijze kan 
echter niet klakkeloos toegepast worden, omdat het onnauwkeurig, 
arbeidsintensief en mogelijk onbetrouwbaar is. Het verpulveren van tabletten 
kan soms zelfs gevaarlijk zijn (zie 3.1.). 
De beste methode bij het toedienen van tabletten via een sonde is om de 
tablet met behulp van warm water in de spuit uit elkaar te laten vallen 
(Procedure 2 voor toediening gereed maken: methode A of methode B). Deze 
methode is zorgvuldiger, hygiënischer en er vindt minder blootstelling plaats. 
De kans op verstopping blijft echter even groot. Bovendien is deze methode 
alleen geschikt voor tabletten die relatief snel uit elkaar vallen. 
 
2.2. Gewone capsules 
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Er zijn harde en zachte capsules. Harde capsules kunnen veelal gewoon 
geopend worden, waarna de inhoud gegeven kan worden. Het is niet nodig 
het poeder uit de capsule verder te verpulveren (soms zelfs onwenselijk!). 
Zachte capsules zijn volledig gesloten en bevatten een vloeistof. Men zou de 
inhoud van de capsule met een spuit en een korte, dikke naald uit de capsule 
kunnen zuigen, of na het lekprikken van de capsule de inhoud uit de capsule 
drukken. Echter op deze manier wordt lang niet de volledige inhoud 
verwijderd. Beter is om de capsule in warm water te laten oplossen (methode 
B). In de enteralialijst wordt bij zachte capsules veelal een alternatieve 
toedieningsvorm gegeven. 
 
2.3. Vloeibare toedieningsvorm 
Vloeibare toedieningsvormen verdienen de voorkeur bij toepassing via de 
sonde. Veel dranken en suspensies zijn echter bedoeld voor gebruik bij 
kinderen en bevatten grote hoeveelheden suiker of sorbitol. Een ander 
probleem kan zijn dat de vloeistof te stroperig is. Dit kan eenvoudig opgelost 
worden door de vloeistof voor toediening te verdunnen. 
Ook kan er soms uigeweken worden naar het oraal toedienen van 
injectievloeistoffen. Dit kan alleen als dit als zodanig in de enteralialijst is 
opgenomen of door de ziekenhuisapotheker is aangegeven dat dit mogelijk is. 
Indien gebruik gemaakt wordt van injectievloeistoffen, dient verwarring met 
het parenteraal toedienen hiervan ten alle tijden voorkomen te worden. 
Immers de orale dosering kan afwijken van parenterale dosering. 
Als een geneesmiddelvorm niet geschikt is om verpulverd toegediend te 
worden en er geen geschikt alternatief in de handel is dan kan de apotheek in 
sommige gevallen een drankje maken. In de enteralialijst is dit dan als 
zodanig vermeld (“Individuele bereiding”). Houdt er rekening mee dat een 
dergelijke “individuele bereiding” apart bereid moet worden en dat dit dus tijd 
kost. 
 
2.4. Gereguleerde afgifte 
Geneesmiddelen met een vertraagde en dus gereguleerde afgifte geven de 
werkzame stof gedurende lange tijd gelijkmatig af. De tabletten bevatten 
soms het equivalent van 2-3 normale doses van het geneesmiddel. Het aantal 
doseringen per dag wordt zo aanzienlijk teruggebracht. Wanneer deze 
tabletten of capsules verpulverd worden, gaat het vertraagde afgiftesysteem 
verloren. De totale hoeveelheid geneesmiddel komt in één keer beschikbaar 
voor absorptie in de bloedbaan en daardoor kunnen toxische effecten 
ontstaan. Bovendien neemt de duur van de werking af. 
In tabel 2 staat een opsomming weergegeven van mogelijke achtervoegsels 
bij gereguleerde afgifte preparaten. 
Echter, niet altijd is in de naamgeving terug te vinden of men te maken heeft 
met een vertraagde afgiftevorm! 
 
tabel 2  
Achtervoegsels gereguleerde afgifte 
- retard 
- mga (met gereguleerde afgifte) 
- durette 
- long acting 
- Contin (Continue) 
- CR (Controlled Release) 
- Chrono 
- XR (eXtended Release) 
- OROS (Oral Osmotic System) 
- ZOC (Zero Order Control) 
- SR (Slow Release) 
- HBS (Hydrodynamically Balanced System) 
Achtervoegsels maagsap-resistente coating 
- E.C. (Enteric Coated) 
- MSR (MaagSap-Resistent) 
 
2.5. Maagsap-resistente coating 
Sommige tabletten en capsules hebben een maagsap-resistente coating. Deze 
capsules en tabletten zijn bedoeld om de maag te passeren zonder uiteen te 
vallen. Dit kan twee verschillende oorzaken hebben. De eerste mogelijkheid is 
dat het geneesmiddel niet bestand is tegen maagzuur en/of 
pancreasenzymen, de coating dient dan als bescherming tegen dit maagzuur 
en de pancreas-enzymen. Maar ook het omgekeerde kan gelden: het 
maagslijmvlies kan geïrriteerd raken door het geneesmiddel. De coating dient 
dan als bescherming van de maagwand. In het eerste geval geeft het 
verpulveren van de laag een onderdosering en in het tweede geval een 
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verhoogde kans op gastro-intestinale bijwerkingen. 
Maagsap-resistente tabletten en capsules mogen niet verpulverd worden bij 
een maagsonde, of bij slikklachten, maar wel bij een duodenumsonde. 
 

3. Het geneesmiddel zelf Naast eigenschappen van de geneesmiddelvorm, zoals besproken in het 
vorige hoofdstuk kunnen de eigenschappen van het geneesmiddel zelf ook van 
belang zijn. 
Hierbij valt te denken aan: 
Risicovolle eigenschappen 
De smaak van het geneesmiddel 
Gastro-intestinale bijwerkingen 
Binding aan voedingsbestanddelen 
In de enteralialijst zijn de eigenschappen per stof zoveel mogelijk 
weergegeven 
 
3.1. Risicovolle stoffen 
De gezondheidsrisico’s van een toxische (= giftige) stof worden bepaald door 
de schadelijke eigenschappen van de stof en door de duur en mate van 
blootstelling (risico = toxiciteit x mate van blootstelling x duur van 
blootstelling). 
 
Bij het voor toediening gereedmaken van een dergelijk geneesmiddel geldt 
dat blootstelling zo veel mogelijk vermeden dient te worden. 
Dit kan door de volgende algemene voorzorgsmaatregelen: 
- het dragen van handschoenen 
- poeder zo min mogelijk inademen 
 
Risicovolle stoffen zijn nader onder te verdelen in de volgende categorieën: 
- reproductietoxische stoffen (voor de voortplanting giftige stoffen) 
- kankerverwekkende stoffen 
- mutagene stoffen (stoffen die schade kunnen veroorzaken aan het erfelijk 

materiaal in de geslachtscellen) 
- sensibiliserende stoffen 
 
A. Reproductietoxische stoffen 
Bij blootstelling aan deze stoffen is tot een bepaalde ondergrens geen 
schadelijk effect te verwachten. Risico’s gelden uiteraard met name voor 
zwangeren. Er kan volstaan worden met algemene veiligheidsmaatregelen, 
waarbij blootstelling zoveel mogelijk vermeden wordt; 
- Inademing zoveel mogelijk voorkomen. 
- Indien er een vloeibare vorm voorhanden is dan deze gebruiken. 
- Indien er geen vloeibare vorm voorhanden is, zoveel mogelijk gebruik 

maken van methode A of methode B: procedure 2 voor toediening gereed 
maken. 

- Aanraking van het geneesmiddel voorkomen door het dragen van 
handschoenen. 

 
Omdat het niet altijd bekend is wat de risico’s van een bepaald geneesmiddel 
voor het ongeboren kind zijn, geldt het advies om bij zwangerschap de 
hiervoor genoemde maatregelen bij alle geneesmiddelen te volgen. 
De enteralialijst biedt geen informatie over het al dan niet reproductietoxisch 
zijn van het geneesmiddel. 
In een enkel geval (bijv. finasteride en thalidomide) wordt het risico voor 
zwangeren dermate groot geacht, dat blootstelling, hoe gering ook, als 
ongewenst wordt beschouwd. Dit staat in de enteralialijst als volgt 
weergegeven: ‘Mag niet verpulverd worden door zwangeren’. 
 
Voor informatie per geneesmiddel wordt verwezen naar het 
Farmacotherapeutisch Kompas, waar gebruik gemaakt wordt van de 
zogenaamde Zweedse zwangerschapsindeling. Dit Zweedse systeem is gericht 
op het zelf innemen van de medicatie. Het risico voor iemand die het 
geneesmiddel slechts voor toediening gereed maakt (oplossen, verpulveren 
etc.) is vele malen kleiner, zoniet nihil. 
 
O.a. antibiotica, anti-epileptica, ACE-remmers, benzodiazepinen, 
hormoonpreparaten, lithium en cytostatica zijn geneesmiddelen die volgens 
het Zweedse systeem (mogelijk) reproductietoxisch zijn (categorie B3, C en 
D). 
 
B. Kankerverwekkende en mutagene stoffen 
Blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen kent geen 
minimale ondergrens. Blootstelling moet simpelweg altijd bij iedereen 
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voorkomen worden: 
- Het is niet toegestaan om de tabletten en capsules met blote handen aan 

te raken. 
- Openen, breken en/of verpulveren van tabletten en capsules is niet 

toegestaan. 
- Indien een dergelijk middel toch aan een patiënt met slikklachten of een 

sonde gegeven moet worden, wordt dit indien mogelijk door de apotheek 
afgeleverd in de vorm van een drank. 

- Indien dit bereidingstechnisch onmogelijk is, wordt in overleg met de 
dienstdoende apotheker een ander alternatief gezocht. 

- Aanraking van dranken dient voorkomen te worden door het dragen van 
handschoenen. 

 
C. Sensibiliserende stoffen 
Sensibiliserende stoffen kunnen overgevoeligheid veroorzaken zodat het 
lichaam bij een volgend contact met de stof gevoeliger reageert (zoals bij een 
allergische reactie). Een bekend voorbeeld hiervan zijn de antibiotica. 
Sensibilisatie kan voorkomen worden door blootstelling (met name via de 
huid) zoveel mogelijk te vermijden. Dit kan door het dragen van 
handschoenen. Verder kunnen eventueel maatregelen, zoals beschreven bij 
reproductietoxische stoffen, genomen worden.  
 
3.2. Slechte smaak 
Natuurlijk is slechte smaak geen probleem bij sondevoeding, maar dit kan wel 
een probleem zijn bij het vermalen van tabletten en/of openen van capsules 
bij patiënten met slikklachten. 
 
Basis sensatie Smaakcorrigens 

Zuur Kersen, citroen, limoen, mandarijn, sinaasappel, aardbeien 

Alkalisch Banaan, caramel, kersen, zoethout, passievrucht 

Bitter Kersen, chocolade, grapefruit (let op interacties), zoethout 

Zout Caramel, grapefruit (let op interacties), citroen, vanille 

Zoet Banaan, caramel, room, chocolade, druiven, vanille 

Ontleend aan EMEA: “Reflection paper formulations for pediatric population”. 
Ook door koelen kan de smaaksensatie worden verminderd. 
 
3.3. Gastro-intestinale bijwerkingen 
Diverse geneesmiddelen kunnen aanleiding geven tot maagklachten. In 
sommige gevallen gebeurt dit zo frequent dat het geneesmiddel in een 
speciale maagsapresistente vorm wordt geleverd. In andere gevallen wordt er 
een specifiek doseeradvies gegeven (zie ook 5.1.: ‘tijdens de maaltijd 
innemen’). Veelal is bij lichte tot matige maagklachten een niet-lege maag 
voldoende om gastro-intestinale bijwerkingen te voorkomen. 
 
3.4. Onverenigbaar met voeding 
Sommige geneesmiddelen zijn onverenigbaar met bepaalde bestanddelen van 
voeding. Veelal is het probleem bij een dergelijke interactie dat het 
geneesmiddel geadsorbeerd wordt aan de voeding en daardoor minder goed 
wordt opgenomen (zie ook 5.3.: ‘Niet tegelijkertijd toedienen met voeding’). 
 
3.5. NSAID’s 
Een probleem van alle NSAID’s (ibuprofen, diclofenac, naproxen etc.) is dat zij 
frequent aanleiding geven tot maagklachten. Dit kan zowel door het directe 
effect op het maagslijmvlies als door een systemisch effect (ook zetpillen 
kunnen aanleiding geven tot maagbezwaren). Om het risico op maagklachten 
te minimaliseren zijn NSAID’s in allerlei formuleringen op de markt gebracht. 
Daarnaast bestaan er verschillende doseeradviezen. 
 
Hieronder een kort overzicht van de mogelijkheden om een direct effect op 
het maagslijmvlies te voorkomen: 
- Een tablet met een maagsapresistente coating. 
- Gebruik van een andere toedieningsweg. 
- Inname tijdens of vlak na de maaltijd. 
- Inname met voldoende water (snellere maagpassage + opname) 
- Inname als bruistablet of oplossachet op de lege maag om een goede en 

snelle absorptie en een korte contacttijd van het NSAID met het 
maagslijmvlies te bewerkstelligen. 

 
Een ander bekend probleem van NSAID’s is dat zij frequent aanleiding geven 
tot nierfunctiestoornissen en water- en zout- retentie. Daarom dient bij 
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patiënten met nier-, lever-, en hart-aandoeningen die tevens een sonde 
krijgen of slikklachten ontwikkelen allereerst de indicatie heroverwogen te 
worden. 
 

4. Invloed van voedsel Voedsel kan op verschillende manieren de opname en daarmee de biologische 
beschikbaarheid van geneesmiddelen beïnvloeden. 
 
Voedsel vertraagt de maaglediging waardoor de opnamesnelheid van een 
geneesmiddel belangrijk kan verminderen. Omdat voedsel vervolgens de 
darmpassage vertraagt kan dit de biologische beschikbaarheid van het 
geneesmiddel beïnvloeden (zowel positief als negatief). Voedsel vormt verder 
een mechanische barrière in de dunne darm en kan op die manier de opname 
verminderen. 
 
Een andere mogelijkheid is dat sommige voedselbestanddelen met sommige 
geneesmiddelen een binding kunnen aangaan (bijv. tetracyclines met calcium) 
waardoor de opname minder wordt. Verder kan vetrijk voedsel de 
oplosbaarheid van een vetoplosbaar geneesmiddel verhogen en daarmee de 
opname. Tot slot vermindert voedsel tijdelijk het vermogen van de lever om 
grote hoeveelheden van basische geneesmiddelen (bijv. hydralazine, labetalol, 
metoprolol en propranolol) om te zetten tijdens de eerste passage van het 
geneesmiddel door de lever (het zgn. first-pass effect), met als gevolg een 
verhoogde beschikbaarheid van het geneesmiddel. 
 
Een ander belangrijk aspect is de farmaceutische formulering. Het gunstige 
effect van voedsel op de opname van o.a. propranolol gaat verloren als 
propranolol als gereguleerd afgifte preparaat gegeven wordt. 
 
Tot slot is er nog het effect van water op de opname. Heel algemeen kan 
gezegd worden dat hoe meer water genuttigd wordt, hoe sneller en soms 
beter het geneesmiddel wordt opgenomen. 
 

5. Het toedientijdstip in relatie tot de maaltijd 
Het juiste toedientijdstip ten opzichte van de maaltijd is afhankelijk van: 
- Het effect van voedsel en vloeistof op opname en opnamesnelheid van het 

geneesmiddel in het maagdarmkanaal. 
- Bijwerkingen, zoals misselijkheid, irritatie of beschadiging van het 

maagdarmslijmvlies. 
 
5.1. Tijdens de maaltijd innemen 
In de praktijk worden geneesmiddelen vaak tijdens de maaltijd ingenomen. 
Redenen hiervoor kunnen zijn: 
- Verminderen van het risico op gastro-intestinale irritatie. 
- Een langzame, geleidelijke opname is gewenst. 
- Een vermindering van het first-pass effect is gewenst. 
- Makkelijk om te onthouden. 
 
Innemen op de volle maag of tijdens de maaltijd innemen houdt in dat het 
geneesmiddel tijdens of vlak na de maaltijd ingenomen dient te worden. 
 
5.2. Op lege/nuchtere maag innemen 
Er zijn ook geneesmiddelen die op een lege maag ingenomen dienen te 
worden. 
Dit kunnen geneesmiddelen zijn waarbij: 
- De snelheid van opname van groot belang is. 
- De biologische beschikbaarheid bij inname op de lege maag aanmerkelijk 

groter is. 
 
Voorbeelden van middelen waarvoor dit geldt zijn: cefalexine, erythromycine 
(base en stearaat), levothyroxine, lincomycine, penicillinen, sotalol. 
 
Een probleem vormen de stoffen die beter opgenomen worden op de lege 
maag, maar daarnaast nogal eens aanleiding geven tot maagdarmstoornissen. 
Voorbeelden hiervan zijn: acetylsalicylzuur, ferrozouten, isoniazide en 
rifampicine. 
 
Indien een geneesmiddel op de lege/nuchtere maag ingenomen dient te 
worden, moet men uitgaan van 30 minuten tot 1 uur voor en tot 2-3 uur na 
voedsel of melk. 
 
Controleer bij een patiënt met een maagsonde voor toediening eventuele 
retentie in de maag. 
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Ook zijn er geneesmiddelen waarbij de biologische beschikbaaheid groter is 
als ze met voedsel worden ingenomen. Dit kan leiden tot toxiciteit als ze niet 
op nuchtere maag worden ingenomen (bv. nilotinib). 
 
5.3. Niet tegelijkertijd toedienen met voeding 
Bij een dergelijke tekst is er sprake van een interactie (onverenigbaarheid) 
met voedsel. Sondevoeding dient in een periode van 2 uur voor tot 2 uur na 
de geneesmiddelengift gestaakt te worden. 
Zie ook: Geneesmiddel per sonde (6.2.: Beïnvloeding stabiliteit voeding en/of 
geneesmiddel) 
 
5.4. Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
Bij deze geneesmiddelen is het toedientijdstip in relatie tot de maaltijd niet 
van belang. De aanduiding “voor of na de maaltijd” is per 1 juni 2012 
vervangen door: “Kan met of zonder voedsel worden ingenomen”. 
 

6. Geneesmiddel per sonde Het toedienen van geneesmiddelen via een sonde kent een aantal 
beperkingen. 
tabel 3 beperkingen bij toedienen per sonde 
- deel orale route overgeslagen 
- opname afhankelijk van de vullingstoestand van de maag 
- beïnvloeding stabiliteit voeding en/of geneesmiddel 
- verstopping van de sonde: 
- gereguleerde afgifte 
- maagsapresistente coating 
- adsorptie aan de sonde 
 
6.1. Een deel van de orale route wordt overgeslagen 
Bij het toedienen van geneesmiddelen via een sonde wordt altijd een gedeelte 
van de toedieningsroute overgeslagen; in ieder geval de mond-keelholte en de 
slokdarm. Bij een voedingssonde waarvan de tip in het duodenum of in het 
jejunum is geplaatst, wordt ook nog de maag overgeslagen. Dit is ongewenst 
bij middelen die voor hun opname de zure pH van de maag nodig hebben 
(cefuroxim, cefpodoxim, ketoconazol, itraconazol). 
 
6.2. Beïnvloeding van stabiliteit van voeding en/of geneesmiddel 
Geneesmiddelen kunnen de fysische stabiliteit van sondevoeding aantasten. 
Met name siropen, sterk zure geneesmiddelen en vloeistoffen gebufferd tot 
een pH van 4 of lager, geven soms klontvorming en/of veranderingen in de 
viscositeit en deeltjesgrootte van de voeding. Hierdoor kan verstopping van 
de sonde optreden. 
 
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat een geneesmiddel de chemische 
stabiliteit van bepaalde voedingsbestanddelen (bijvoorbeeld vitaminen) 
negatief beïnvloedt. 
 
Ook de stabiliteit van het geneesmiddel zelf kan aangetast worden. Het 
geneesmiddel kan geadsorbeerd worden aan bestanddelen van de voeding 
(bijvoorbeeld aan kalk in melkproducten), of ontleden. Hierdoor is het 
onbekend welke hoeveelheid van het geneesmiddel uiteindelijk beschikbaar 
zal zijn voor absorptie en daarmee voor het therapeutisch effect. Er zijn 
slechts weinig geneesmiddelen waarvan de houdbaarheid in sondevoeding is 
onderzocht. 
 
Geneesmiddelen niet toevoegen aan sondevoeding. Voor het toedienen van 
geneesmiddelen dient de voeding altijd te worden onderbroken. 
 
6.3. Verstopping van de sonde 
Er is een aantal kritische factoren als het gaat om verstopping van de sonde. 
De mogelijkheid van klontvorming is hierboven reeds besproken. Daarnaast 
zijn de deeltjesgrootte van de vaste stof (in de suspensie of van de vermalen 
tablet), de dikte (viscositeit) van een vloeistof, de interne diameter van de 
sonde, de grootte van de opening aan het uiteinde van de sonde en het 
doorspoelen van de sonde kritische factoren. 
 
tabel 4 kritische factoren met betrekking tot verstopping van een sonde: 
- interactie met voeding 
- klontvorming 
- deeltjesgrootte (bij vaste stoffen) 
- viscositeit (bij vloeistoffen) 
- interne diameter van sonde 
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- doorspoelen van sonde 
 
A. Deeltjesgrootte 
Verstopping van de sonde, zowel door een vermalen tablet als door een 
suspensie, blijkt in de praktijk nogal eens problemen te veroorzaken. De 
deeltjesgrootte is dan de kritische factor. 
 
Aandachtspunten zijn het zorgvuldig fijnmalen van de tablet en het goed 
doorspoelen van de sonde. 
 
B. Viscositeit van de vloeistof 
De drank of suspensie moet dun genoeg zijn om met behulp van een 
injectiespuit door de sonde te worden gespoten. 
 
Een drank of suspensie kan vlak voor het toedienen altijd verdund worden 
met (leiding)water. 
 
C. Interne diameter van de sonde 
Hoe klein de deeltjes moeten zijn en hoe dun de vloeibare vorm moet zijn, 
hangt natuurlijk ook af van de interne diameter van de sonde. Bij sondes 
wordt de diameter van de sonde weergegeven in Charrière of French (1Ch = 
333 micrometer = 1F). De keuze voor een bepaalde Charrière of French hangt 
af van de viscositeit van de sondevoeding, hoe lang de sonde moet blijven 
zitten, de leeftijd van de patiënt en het ziektebeeld van de patiënt. 
 
Met name bij dunne neussondes moet men altijd bedacht blijven op het risico 
van verstopping van de sonde. 
 
D. Doorspoelen van de sonde 
De sonde dient zowel voor als na de geneesmiddeltoediening te worden 
doorgespoeld met 20 à 30 ml vers lauw water. Uit praktisch oogpunt wordt 
aan kraanwater de voorkeur gegeven. Hiermee kan een eventueel beginnende 
verstopping weggespoeld worden en kan voorkomen worden dat het 
geneesmiddel in de sonde met de voeding klonten vormt of aan de sonde 
absorbeert. 
 
In tabel 5 staan een aantal regels genoemd die gehanteerd kunnen worden 
om verstoppen van de sonde te voorkomen. Zie verder Ad 3 Toedienen via de 
sonde. 
Tabel 5 6.3D Doorspoelregels sonde: 
- Per keer spoelen met 20-30 ml lauw kraanwater. 
- Minimaal 2x daags spoelen als er niet door de sonde gevoed wordt. 
- 6x daags spoelen bij continue sondevoeding. 
- Voor en na toedienen van porties sondevoeding spoelen. 
- Voor en na toedienen van elk afzonderlijk gegeven geneesmiddel spoelen. 
- Bij voorkeur geen geneesmiddelen door de sonde geven. 
- Bij dreigende verstopping vaker spoelen. 
- Geen koolzuurhoudende dranken gebruiken. 
 
Een praktisch probleem kan zijn dat de patiënt een vochtbeperking heeft. In 
een dergelijk geval dient de hoeveelheid water die gebruikt wordt om 
geneesmiddelen toe te dienen (in een drank en/of om de sonde door te 
spoelen) geregistreerd te worden. 
 
6.4. Adsorptie aan de sonde 
Een van de problemen die bij toedienen van geneesmiddelen via de sonde kan 
optreden, is adsorptie van het geneesmiddel aan de sonde, wat kan leiden tot 
onderdosering van het geneesmiddel. Binnen het VUmc wordt gebruik 
gemaakt van verschillende materialen (PVC, PUR en siliconen). Omdat PUR 
een zogenaamd inert materiaal is, treedt er bijna geen adsorptie op van het 
geneesmiddel. Echter in sommige gevallen kan adsorptie van eiwitten 
optreden. Dit geldt alleen voor sondes van onbewerkte PUR. 
PVC kan vetoplosbare stoffen (zoals diazepam en nitroglycerine) adsorberen. 
Siliconenmateriaal kan een goede bodem vormen voor microbiologische groei. 
Om het effect van adsorptie zo klein mogelijk te houden, geldt het advies om 
alle sondes na toediening van geneesmiddelen altijd goed door te spuiten met 
lauw water. 
 

7. Microbiologie en hygiëne Geneesmiddelen kunnen allergische reacties veroorzaken, daarnaast kunnen 
ze reproductietoxisch, kankerverwekkend en/of mutugeen zijn. Draag daarom 
altijd handschoenen bij het uit de directe verpakking halen en verwerken van 
geneesmiddelen. Dit is ook hygiënischer ten opzichte van de patient. 
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Oplossingen voor toediening via de sonde moeten hygiënisch worden 
klaargemaakt (schone handen en schone hulpmiddelen) om te voorkomen dat 
ziekteverwekkende bacteriën met het geneesmiddel in de sonde worden 
gespoten. Als de resulterende vloeistof direct na bereiding wordt toegediend, 
kan nauwelijks microbiologische groei plaatsvinden. De belasting van de 
patiënt is daardoor niet hoger dan die van de vaste vorm en van drinkwater. 
Het feit dat sondevoeding meestal steriel is, kan voor verwarring zorgen. De 
reden daarvoor is niet dat de patiënt een steriel preparaat nodig heeft, maar 
dat de voeding niet geconserveerd is en daardoor alleen in steriele vorm 
houdbaar. 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-03-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij 'Enteralia' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 Tabel basis smaaksensatie toegevoegd aan 3.2. Slechte smaak. 

01-07-2011 7. “Orale toedieningsvormen hoeven niet steriel …. t/m In ieder geval moet de 
oplossing” is vervangen door: Geneesmiddelen kunnen allergische reacties 
veroorzaken, daarnaast kunnen ze reproductietoxisch, kankerverwekkend 
en/of mutugeen zijn. Draag daarom altijd handschoenen bij het uit de directe 
verpakking halen en verwerken van geneesmiddelen. Dit is ook hygiënischer 
ten opzichte van de patient. Oplossingen voor toediening via de sonde moeten 
hygienisch worden klaargemaakt.etc. 

01-06-2012 5.2. toegevoegd: Ook zijn er geneesmiddelen waarbij de biologische 
beschikbaarheid groter is als ze met voedsel worden ingenomen. Dit kan 
leiden tot toxiciteit als ze niet op nuchtere maag worden ingenomen (bv. 
nilotinib). Nieuw: 5.4. Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Bij 
deze geneesmiddelen is het toedientijdstip in relatie tot de maaltijd niet van 
belang. De aanduiding “voor of na de maaltijd” is per 1 juni 2012 vervangen 
door: “Kan met of zonder voedsel worden ingenomen”. 

01-03-2013 3.1 Risicovolle stoffen B. Kankerverwekkende en mutagene stoffen; gewijzigd: 
- Indien een dergelijk middel toch aan een patient met slikklachtend of een 
sonde gegeven moet worden, wordt dit indien mogelijk door de apotheek 
afgeleverd in de vorm van een drank. (wordt niet meer in een wegwerpspuit 
afgeleverd!). 
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Procedure geneesmiddelen via de sonde 
 
 
De procedure geneesmiddelen via de sonde valt uiteen in 3 onderdelen: 
1. Beoordeling medicatie via orale route 
 Zie het stroomschema 
2. Voor toediening gereedmaken 
 Wat:     Methode: 
 Capsules, hard    B, C, E 
 Capsules, zacht    B 
 Dragees     B. C 
 Granulaat     A 
 Injectievloeistoffen   H 
 Korrels     A 
 MUPS     D 
 Poeder voor injectie  H 
 Tabletten     A, C 
 Tabletten, bruis    G 
 Tabletten, omhuld   B, C 
 Tabletten, orodispergeerbaar A 
 Vloeibare orale geneesmiddelen F 
3. Toedienen via de sonde 
 
Ad 1 Beoordeling orale medicatie 
 

Kan de patient het geneesmiddel
langs de sonde innemen ? Ja

Nee

Is verpulveren van de tablet / openmaken
van de capsule mogelijk? Ja

Nee

Is er een vloeibare vorm voorhanden Ja

Nee

Is er een farmacotherapeutisch
alternatief dat rectaal, oromucosaal, 

transdermaal, of evt parenteraal 
kan worden gegeven

Ja

Nee

Is er een andere toedieningsroute 
mogelijk? (rectaal, oromucosaal, 
transdermaal of evt parenteraal)

Ja

Nee

Is (tijdelijk) stoppen van de 
orale medicatie mogelijk? Ja

Nee

Neem contact op met de ziekenhuisapotheker (*98011)

Maak een 
medicatieopdracht
met de (eventueel

aangepaste) 
medicatie.

(Mirador/Medicator)

Vermeld 
op de 

medicatieopdracht
dat de patient een

Sonde heeft 
(“sonde”)
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Ad 2 Voor toediening gereed maken 
Methode A: met handwarm water 
Granulaat, korrels, tabletten, orodispergeerbare tabletten. 
Benodigde hulpmiddelen: 
* wegwerp drinkbeker of sputumbeker 
* spuit voor orale toediening van 50 ml 
* afsluitdopje 
1. Neem een spuit van 50 ml voor orale toediening en trek de zuiger uit de 

spuit 
2. Breng de tablet, de korrels of het granulaat over in de spuit 
3. Zet de zuiger weer terug in de spuit en druk hem door tot het 

volumestreepje van 10 ml. 
4. Vul de wegwerp drinkbeker of sputumbeker met handwarm water (ca. 

350C) 
5. Breng de spuit in verticale stand in het handwarme water 
6. Trek ongeveer 20 ml water op in de spuit: de zuiger staat nu bij het 

volume streepje van 30 ml. 
7. Haal de spuit uit het water: voorkom daarbij leeglopen door de uitmonding 

van de spuit direct omhoog te richten. 
8. Sluit af met een afsluitdopje 
9. Zwenk de spuit voorzichtig om en wacht tot het geneesmiddel uiteen is 

gevallen. 
10. Ontlucht de spuit op 2 ml lucht na. 
11. Voorkom daarbij sproeien door de uitmonding van de spuit af te dekken 

met een tissue of gaasjes. 
 
Methode B: met warm water 
Dragees, harde capsules, omhulde tabletten, zachte capsules 
Benodigde hulpmiddelen: 
* wegwerp drinkbeker of sputumbeker 
* spuit voor orale toediening van 50 ml 
* afsluitdopje 
1. Neem een spuit van 50 ml voor orale toediening en trek de zuiger uit de 

spuit. 
2. Breng de omhulde tablet, de dragee, de harde of zachte capsule over in de 

spuit. 
3. Zet de zuiger weer terug in de spuit en druk hem door tot het 

volumestreepje van 10 ml. 
4. Vul de wegwerp drinkbeker of sputumbeker met warm water (60-700C) 
5. Breng de spuit in verticale stand in het handwarme water. 
6. Trek ongeveer 20 ml water op in de spuit: de zuiger staat nu bij het 

volume streepje van 30 ml. 
7. Haal de spuit uit het water: voorkom daarbij leeglopen door de uitmonding 

van de spuit direct omhoog te richten. 
8. Sluit af met een afsluitdopje. 
9. Zwenk de spuit voorzichtig om en wacht tot het geneesmiddel uiteen is 

gevallen. 
10. Ontlucht de spuit op 2 ml lucht na. 
11. Voorkom daarbij sproeien door de uitmonding van de spuit af te dekken 

met een tissue of gaasjes. 
 
Methode C: met tablettenvermaler (Pill Mill) 
Dragees, harde capsules, omhulde tabletten, tabletten 
Benodigde hulpmiddelen: 
* tabletvermaler “pill mill” 
* plastic maatbekertje van tenminste 25 ml 
* wegwerp drinkbeker of sputumbeker 
* roerstaafje 
* spuit voor orale toediening van 50 ml 
1. Plaats een plastic maatbekertje van tenminste 25 ml in de kunstofhouder. 
2. Plaats de roestvaststalen (rvs) stamper op de tabletten 
3. Sluit het maatbekertje af met het deksel, dat aan de stamper zit. 
4. Maal de tablet in het maatbekertje fijn door de stamper rond te draaien 
5. Laat het poeder in ca. 10 ml water uiteen vallen. 
6. Breng de vloeistof over in een wegwerp drinkbeker of sputumbeker 
7. Spoel het maatbekertje na met nog ca. 10 ml water en breng dat over in 

de wegwerp drinkbeker of sputumbeker. 
8. Meng met een roerstaafje en zuig de oplossing op in de spuit. 
9. Reinig de tablettenvermaler met water en laat drogen (geen zichtbaar 

poeder meer) 
BELANGRIJK: 
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Als er grove deeltjes of vliesjes in de vloeistof aanwezig blijven die de sonde 
kunnen verstoppen, dan kan het geneesmiddel niet gebruikt worden. 
Ga in een dergelijk geval na welke andere mogelijkheden er zijn. 
 
Methode D: suspensie maken MUPS 
Benodigde hulpmiddelen: 
* sonde met een doorsnede van charriere 8 of hoger 
* 1 wegwerpspuit van 60 ml die past op de te gebruiken sonde (het is 
belangrijk dat de geschiktheid van de geselecteerde spuit en sonde vooraf 
zorgvuldig worden getest) 
* 5 ml water 
* 15 ml sirupus simplex FNA of 5 ml volle yoghurt 
1. Stop de sondevoeding en spoel de sonde door met 10 ml water. 
2. Doe de MUPS tablet in de 60 ml wegwerpspuit. Vul de spuit met ongeveer 

5 ml lucht en 5 ml water. Leg de spuit plat zodat de MUPS tablet in het 
water ligt. Laat het geheel 2 minuten liggen. 

3. Houd de spuit rechtop met de punt naar boven. Controleer, na 
omzwenken, of er geen grote deeltjes aanwezig zijn (er horen alleen kleine 
korreltjes zichtbaar te zijn). 

4. Trek in de spuit 15 ml sirupus simplex FNA of 5 ml volle yoghurt op en 
zwenk de spuit met de punt naar boven totdat de suspensie homogeen is. 

5. Koppel de spuit direct aan de sonde en voer de MUPS suspensie in één 
keer, binnen 15 seconden, door de sonde heen door een lichte druk uit te 
oefenen. 

6. Spoel de spuit met 10 ml water na en voer deze oplossing door de sonde. 
Controleer of de sonde en de spuit schoon zijn. Zo niet, spoel dan met 10 
ml extra na. 

BELANGRIJK: 
Er wordt een verdikkingsmiddel toegevoegd aan de in water uiteengevallen 
MUPS tablet om stapeling van de micropellets en verstopping van de sonde te 
voorkomen. Sirupus simplex FNA en volle yoghurt zijn hiervoor zeer geschikt. 
Om de maagzuurresistente coating intact te houden is een pH lager dan 5 
(licht zuur) nodig. Met siruplus simplex FNA of volle yoghurt is de pH lager 
dan 5. 
Sondevoeding is niet geschikt voor het suspenderen van de MUPS tablet. 
Sondevoeding kent diverse samenstellingen waardoor het uiteindelijke effect 
niet voorspelbaar is. 
Tot nu toe is een aantal geteste sondes van charriere 8 of hoger geschikt 
gebleken. 
Het bereiden van de suspensie moet vlak voor gebruik gebeuren. Binnen 30 
minuten na bereiden moet de suspensie, na opschudden, worden toegediend. 
 
Methode E: openen harde capsules 
Benodigde hulpmiddelen: 
* wegwerp drinkbeker of sputumbeker 
* spuit voor orale toediening van 50 ml 
* afsluitdopje 
1. Open de capsule. Moeilijk te openen capsules kunnen opgengeknipt 

worden of volgens Methode B verwerkt worden. 
2. Giet de inhoud van de capsule in de spuit. 
3. Zet de zuiger weer terug in de spuit en druk hem door tot het 

volumestreepje van 10 ml. 
4. Vul de wegwerp drinkbeker of sputumbeker met handwarm water (ca. 

350C). 
5. Breng de spuit in verticale stand in het handwarme water. 
6. Trek ongeveer 20 ml water op in de spuit: de zuiger staat nu bij het 

volumestreepje van 30 ml. 
7. Haal de spuit uit het water: voorkom daarbij leeglopen door de uitmonding 

van de spuit direct omhoog te richten. 
8. Sluit af met een afsluitdopje. 
9. Schud de spuit tot het poeder verdeeld is. 
10. Ontlucht de spuit op 2 ml lucht na. 
11. Voorkom daarbij sproeien door de uitmonding van de spuit af te dekken 

met een tissue of gaasjes. 
 
Methode F: verdunnen vloeibare orale geneesmiddelen 
Benodigde hulpmiddelen: 
* plastic maatbekertje van tenminste 25 ml 
* wegwerp drinkbeker of sputumbeker 
* roerstaafje 
1. Spuit voor orale toediening van 50 ml 
2. Verdun dikvloeibare geneesmiddelen om verstoppen van de sonde te 
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voorkomen. 
3. Meet de benodigde hoeveelheid dikvloeibaar geneesmiddel af in een plastic 

maatbekertje en breng deze over in een wegwerp drinkbeker of in een 
sputumbeker. 

4. Voeg een ongeveer gelijk volume vers kraanwater toe en meng met een 
wegwerp roerstaafje. 

5. Zuig de verdunde vloeistof op in de spuit van 50 ml 
 
Methode G: bruistabletten 
Benodigde hulpmiddelen: 
* plastic maatbekertje van tenminste 25 ml 
* wegwerp drinkbeker of sputumbeker 
* spuit voor orale toediening van 50 ml 
1. Meet 20 ml koud kraanwater af in een plastic maatbekertje 
2. Breng het water over in een wegwerp drinkbeker of in een sputumbeker 

en voeg de bruistablet toe. 
3. Laat de tablet gedurende enkele minuten bruisen totdat deze volledig 

uiteen gevallen is. De oplossing mag nog wel koolzuur bevatten. 
4. Zuig de oplossing op in de spuit van 50 ml 
 
Methode H: injectievloeistoffen en poeder voor injectie 
Benodigde hulpmiddelen: 
* injectiespuit met naald 
* spuit voor orale toediening van 50 ml 
1. Injectieflacons met poeder voor injectie: los de inhoud van de benodigde 

injectieflacons op. 
2. Trek de benodigde hoveelheid van de vloeistof op uit de injectieflacon. 
3. Voorkom vergissingen: ga zorgvuldig na of de injectievloeistof inderdaad 

oraal gegeven moet worden. 
 
Ad 3 Toedienen via de sonde 
* Stop de sondevoeding. Sluit hiertoe de lijn met de open/dicht klem af. Zet 

de enterale voedingspomp stop of in de “hold” stand. 
* Monteer zonodig een spuittussenstukje om de spuit aan te sluiten op de 

voedingssonde of op de medicatiepoort aan het Y-bijspuitpunt aan het 
toedieningssysteem. 

* Als er geen aparte medicatiepoort (Y-bijspuitpunt) is, koppel dan het 
toedieningssysteem af van de sonde. 

* Spuit de voedingssonde door met 20-30 ml (kraan)water uit de daarvoor 
bestemde schone droge spuit. 

* Dien het geneesmiddel met behulp van de spuit toe via de medicatiepoort 
of rechtstreeks in de sonde. 

* Controleer of alle geneesmiddel uit de spuit verdwenen is. 
* Trek, indien de spuit nog geneesmiddelresten bevat, nogmaals 20-30 ml 

handwarm water op in de spuit en sluit deze af met het afsluitdopje. 
* Zwenk de spuit voorzichtig om en geef de geneesmiddelresten de tijd om 

uiteen te kunnen vallen en dien toe. 
* Spuit na de toediening de voedingssonde nogmaals door met 20-30 ml 

(kraan)water. 
* Herhaal stap 5 tot en met 9 voor eventuele andere toe te dienen 

geneesmiddelen. 
* Herstart de voeding door de open/dicht klem op de lijn te openen of de 

voedingspomp te starten. 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-11-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen 'Procedure geneesmiddelen via de sonde' 

Datum Wijziging 

01-06-2007 Nieuwe tekst Methode D: suspensie maken MUPS 

01-10-2012 Bij methode A, B, C, E, F, G en H: “spuit met luer- of cathetertipaansluiting” 
gewijzigd in “spuit voor orale toediening”. 
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—> Gewijzigde 
monografieën 
 
 
De volgende monografieën zijn gewijzigd. 
 
In elke monografie kan je een overzicht oproepen van de 
wijzigingen die daarin zijn doorgevoerd sinds de eerste versie. 
 
 
Per 1 april 2015: 
Loperamide HCl 
Voriconazol 
 
Per 1 februari 2015: 
Macrogol/Electrolyten 
 
Per 1 november 2014: 
Capecitabine 
Co-trimoxazol 
Crizotinib 
Dasatinib 
Erlotinib 
Pancreasenzymen capsule MSR 
Sorafenib 
Sunitinib 
 
Per 1 augustus 2014: 
Amiodaron 
Carbamazepine tablet 200 mg 
Carbamazepine tablet MGA 200; 400 mg 
Ciclosporine 
Clonazepam 
Diazepam 
Fenytoine 
Isosorbidedinidraat tablet 5 en 40 mg 
Levothyroxine 
Lormetazepam 
Moxifloxacine 
Nimodipine 
Promethazine 
Spironolacton 
Valsartan 
 
Per 1 mei 2014: 
Levetiracetam 
Tamsulosine 
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—> Nieuwe 
monografieën 
 
 
De volgende monografieën zijn aan het handboek toegevoegd: 
 
 
Per 1 februari 2015: 

Anagrelide 
 
 
Per 1 februari 2015: 

Ribavirine 
 
 
Per 1 augustus 2014: 

Alprazolam retard 

Fingolimod 

Vemurafenib 
 
 
Per 1 februari 2014: 

Ticagrelor 
 
 
Per 1 december 2013: 

Buspiron 

Fidaxomicine 
 
 
Per 1 september 2013: 

Rifaximine 
 
 
Per 1 juli 2013: 

Crizotinib 

Everolimus 

Rosuvastatine 
 
 
Per 1 mei 2013: 

Riboflavine 
 
 
Per 1 februari 2013: 

Acamprosaat 

Agomelatine 

Aripiprazol 

Dexamfetamine 

Disulfiram 

Duloxetine 

Escitalopram 

Ethinylestradiol/levonorgestrel 

Levonorgestrel 
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Lormetazepam 

Methylfenidaat tablet MGA 

Risperidon smelttablet 

Sitagliptine 

Zopiclon 
 
 
Per 1 november 2012: 

Amfotericine B suspensie 
 
 
Per 1 augustus 2012: 

Lacosamide 

Ritonavir 
 
 
Per 1 juli 2012: 

Calciumacetaat 
 
 
Per 1 juni 2012: 

Ivabradine 
 
 
Per 1 mei 2012: 

Pancreasenzymen granulaat 
 
 
Per 1 april 2012: 

Quetiapine retard tablet 
 
 
Per 1 februari 2012: 

Deferasirox 

Thiamine capsule 
 
 
Per 1 september 2011: 

Amiloride-hydrochloorthiazide 

Darunavir 

Esomeprazol sachet 

Prasugrel 
 
 
Per 1 juli 2011: 

Pramipexol tablet MVA 0,375 mg 

Pramipexol tablet MVA 1,5 mg 
 
 
Per 1 maart 2011: 

Etoricoxib 
 
 
Per 1 september 2010: 

Efavirenz/emtricitabine/tenofovir 

Minoxidil 

Raltegravir 

Valganciclovir 
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Per 1 oktober 2009: 

Lamivudine 

Tenofovir 
 
 
Per 1 augustus 2009: 

Calcium-colecalciferol 

Levodopa / carbidopa tablet 100/25 en 200/50 mg 

Nebivolol 
Pioglitazon 

Rizatriptan 
 
 
Per 1 februari 2009: 

Cefuroxim (axetil) 

Clopidogrel tablet 300 mg 

Dasatinib 

Lanthaancarbonaat 

Lenalidomide 

Mirtazapine smelttablet 

Mycofenolaat mofetil 

Ropinirol 

Sildenafil 

Solifenacine 

Sorafenib 

Tolterodine tablet MGA 4 mg 

Valproinezuur 
 
 
Per 1 juni 2008: 

Melatonine 
Zinkacetaat 
 
Per 1 april 2008: 

Bosentan 

Entecavir 
 
 
Per 1 februari 2008: 

Erlotinib 
 
 
Per 1 oktober 2007: 

Alendroninezuur tablet 70 mg 

Imatinib 

Sunitinib 
 
 
Per 1 augustus 2007: 

Emtricitabine-tenofovir 
 
 
Per 1 juni 2007: 
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Cargluminezuur 

Fenylboterzuur 
Methoxypsoraleen, 8- 
 
Per 1 april 2007: 

Multivitaminen preparaat 

Sirolimus 
 
 
Per 1 december 2006: 

Atazanavir 

Dutasteride 

Emtricitabine 

Lopinavir_ritonavir 

Olanzapine smelttablet 

Rasagiline 

Risedronaat 
 
 
Per 1 oktober 2006: 

Bisoprololfumaraat 

Pregabaline 
 
 
Per 1 augustus 2006: 

Terazosine 

Tolcapon 
 
 
Per 1 juni 2006: 

Alfuzosine tablet 2,5 mg 

Algeldraat 

Aprepitant 

Dipyridamol capsule 

Multivitaminen capsule 

Pramipexol tablet 1 mg 

Rivastigmine 
 
 
 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 24 
 

—> Vervallen 
monografieën 
 
 
De volgende monografieën zijn uit het handboek verwijderd: 
 
Per 1 mei 2014: 
Flunarizine 
 
Per 1 februari 2014: 
Estramustine (uit het assortiment) 
 
Per 1 februari 2013: 
Didanosine (uit het assortiment) 
 
Per 1 april 2012: 
Pioglitazon (uit het assortiment) 
 
Per 1 februari 2012: 
Captopril capsule (uit het assortiment) 
Deferipron (uit het assortiment) 
 
Per 1 november 2011: 
Propafenon (uit de handel) 
Senna (uit het assortiment) 
 
Per 1 juli 2011: 
Orfenadrine (uit het assortiment) 
 
Per 1 maart 2011: 
Acarbose (uit het assortiment) 
 
Per 1 januari 2011: 
Auranofine 
Diloxanide (uit de handel) 
 
Per 1 november 2010: 
Dextropropoxyfeen (uit het assortiment) 
Dydrogesteron (uit het assortiment) 
Methoxypsoraleen, 8- (uit het assortiment) 
Proguanil (uit het assortiment) 
Zinkacetaat (uit het assortiment) 
 
Per 1 september 2010: 
Colistine capsule 
Cyproheptadine 
Levodopa/carbidopa tablet MGA 125; 250 mg 
 
Per 1 mei 2010: 
Acitretine 
Dexetimide 
 
Per 1 oktober 2009: 
Fytomenadion 
 
Per 1 juni 2009: 
Acetazolamide capsule 
Ibuprofen tablet MGA 800 mg 
 
Per 1 februari 2009: 
Flavoxaat 
 
Per 1 augustus 2008: 
Kinidine (uit de handel) 
 
Per 1 juni 2008: 
Cefradine 
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Enteralia A 
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Acamprosaat 
 
 

Merknaam Campral 
 

Afleveringsvorm Tablet MSR 333 mg 
 

Vorm & middel Tablet met maagsapresistente coating 
Voorkomt maagirritatie 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Innemen tijdens de maaltijd 
 

Verenigbaarheid Gelijktijdige inname van voedsel vermindert de biologische beschikbaarheid, 
maar het middel wordt dan wel beter verdragen 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Acamprosaat' 

Datum Wijziging 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 27 
 

Acenocoumarol 
 
 

Merknaam (Sintrom mitis) 
 

Afleveringsvorm Tablet 1 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel ’s Avonds innemen voor, tijdens of na de maaltijd 
 

Verenigbaarheid Bindt mogelijk aan de eiwitten in voedsel 
Controle INR bij starten, afbouwen en beëindigen sondevoeding 
 

Alternatief middel LMW heparine s.c. 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Acenocoumarol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Acetazolamide tablet 
 
 

Merknaam Diamox 
 

Afleveringsvorm Tablet 250 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Acetazolamide (Diamox®) suspensie 10 mg/ml. 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Acetazolamide tablet' 

Datum Wijziging 

01-06-2006 Acetazolamide (Diamox®) suspensie 10 mg/ml als alternatieve vorm 
toegevoegd 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Acetylcysteine 
 
 

Merknaam Fluimucil 
 

Afleveringsvorm Sachet met poeder 200 mg 
 

Vorm & middel Poeder 
 

Enteralia informatie Poeder oplossen in water, niet in melk of andere dranken 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Acetylcysteine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Acetylsalicylzuur cardio 
 
 

Merknaam  
 

Afleveringsvorm Tablet 80 mg 
 

Vorm & middel Dispergeerbare tablet met breukgleuf 
NSAID: geeft frequent maagbezwaren. Toelichting in 3.5. 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode A) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Acetylsalicylzuur cardio' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Aciclovir 
 
 

Merknaam Zovirax 
 

Afleveringsvorm Tablet 200 mg 
 

Vorm & middel Tablet 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Aciclovir (Zovirax®) suspensie 40 mg/ml 
Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water. 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Aciclovir' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Acipimox 
 
 

Merknaam Nedios 
 

Afleveringsvorm Capsule 250 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Tijdelijk onderbreken van de behandeling is bijna altijd mogelijk 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Acipimox' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Agomelatine 
 
 

Merknaam Valdoxan 
 

Afleveringsvorm Tablet 25 mg 
 

Vorm & middel Oranjegeel, langwerpig, filmomhulde tablet 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Agomelatine' 

Datum Wijziging 
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Alendroninezuur tablet 10 mg 
 
 

Merknaam Fosamax 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Kan maagdarm bijwerkingen geven door irritatie slijmvliezen (ulcerogeen) 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
In verticale houding innemen (i.v.m. oesophagitis), tot 30 minuten na inname 
niet gaan liggen (bifosfonaten) 
 

Inname met voedsel Op lege maag innemen: tenminste 30 minuten voor het ontbijt 
 

Verenigbaarheid Wordt slecht opgenomen: (calciumrijk) voedsel vermindert opname 
Verminderde opname door antacida en middelen die calcium, ijzer, aluminium 
of magnesium bevatten 
Bifosfonaat tenminste een half uur voor deze middelen nemen 
 

Alternatief middel Risedroninezuur 35 mg 1 maal per week 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Alendroninezuur tablet 10 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Alendroninezuur tablet 70 mg 
 
 

Merknaam Fosamax 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet met 70 mg alendroninezuur (als Na-zout) per week 
 

Vorm & middel Witte tot gebroken witte, platte ronde tablet met afgekante randen met de 
inscriptie “T” 
 

Enteralia informatie De tablet met 70 mg alendroninezuur wordt 1 maal per week gedoseerd. 
Mag niet verpulverd worden. 
 
Om ervoor te zorgen dat de tablet in de maag terechtkomt en de kans op 
lokale en oesofageale irritaties/bijwerkingen te verminderen: 
- Alendroninezuur alleen direct na het opstaan innemen met een vol glas 

leidingwater (niet minder dan 200 ml). 
- Tablet niet kauwen of in de mond laten oplossen wegens de kans op 

ulceraties in mond en keel. 
- Patienten mogen niet gaan liggen tenzij zij gegeten hebben, wat pas 30 

minuten na inname van de tablet mag plaatsvinden. 
 

Inname met voedsel Alendroninezuur moet met alleen (leiding) water worden ingenomen, 
tenminste een half uur voor het eerste eten of drinken of de eerste 
geneesmiddelen van die dag. Andere dranken (ook mineraalwater) voedsel en 
bepaalde geneesmiddelen kunnen de absorptie van alendroninezuur 
verminderen. 
 

Verenigbaarheid Met de inname van calciumhoudende preparaten, antacida en andere orale 
geneesmiddelen dient ten minste een half uur te worden gewacht, omdat ze 
de absorptie van alendroninezuur kunnen verminderen. 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-10-2007 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Alendroninezuur tablet 70 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Alfacalcidol 
 
 

Merknaam Etalpha 
 

Afleveringsvorm Capsule MSR 0,25 en 1 µg 
 

Vorm & middel Harde capsule met vloeistof 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen niet geopend worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Alfacalcidol (Ethalpha®) druppelvloeistof 2 microg/ml (ca. 0,1 
microg/druppel) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Alfacalcidol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Alfuzosine tablet 2,5 mg 
 
 

Merknaam Xatral 
 

Afleveringsvorm Tablet 2,5 mg 
 

Vorm & middel - 
 

Enteralia informatie Tablet mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Gewone alfuzosine (Xatral®) tablet 
Keerdosis en doseerinterval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-06-2006 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Alfuzosine tablet 2,5 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Alfuzosine tablet MGA 10 mg 
 
 

Merknaam Xatral XR 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Gewone alfuzosine (Xatral®) tablet 
Keerdosis en doseerinterval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Alfuzosine tablet MGA 10 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Algeldraat 
 
 

Merknaam Alucol 
 

Afleveringsvorm Capsule 500 mg 
 

Vorm & middel Capsule met granulaat 
 

Enteralia informatie Capsule mag geopend worden en de inhoud gesuspendeerd in water (methode 
E) 
 

Inname met voedsel 1 uur na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-06-2006 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Algeldraat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Allopurinol 
 
 

Merknaam Apurin, Zyloric 
 

Afleveringsvorm Tablet 100; 300 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Kan maagbezwaren geven 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Allopurinol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 41 
 

Alprazolam 
 
 

Merknaam Xanax 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Alprazolam' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Alprazolam retard 
 
 

Merknaam Xanax retard 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte 
 

Enteralia informatie Mag gedeeld worden. Mag niet verpulverd worden 
Bij het halveren van de tablet blijft het regulerende afgiftesysteem intact 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Alprazolam tablet 0,5 mg 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-08-2014 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Alprazolam retard' 

Datum Wijziging 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 43 
 

Amantadine 
 
 

Merknaam Symmetrel 
 

Afleveringsvorm Capsule 100 mg 
 

Vorm & middel Harde capsule met vloeistof 
 

Enteralia informatie Capsule kan in handwarm water worden opgelost (methode B) 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Amantadine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Enteralia informatie: Capsule kan in handwarm water worden opgelost 
(methode B). Informatie Novartis 29/5/2012: Het duurt ongeveer 10 minuten 
voor de capsule is opgelost en er kunnen wat witte vlokken ontstaan. 
Alternatieve vorm: niet meer beschikbaar. 
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Amfotericine B suspensie 
 
 

Merknaam Fungizone 
 

Afleveringsvorm Suspensie 100 mg/ml; 40 ml 
 

Vorm & middel Suspensie voor oraal gebruik 
 

Enteralia informatie Voor een lange contacttijd met het aangedane mondweefsel dient de 
suspensie voor het doorslikken enige minuten in de mond gehouden te 
worden. 
Amfotericine B suspensie is bedoeld om lokaal te werken in de mond of de 
darmen, let bij sondevoeding op de plek waar de tip van de sonde uitkomt. 
Omschudden voor gebruik 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Nystatine suspensie 
 

Alternatieve vorm Amfotericine tablet 100 mg 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2012 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Amfotericine B suspensie' 

Datum Wijziging 
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Amfotericine B tablet 
 
 

Merknaam Fungizone 
 

Afleveringsvorm Tablet 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Amfotericine (Fungizone®) suspensie 100 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Amfotericine B tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Amiloride-hydrochloorthiazide 
 
 

Merknaam Amiloride-hydrochloorthiazide 
 

Afleveringsvorm Tablet met 5 mg amiloride en 50 mg hydrochloorthiazide 
 

Vorm & middel Tablet 
 

Enteralia informatie Tablet fijngemalen met een tablettenvermaler of uiteen laten vallen in spuit 
(duurt enkele minuten) 
 

Inname met voedsel Gelijktijdige inname van voeding verlaagt de absorptie van amiloride met 
ongeveer 30%. Daarom wordt soms toediening op de lege maag aanbevolen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-09-2011 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Amiloride-hydrochloorthiazide' 

Datum Wijziging 
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Aminoglutethimide 
 
 

Merknaam Orimeten 
 

Afleveringsvorm Tablet 250 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Overweeg tijdelijk onderbreken van de behandeling 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Aminoglutethimide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Aminopyridine 5- 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Capsule 5 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Aminopyridine 5-' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Amiodaron 
 
 

Merknaam Cordarone 
 

Afleveringsvorm Tablet 200 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Tablet verpulveren (methode C) of uiteen laten vallen in een spuit (methode 
A) 
De stof zakt gemakkelijk uit in de spuit en kan blijven hangen aan de 
spuitwand. Zelfs wanneer de sonde twee maal nagespoeld wordt met 10 ml 
water blijft er veel stof achter in de spuit en blijft het plakken aan de 
binnenkant van de sonde. Het is onduidelijk waardoor dit wordt veroorzaakt. 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Amiodaron (Cordarone®) injvlst 150 mg = 3 ml (50 mg/ml) 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Amiodaron' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-08-2014 Enteralia informatie gewijzigd in: Tablet verpulveren (methode C) of uiteen 
laten vallen in een spuit (methode A). De stof zakt gemakkelijk uit in de spuit 
en kan blijven hangen aan de spuitwand. Zelfs wanneer de sonde twee maal 
nagespoeld wordt met 10 ml water blijft er veel stof achter in de spuit en blijft 
het plakken aan de binnenkant van de sonde. Het is onduidelijk waardoor dit 
wordt veroorzaakt. 
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Amitriptyline 
 
 

Merknaam Amitriptyline PCH 
 

Afleveringsvorm Tablet 10; 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Vieze smaak 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Smaak eventueel camoufleren met limonade(siroop) of vruchtensap (zoete 
vloeistof) 
 

Inname met voedsel Niet belangrijk. Bij voorkeur ’s avonds voor de nacht. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Amitriptyline' 

Datum Wijziging 

01-08-2009 Afleveringsvorm: 75 mg is uit de handel. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 51 
 

Amlodipine 
 
 

Merknaam Norvasc 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Ontleedt onder invloed van licht 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Na fijnmalen direct toedienen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Amlodipine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Amoxicilline 
 
 

Merknaam Clamoxyl 
 

Afleveringsvorm Tablet 375; 500; 750 mg 
 

Vorm & middel Disperstablet met breukgleuf 
Kan maagbezwaren geven 
 

Enteralia informatie Tablet in water (in spuit) uiteen laten vallen (methode A) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Amoxicilline poeder voor suspensie 50 mg/ml 
Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Amoxicilline' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Amoxicilline/clavulaanzuur 
 
 

Merknaam Augmentin 
 

Afleveringsvorm Tablet 500/125 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin®) poeder voor suspensie 50/12,5 
mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Amoxicilline/clavulaanzuur' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Anagrelide 
 
 

Merknaam Xagrid 
 

Afleveringsvorm Capsule 0,5 mg 
 

Vorm & middel Harde capsule 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen niet geopend worden. De inhoud mag niet verpulverd of in 
een vloeistof verdund worden 
De inhoud is potentieel teratogeen. Contact met de inhoud van de capsule kan 
leiden tot irritatie van huid en ogen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-04-2015 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Anagrelide' 

Datum Wijziging 
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Anastrozol 
 
 

Merknaam Arimidex 
 

Afleveringsvorm Tablet 1 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Overweeg tijdelijk onderbreken of overleg met apotheker eventuele 
alternatieven 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Anastrozol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Aprepitant 
 
 

Merknaam Emenol 
 

Afleveringsvorm Capsule 80 en 125 mg 
 

Vorm & middel Capsule met granulaat 
 

Enteralia informatie Capsule kan zonodig geopend worden waarna het granulaat gesuspendeerd 
kan worden (methode E) 
Toelichting: volgens bijsluiter geheel doorslikken. MSD heeft geen aanvullende 
informatie. Het betreft een slecht oplosbare stof.  
Opinie: na het oplossen van de capsule in de maag komt het granulaat vrij en 
lijkt geen principieel verschil met het suspenderen van het granulaat in water 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-06-2006 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Aprepitant' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 57 
 

Aripiprazol 
 
 

Merknaam Abilify 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Rechthoekig en roze tablet 
 

Enteralia informatie Tablet mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Injectievloeistof is NIET geschikt 
In de injectievloeistof is aripiprazol gevangen in een cyclodextrine. Het is niet 
bekend wat de gevolgen zijn voor het complex en daarmee de biologische 
beschikbaarheid van aripiprazol na orale inname 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Aripiprazol' 

Datum Wijziging 
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Ascorbinezuur 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 50; 100; 250; 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Ontleedt onder invloed van zuurstof 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Na fijnmalen direct toedienen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Ijectievloeistof 100 mg/ml, 5 ml ampul 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ascorbinezuur' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Atazanavir 
 
 

Merknaam Reyataz 
 

Afleveringsvorm Capsule 150 mg en 200 mg atazanavir (als sulfaat) 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsule kan in handwarm water worden opgelost (methode B) en via een 
maagsonde worden toegediend. 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen in combinatie met ritonavir 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-12-2006 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Atazanavir' 

Datum Wijziging 

01-11-2009 Alternatieve vorm verwijderd: atazanavir poeder is niet meer verkrijgbaar. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-01-2013 Afleveringsvorm: ook 200 mg in assortiment. Enteralia informatie: Capsule 
kan in handwarm water worden opgelost (methode B) en via een maagsonde 
worden toegediend. 
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Atenolol 
 
 

Merknaam Tenormin 
 

Afleveringsvorm Tablet 50; 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Atenolol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Atorvastatine 
 
 

Merknaam Lipitor 
 

Afleveringsvorm Tablet 10; 40 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
Vieze smaak 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Smaak eventueel camoufleren met limonade(siroop) of vruchtensap (zoete 
vloeistof). Geen grapefruitsap drinken. 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Atorvastatine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. Enteralia informatie: Geen grapefruitsap 
drinken. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 62 
 

Azathioprine tablet 25 mg 
 
 

Merknaam Imuran mitis 
 

Afleveringsvorm Tablet 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Individuele bereiding (suspensie) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Azathioprine tablet 25 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Azathioprine tablet 50 mg 
 
 

Merknaam Imuran 
 

Afleveringsvorm Tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Individuele bereiding (suspensie) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Azathioprine tablet 50 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Azitromycine 
 
 

Merknaam Zithromax 
 

Afleveringsvorm Capsule 250 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Azithromycine (Zithromax®) poeder voor suspensie 40 mg/ml 
Suspensie kan met voedsel ingenomen worden 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Azitromycine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Enteralia B 
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Baclofen 
 
 

Merknaam Lioresal 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg, 10mg, 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan maagbezwaren geven, daarom tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Baclofen injvlst 3 mg/ml, 10 ml ampul 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
Op aanvraag kan 1 mg/ml drank worden besteld 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-09-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Baclofen' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 Bij Afleveringsvorm toegevoegd tablet van 5 mg. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-09-2012 Alternatieve vorm toegevoegd: Op aanvraag kan 1 mg/ml drank worden 
besteld. 
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Benzbromaron 
 
 

Merknaam Desuric 
 

Afleveringsvorm Tablet 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Benzbromaron' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Betahistine 
 
 

Merknaam Betaserc 
 

Afleveringsvorm Tablet 8 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Betahistine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Biperideen 
 
 

Merknaam Akineton 
 

Afleveringsvorm Tablet 2 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Biperideen (Akineton®) injvlst 5 mg = 1 ml (5 mg/ml) 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Biperideen' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Bisacodyl 
 
 

Merknaam Dulcolax 
 

Afleveringsvorm Tablet MSR 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met maagsapresistente coating; werkzame stof dient pas in dikke darm 
vrij te komen 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
Voor een snel effect innemen ’s ochtend op nuchtere maag 
 

Verenigbaarheid Melk tast zuurbestendige laag aan 
Niet met melk(producten) innemen 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Bisacodyl (Dulcolax®) zetpil; natriumpicosulfaat (Dulco®) druppels 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Bisacodyl' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Bisoprololfumaraat 
 
 

Merknaam Bisoprolol 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Omhulde tablet 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-10-2006 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Bisoprololfumaraat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Bosentan 
 
 

Merknaam Tracleer 
 

Afleveringsvorm Tablet met 62,5 en 125 mg bosentan 
 

Vorm & middel Filmomhulde tablet: oranje-wit, rond, biconvex, reliefopdruk “62,5”, resp. 
oranje-wit, ovale, filmomhulde tabelt met “125” aan één zijde 
Teratogeen Zie ook 3.1B in inleiding. Niet verpulveren door zwangeren 
 

Enteralia informatie De tablet kan verpulverd worden (methode C), maar niet door zwangeren 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid Tabletten worden ‘ochtends en ’s avonds oraal ingenomen, met of zonder 
voedsel. 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-04-2008 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Bosentan' 

Datum Wijziging 

01-06-2008 Toegevoegd tablet met 125 mg bosentan. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Bromazepam 
 
 

Merknaam Lexotanil 
 

Afleveringsvorm Tablet 3 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Bromazepam' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Bromocriptine 
 
 

Merknaam Parlodel 
 

Afleveringsvorm Tablet 2,5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Kan maagbezwaren geven 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen of met wat voedsel 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Bromocriptine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Broomhexine 
 
 

Merknaam Bisolvon 
 

Afleveringsvorm Tablet 8 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Broomhexine drank 1,6 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Broomhexine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Budesonide 
 
 

Merknaam Entocort 
 

Afleveringsvorm Capsule 3 mg 
 

Vorm & middel Capsule met granulaat met gereguleerde afgifte 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel ’s Ochtends voor het ontbijt innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Afhankelijk van lokalisatie; klysma 2,3 mg (Entocort®) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Budesonide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Buflomedil 
 
 

Merknaam Loftyl 
 

Afleveringsvorm Tablet 150 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Buflomedil' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Bumetanide 
 
 

Merknaam Burinex 
 

Afleveringsvorm Tablet 1; 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Bumetanide (Burinex®) injvst 0,5 mg/ml, ampul 4 ml 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Bumetanide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Buspiron 
 
 

Merknaam Buspiron 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-12-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Buspiron' 

Datum Wijziging 
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Busulfan capsule 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Capsule 10; 60 mg 
 

Vorm & middel Capsule 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Capsule mag niet geopend worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Overleg mogelijkheden met apotheker 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Busulfan capsule' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 81 
 

Busulfan tablet 
 
 

Merknaam Myeleran 
 

Afleveringsvorm Tablet 2 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Overleg mogelijkheden met apotheker 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Busulfan tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Enteralia C 
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Calciumacetaat 
 
 

Merknaam Phosex 
 

Afleveringsvorm Harde capsule met 667 mg watervrij calciumacetaat 
 

Vorm & middel Witte capsule met blauwe opdruk “Phosio®”en 667mg” 
 

Enteralia informatie Capsule mag worden open gemaakt 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Sevelameer, calciumcarbonaat 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-07-2012 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Calciumacetaat' 

Datum Wijziging 
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Calcium-colecalciferol 
 
 

Merknaam Calci Chew D3 
 

Afleveringsvorm Tablet 500 mg Ca/800IE cholecaliferol 
 

Vorm & middel Kauwtablet. Ronde, witte, niet omhulde en convexe tabletten. Kunnen kleine 
vlekken vertonen. 
 

Enteralia informatie Tablet in water (in spuit) uiteen laten vallen (methode A) 
De tablet mag gekauwd of opgezogen worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid Calciumcarbonaat kan de absorptie van tetracyclinen (doxycline), 
bisfosfonaten (alendronaat, risedronaat), levothyroxine en chinolonen 
(ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine) verminderen. 
Deze geneesmiddelen moeten 2 uur voor of 6 uur na de inname van calcium 
worden toegediend 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Calciumcarbonaat lactogluconaat en colecalciferol druppels 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-08-2009 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Calcium-colecalciferol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-02-2012 Afleveringsvorm gewijzigd: Tablet 500 mg Ca/800IE cholecaliferol. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Calciumcarbonaat kauwtablet 
 
 

Merknaam Calci Chew 
 

Afleveringsvorm Tablet ‘500’  1250 mg 
 

Vorm & middel Kauwtablet 
Bevat calcium 500 mg (= 12,5 mmol) 
 

Enteralia informatie Tablet in water (in spuit) uiteen laten vallen (methode A) 
 

Inname met voedsel Bij nierziekten tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
Als antacidum 30-60 minuten na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Bij indicatie osteoporose: calciumcarbonaat lactogluconaat 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Calciumcarbonaat kauwtablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Calciumcarbonaat lactogluconaat 
 
 

Merknaam Calcium Sandoz Forte 
 

Afleveringsvorm Sachets 2,94 g; deze bevat 500 mg calcium 
 

Vorm & middel Poeder voor oplossing 
Bevat calcium 500 mg (= 12,5 mmol) per sachet 
 

Enteralia informatie Poeder eerst oplossen en laten uitbruisen (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Bij indicatie osteoporose: overweeg tijdelijk onderbreken behandeling 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Calciumcarbonaat lactogluconaat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Calciumcarbonaat tablet 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Bevat calcium 220 mg (= 5 mmol) per tablet 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Bij nierziekten tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
Als antacidum 30-60 minuten na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Bij indicatie osteoporose: Calcium Sandoz® poeder voor oplossing sachets 
500 mg. Deze kunnen in water worden opgelost (methode A) 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Calciumcarbonaat tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Candesartan 
 
 

Merknaam Atacand 
 

Afleveringsvorm Tablet 8 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Candesartan' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Capecitabine 
 
 

Merknaam Xeloda 
 

Afleveringsvorm Tablet 150; 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet filmomhuld 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Tabletten mogen niet verpulverd worden in verband met risico 
omgevingsblootstelling kankerverwekkende stof 
 
Spuitmethode: 
Breng tablet(ten) met handschoenen over in een spuit van 50-60 ml. Trek 30 
ml lauwwarm water op in de spuit en wacht 15 minuten tot de tablet uit elkaar 
valt. Schud de spuit om na het uiteenvallen van de tablet. Hierbij lost niet 
alles op; er blijven hulpstoffen zichtbaar. Na toediening: spuit weggooien op 
dusdanige wijze dat anderen hier niet mee in contact kunnen komen. 
Zorgvuldig handen wassen. 
 
Door sonde: 
Tabletten uiteen laten vallen zoals hierboven beschreven. Voor beperking van 
het risico op verstopping van de sonde kan een verdikkingsmiddel aan de in 
water uiteengevallen tablet worden toegevoegd. Volle yoghurt en sirupus 
simplex FNA zijn als verdikkingsmiddel geschikt. Direct na gereed maken, de 
suspensie schudden en toedienen. Sondevoeding zelf is niet geschikt als 
verdikkingsmiddel. Sondevoeding stoppen, capecitabine toedienen, 
sondevoeding herstarten (geen wachttijd nodig). 
 
Oraal: 
Tabletten uiteen laten vallen zoals hierboven beschreven. Voeg suiker of 
(fruit)siroop toe om de bittere smaak te maskeren. Neem direct volledig in. 
Opnieuw (een beetje) water optrekken in spuit, omschudden en nogmaals 
innemen. 
 

Inname met voedsel Binnen 30 minuten na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel 5 FU infusievloeistof (toediening via centrale lijn). Voor kortdurende 
overbrugging kan 5 FU als continu infuus worden overwogen ter vervanging 
van 2dd capecitabine. 
200 mg/m2 5 FU dagelijks als continu infuus is therapeutisch equivalent aan 
625 mg/m2 2dd capecitabine. 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-11-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Capecitabine' 

Datum Wijziging 

01-06-2006 Tablet van 500 mg toegevoegd 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-11-2014 Enteralia informatie: revisie. Alternatief middel: aanvullingen. 
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Captopril tablet 
 
 

Merknaam Capoten 
 

Afleveringsvorm Tablet 12,5 mg, 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Captopril tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-02-2012 Afleveringsvorm: Tablet 12,5 mg, 25 mg. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Carbamazepine tablet 200 mg 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 200 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Carbamazepine (Tegretol®) suspensie 20 mg/ml, de suspensie voor 
toediening verdunnen met gelijke hoeveelheid water, i.v.m. adsorptie van 
carbamazepine aan PVC 
Carbamazepine zetpillen: 250 mg 
Eventueel controle bloedspiegel 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Carbamazepine tablet 200 mg' 

Datum Wijziging 

01-06-2006 Carbamazepine zetpillen als alternatieve vormen toegevoegd 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-09-2012 Alternatieve vorm: Carbamazepine zetpillen 500 mg zijn niet meer in het 
assortiment. 

01-08-2014 Alternatieve vorm toegevoegd: De suspensie voor toediening verdunnen met 
gelijke hoeveelheid water, i.v.m. adsorptie van carbamazepine aan PVC. 
Verwijderd: Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water. 
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Carbamazepine tablet MGA 200; 400 mg 
 
 

Merknaam Tegretol CR 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 200 mg, 400 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf en gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk 
toxiciteit en te korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Carbamazepine 200 mg (gewone tablet) 
Carbamazepine (Tegretol®) suspensie 20 mg/ml, de suspensie voor 
toediening verdunnen met gelijke hoeveelheid water i.v.m. adsorptie van 
carbamazepine aan PVC 
Carbamazepine zetpillen: 250 mg 
Eventueel controle bloedspiegel 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Carbamazepine tablet MGA 200; 400 mg' 

Datum Wijziging 

01-06-2006 Carbamazepine zetpillen als alternatieve vorm toegevoegd 

01-02-2009 Bij Afleveringsvorm toegevoegd tablet MGA 200 mg 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-09-2012 Alternatieve vorm: Carbamazepine zetpillen 500 mg zijn niet meer in het 
assortiment. 

01-08-2014 Alternatieve vorm toegevoegd: de suspensie voor toediening verdunnen met 
gelijke hoeveelheid water i.v.m. adsorptie van carbamazepine aan PVC. 
Verwijderd: Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water. 
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Carbimazol 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Carbimazol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Carbo activatus 
 
 

Merknaam Norit 
 

Afleveringsvorm Tablet 125 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel N.v.t. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Bij intoxicaties: poeder voor suspensie (Norit carbomix®) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Carbo activatus' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Cargluminezuur 
 
 

Merknaam Carbaglu 
 

Afleveringsvorm Tablet 200 mg 
 

Vorm & middel Tablet 
 

Enteralia informatie De tabletten moeten in minimaal 5-10 ml water worden opgelost en 
onmiddellijk worden ingenomen, of via een sonde snel worden toegediend. 
De suspensie heeft een licht zurige smaak. 
 
Bewaren bij 2°C - 8°C (in de koelkast) 
Na de eerste opening van de tablettenverpakking: 
op kamertemperatuur bewaren (15-25°C) 
houd de verpakking goed gesloten om vocht te vermijden 
 

Inname met voedsel Kan voor de maaltijd worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-06-2007 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Cargluminezuur' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Carvedilol 
 
 

Merknaam Eucardic 
 

Afleveringsvorm Tablet 6,25; 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Carvedilol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Cefuroxim (axetil) 
 
 

Merknaam Zinnat 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet met 250 mg cefuroxim 
 

Vorm & middel Witte, gecoate, capsulevormige bi-convexe tabletten met aan één zijde de 
inscriptie “GXES7” 
 

Enteralia informatie De tabletten zijn omhuld om de bittere smaak te maskeren. De tablet kan 
verpulverd worden en met water tot een suspensie worden gebracht om het 
via een sonde toe te dienen (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid Koude dranken ter maskering van de smaak, zie 3.2. slechte smaak 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Suspensie 25 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2009 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Cefuroxim (axetil)' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Celiprolol 
 
 

Merknaam Dilanorm 
 

Afleveringsvorm Tablet 200 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tenminste 30 minuten voor de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Celiprolol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Cetirizine 
 
 

Merknaam Zyrtec 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Cetirizine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Chloorambucil 
 
 

Merknaam Leukeran 
 

Afleveringsvorm Tablet 2 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Chloorambucil' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Chloordiazepoxide 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Dragee 5; 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Chloordiazepoxide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Chloortalidon 
 
 

Merknaam Hygroton 
 

Afleveringsvorm Tablet 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Chloortalidon' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Chloroquine 
 
 

Merknaam Nivaquine 
 

Afleveringsvorm Tablet 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Bittere smaak 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Smaak is niet te maskeren: niet geschikt om te verpulveren bij slikklachten 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Chloroquine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Ciclosporine 
 
 

Merknaam Neoral 
 

Afleveringsvorm Capsule 25; 100 mg 
 

Vorm & middel Harde capsule met vloeistof 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen niet geopend worden. De capsule mag 30 minuten voor 
inname uit de verpakking worden gehaald 
Geen sonde gebruiken van PVC. Ciclosporine wordt geadsobeerd door PVC. 
Door de adsorptie aan een PVC-voedingssonde bestaat de kans op 
onderdosering van ciclosporine 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Bij voorkeur wel een vast 
patroon aanhouden 
 

Verenigbaarheid De biologische beschikbaarheid wordt verhoogd door gelijktijdige inname van 
een vetrijke maaltijd of grapefruitsap 
 

Alternatief middel Ciclosporine (Sandimmune®) 50 mg = 1 ml, intraveneus 
 

Alternatieve vorm Ciclosporine (Neoral®) drank 100 mg/ml (micro-emulsiepreparaat, bio-
equivalent aan capsules) 
De biologische beschikbaarheid van ciclosporine hangt af van 
geneesmiddelvorm en toedieningsweg. Tevens nauw therapeutisch venster: 
risico over- of onder-dosering. 
Drank voor toediening verdunnen met melk of vruchtensap 
Na omschakeling, controle bloedspiegel en eventueel dosering aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ciclosporine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-08-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Bij 
voorkeur wel een vast patroon aanhouden. Verenigbaarheid: De biologische 
beschikbaarheid wordt verhoogd door gelijktijdige inname van een vetrijke 
maaltijd of grapefruitsap. 

01-05-2013 Enteralia informatie, toegevoegd: De capsule mag 30 minuten voor inname uit 
de verpakking worden gehaald. 

01-08-2014 Enteralia informatie toegevoegd: Geen sonde gebruiken van PVC. Ciclosporine 
wordt geadsorbeerd door PVC. Door de adsorptie aan een PVC-voedingssonde 
bestaat de kans op onderdosering van ciclosporine. 
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Cimetidine 
 
 

Merknaam Tagamet 
 

Afleveringsvorm Tablet 400 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Cimetidine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Cinacalcet 
 
 

Merknaam Mimpara 
 

Afleveringsvorm Tablet 30 mg 
 

Vorm & middel Filmomhulde tablet 
 

Enteralia informatie Mag wel verpulverd of gebroken worden en dan direct toepassen 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Cinacalcet' 

Datum Wijziging 

01-11-2010 Enteralia informatie gewijzigd: Mag wel verpulverd of gebroken worden en 
dan direct toepassen. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 107 
 

Cinnarizine 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd of met wat voedsel innemen 
 

Verenigbaarheid Trage en variabele opname (mogelijk pH afhankelijk) 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Cinnarizine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Ciprofloxacine 
 
 

Merknaam Ciproxin 
 

Afleveringsvorm Tablet 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid Niet met melk(producten) innemen 
Bindt aan metaalionen, antacida en calcium, waardoor opname met 25% 
afneemt 
De absorptie van ciprofloxacine wordt sterk verminderd door gelijktijdige 
toediening van: 
- magnesiumoxide: ciprofloxacine tenminste 4 uur voor magnesiumoxide 

innemen. 
- ijzerpreparaten: ciprofloxacine tenminste 2 uur voor het ijzerzout 

innemen. 
- sucralfaat: ciprofloxacine tenminste 4 uur voor sucralfaat. 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Ciprofloxacine (Ciproxin®) suspensie 100 mg/ml; parenterale 
toedieningsvorm 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ciprofloxacine' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 Bij Afleveringsvorm toegevoegd tablet van 500 mg 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. Zie ook informatie bij kopje: 
Verenigbaarheid. 

01-04-2012 Afleveringsvorm: Tablet 250 mg is uit assortiment. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Citalopram 
 
 

Merknaam Cipramil 
 

Afleveringsvorm Tablet 20 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld met breukgleuf 
Bittere smaak 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Smaak eventueel camoufleren met limonade(siroop) of vruchtensap (zoete 
vloeistof) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Citalopram (Cipramil®) druppelvloeistof 40 mg/ml (overleg apotheker) 
De biologische beschikbaarheid van druppels is 25% hoger dan die van tablet 
Druppels eventueel mengen met (sinaas)appelsap 
Druppels niet mengen met melk of thee 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Citalopram' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Claritromycine 
 
 

Merknaam Klacid 
 

Afleveringsvorm Tablet 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte 
Kan maagbezwaren geven 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Innemen met voedsel 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Clarithromycine granulaat voor suspensie 25 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-05-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Claritromycine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-05-2012 Afleveringsvorm: 500 mg. Vorm & middel: tablet met gereguleerde afgifte. 
Inname met voedsel: Innemen met voedsel. 
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Clemastine 
 
 

Merknaam Tavegil 
 

Afleveringsvorm Tablet 1 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Clemastine (Tavegil®) injvlst 1 mg = 1 ml 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Clemastine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 112 
 

Clindamycine 
 
 

Merknaam Dalacin C 
 

Afleveringsvorm Capsule 300 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Clindamycine (Dalacin) suspensie 15 mg/ml 
Clindamycine (Dalacin C®) injvst 150 mg/ml, 4 ml 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Clindamycine' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 Bij Afleveringsvorm toegevoegd capsule 300 mg 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-05-2012 Afleveringsvorm: capsule 150 mg uit assortiment. Alternatieve vorm: 
toegevoegd Clindamycine (Dalacin) suspensie 15 mg/ml. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Clobazam 
 
 

Merknaam Frisium 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Clobazam' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Clomipramine 
 
 

Merknaam Anafranil 
 

Afleveringsvorm Tablet 10; 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Clomipramine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Clonazepam 
 
 

Merknaam Rivotril 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,5; 2 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Geen sonde gebruiken van PVC. Clonazepam wordt geadsorbeerd door PVC 
Door de adsorptie aan een PVC-voedingssonde bestaat de kans op 
onderdosering van clonazepam 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Clonazepam (Rivotril®) druppels 2,5 mg/ml 
Druppels in wangzak instilleren 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Clonazepam' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-08-2014 Enteralia informatie toegevoegd: Geen sonde gebruiken van PVC. Clonazepam 
wordt geadsorbeerd door PVC. Door de adsorptie aan een PVC-voedingssonde 
bestaat de kans op onderdosering van clonazepam. 
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Clonidine tablet 0,025 mg 
 
 

Merknaam Dixarit 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,025 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Clonidine (Catapresan®) injvlst 0,15 mg/ml 
Clonidine drank 0,005 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-09-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Clonidine tablet 0,025 mg tablet 0,025 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-09-2012 Alternatieve vorm toegevoegd: Clonidine drank 0,005 mg/ml. Verwijderd: 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H). 
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Clonidine tablet 0,15 mg 
 
 

Merknaam Catapresan 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,15 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Clonidine (Catapresan®) injvlst 0,15 mg/ml 
Clonidine drank 0,005 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-09-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Clonidine tablet 0,15 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-09-2012 Alternatieve vorm toegevoegd: Clonidine drank 0,005 mg/ml. Verwijderd: 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H). 
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Clopidogrel tablet 75 mg 
 
 

Merknaam Plavix 
 

Afleveringsvorm Tablet 75 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Clopidogrel tablet 75 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Clopidogrel tablet 300 mg 
 
 

Merknaam Plavix 
 

Afleveringsvorm Tablet 300 mg 
 

Vorm & middel Filmomhulde tablet 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2009 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Clopidogrel tablet 300 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Clorazepinezuur capsule 
 
 

Merknaam Tranxene 
 

Afleveringsvorm Capsule 5 en 10 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsule kan geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Poeder voor injectie, kan opgelost in bijbehorend solvens (fosfaatbuffer) oraal 
toegediend worden. Heeft zoute smaak 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Clorazepinezuur capsule' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2013 Afleveringsvorm: toegevoegd capsule 10 mg. Alternatieve vorm: Poeder voor 
injectie, kan opgelost in bijbehorend solvens (fosfaatbuffer) oraal toegediend 
worden. Heeft zoute smaak. 
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Clorazepinezuur tablet 
 
 

Merknaam Tranxene 
 

Afleveringsvorm Tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Clorazepinezuur tablet tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Clozapine 
 
 

Merknaam (Leponex) 
 

Afleveringsvorm Tablet 25 en 100 mg (generiek); 200 mg (Leponex®) 
 

Vorm & middel Generiek: tablet met breukgleuf 
Leponex 200 mg: tablet met 2 breukstrepen 
 

Enteralia informatie Tablet mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Clozapine drank 25 mg/ml (wordt op aanvraag besteld bij Brocacef 
Ziekenhuisfarmacie) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Clozapine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-01-2013 Afleveringsvorm: toegevoegd tablet van 200 mg (Leponex). Vorm & middel: 
Leponex 200 mg: tablet met 2 breukstrepen. Alternatieve vorm: Clozapine 
drank 25 mg/ml (wordt op aanvraag besteld bij Brocacef Ziekenhuisfarmacie). 
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Co-trimoxazol 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 120; 960 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Co-trimoxazol (Bactrimel®) suspensie 48 mg/ml; concentraat voor infusie-
opl. 96 mg/ml 
De co-trimoxazol suspensie 48 mg/ml kan na 1:1 verdunnen met kraanwater 
worden toegediend per sonde. 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-11-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Co-trimoxazol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-11-2014 Alternatieve vorm toegevoegd: De co-trimoxazol suspensie 48 mg/ml kan na 
1:1 verdunnen met kraanwater worden toegediend per sonde. 
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Codeinefosfaat 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Codeinefosfaat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Colchicine 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden. Is risicovolle stof 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Colchicine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-09-2011 Enteralia informatie: mag niet verpulverd worden. Is risicovolle stof. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Colecalciferol 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Capsule 400 IE 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen worden geopend (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Overweeg tijdelijk onderbreken van de behandeling 
 

Alternatieve vorm Vitamine D3 druppels 800 IE/ml 
Colecalciferoldrank 50,000 IE/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Colecalciferol' 

Datum Wijziging 

01-11-2010 Alternatieve vorm: Vitamine D3 druppels 800 IE/ml 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-07-2011 Alternatieve vorm toegevoegd: Colecalciferoldrank 50,000 IE/ml. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Colestyramine 
 
 

Merknaam Questran 
 

Afleveringsvorm Zakje 4 g 
 

Vorm & middel Zakje met poeder 
 

Enteralia informatie Andere geneesmiddelen tenminste 1 uur voor of 4-6 uur na colestyramine 
toedienen in verband met vermindering van de resorptie 
Mag via de sonde 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Colestyramine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Colistine sulfaat 
 
 

Merknaam Belcomycine, colistinesulfaat 
 

Afleveringsvorm Tablet 75 mg, 200 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Colistine sulfaat' 

Datum Wijziging 

01-09-2010 Toegevoegd tablet van 200 mg. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Cortison 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Bij maagklachten na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Hydrocortison druppels 10 mg/ml 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-12-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Cortison' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-12-2013 Afleveringsvorm: 5 mg is uit het assortiment. 
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Crizotinib 
 
 

Merknaam Xalkori® 
 

Afleveringsvorm Harde capsule 250 mg 
 

Vorm & middel Opaal roze, harde capsule, met “Pfizer” gedrukt op het kapje van de capsule 
en “CRZ 250” op de romp van de capsule 
 

Enteralia informatie De capsules kunnen gedispergeerd worden (methode B) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Om het risico op 
gastrointestinale irritaties te minimaliseren wordt aanbevolen om de 
voorgeschreven dosis bij de maaltijd met een groot glas water in te nemen 
 

Verenigbaarheid Grapefruit of grapefruitsap dient te worden vermeden aangezien dit de 
plasmaconcentratie van crizotinib kan verhogen; sint-janskruid dient te 
worden vermeden aangezien dit de plasmaconcentratie van crizotinib kan 
verlagen 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-07-2013 
Laatste wijziging: 01-11-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Crizotinib' 

Datum Wijziging 

01-11-2014 Enteralia informatie gewijzigd: De capsules kunnen gedispergeerd worden 
(methode B). Inname met voedsel toegevoegd: Om het risico op 
gastrointestinale irritaties te minimaliseren wordt aanbevolen om de 
voorgeschreven dosis bij de maaltijd met een groot glas water in te nemen. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 131 
 

Cyclizine 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Cyclizine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Cyclofosfamide 
 
 

Merknaam Endoxan 
 

Afleveringsvorm Tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan ’s morgens voor of na de maaltijd worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Individuele bereiding (spuitje 20 mg/ml), aanvragen als cytostaticumaanvraag 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-12-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Cyclofosfamide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-12-2013 Alternatieve vorm: Individuele bereiding (spuitje 20 mg/ml), aanvragen als 
cytostaticumaanvraag (bereiding is niet meer gestandaardiseerd) 
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Cyproteron 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Cyproteron' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Enteralia D 
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Dantroleen 
 
 

Merknaam Dantrium 
 

Afleveringsvorm Capsule 25 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Slechte oplosbaarheid. Trage en variabele opname (pH afhankelijk) 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen worden geopend (methode E) 
Inhoud mengen met vruchtensap of water 
Na mengen direct toedienen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Dantroleen' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 136 
 

Dapson 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Dapson' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Darunavir 
 
 

Merknaam Prezista 
 

Afleveringsvorm Tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg 
 

Vorm & middel Filmomhulde, capsulevormige tablet 
 

Enteralia informatie Tablet in water (spuit) uiteen laten vallen (methode A) 
 

Inname met voedsel Tablet moet samen met ritonavir worden ingenomen, tweemaal per dag en 
met voedsel. Het type voedsel heeft geen invloed op de blootstelling aan 
darunavir 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Suspensie 100 mg/ml (wordt op aanvraag besteld) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-09-2011 
Laatste wijziging: 01-07-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Darunavir' 

Datum Wijziging 

01-02-2012 Afleveringsvorm: Tablet (omhuld) 300 mg uit assortiment. 

01-01-2013 Afleveringsvorm: 75 en 150 mg uit assortiment. Enteralia informatie: Tablet in 
water (spuit) uiteen laten vallen (methode A). Alternatieve vorm: Suspensie 
100 mg/ml (wordt op aanvraag besteld). 

01-07-2013 Afleveringsvorm: opgenomen in assortiment tablet 800 mg. 
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Dasatinib 
 
 

Merknaam Sprycel 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet met 50, 70 en 100 mg dasatinib (als monohydraat) 
 

Vorm & middel 50 mg 
Witte tot gebroken witte, biconvexe, ovale tablet met “BMS” gegraveerd op de 
ene zijde en “528” op de andere zijde 
70 mg 
Witte tot gebroken witte, biconvexe, ovale tablet met “BMS” gegraveerd op de 
ene zijde en “524” op de andere zijde 
100 mg 
Witte tot gebroken witte, biconvexe, ovale tablet met “BMS 100” gegraveerd 
op de ene zijde en “852” op de andere zijde 
 

Enteralia informatie De tabletten kunnen gedispergeerd worden (methode A) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Om het risico op 
gastrointestinale irritaties te minimaliseren wordt aanbevolen om de 
voorgeschreven dosis bij de maaltijd met een groot glas water in te nemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2009 
Laatste wijziging: 01-11-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Dasatinib' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-05-2013 Afleveringsvorm: uitgebreid met 70 en 100 mg. Vorm & middel: 70 mg, “524” 
op de zijkant en bij 100 mg “BMS 100” op de ene zijde en “852” op de andere 
zijde. 

01-11-2014 Enteralia informatie, gewijzigd: De tabletten kunnen gedispergeerd worden 
(methode A). Inname met voedsel, toegevoegd: Om het risico op 
gastrointestinale irritaties te minimaliseren wordt aanbevolen om de 
voorgeschreven dosis bij de maaltijd met een groot glas water in te nemen. 
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Deferasirox 
 
 

Merknaam Exjade 
 

Afleveringsvorm Dispergeerbare tablet 500 mg 
 

Vorm & middel Dispergeerbare witte ronde tablet 
 

Enteralia informatie Tabletten dispergeren in 100-200 ml water, sinaasappelsap of appelsap totdat 
een fijne suspensie is verkregen. Na inname het restant opnieuw suspenderen 
met een klein volume vloeistof en ook innemen 
Suspensie kan door de sonde gegeven worden 
De tabletten mogen niet worden fijngekauwd of in hun geheel worden 
doorgeslikt 
 

Inname met voedsel Innemen op een lege maag, tenminste 30 minuten voor voedselinname. 
Voedsel verhoogt de adsorptie 
 

Verenigbaarheid Dispersie in koolzuurhoudende dranken of melk wordt niet aangeraden 
vanwege respectievelijk schuimen en langzame dispersie 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2012 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Deferasirox' 

Datum Wijziging 
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Demeclocycline 
 
 

Merknaam Ledermycin 
 

Afleveringsvorm Capsule 300 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen worden geopend (methode E) 
 

Inname met voedsel Tenminste 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Demeclocycline' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Desmopressine 
 
 

Merknaam Minrin 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,1 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Desmopressine (Minrin®) neusdruppels 0,1 mg/ml of desmopressine 
(Octostim®) 150 microg/dosis 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Desmopressine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Dexamethason 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,5; 4 mg 
 

Vorm & middel Tablet 0,5 mg met breukgleuf 
Tablet 4 mg zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Dexamethason druppels 2 mg/ml; dexamethason injvlst 4 mg = 1 ml (4 
mg/ml) en 100 mg = 5 ml (20 mg/ml) 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Dexamethason' 

Datum Wijziging 

01-08-2009 De tablet van 4 mg die nu afgeleverd wordt heeft geen breukgleuf. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Dexamfetamine 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Tablet mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid De uitscheiding van onveranderd dexamfetamine en de 
eliminatiehalfwaardetijd hangen af van de pH van de urine 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Dexamfetamine' 

Datum Wijziging 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 144 
 

Diazepam 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 2; 5; 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Geen sonde gebruiken van PVC. Diazepam wordt geadsorbeerd door PVC. 
Door de adsorptie aan een PVC-voedingssonde bestaat de kans op 
onderdosering van diazepam 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Diazepam injvlst 10 mg = 2 ml (5 mg/ml) 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Diazepam' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-08-2014 Enteralia informatie toegevoegd: Geen sonde gebruiken van PVC. Diazepam 
wordt geadsorbeerd door PVC. Door de adsorptie aan een PVC-voedingssonde 
bestaat de kans op onderdosering van diazepam. 
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Diclofenac natrium tablet 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 25 mg; 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet met maagsapresistente coating 
NSAID: geeft frequent maagbezwaren. Toelichting in 3.5. in inleiding 
 

Enteralia informatie Mag, onder voorbehoud, verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Half uur voor de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Eventueel ander NSAID, bijv: naproxen tablet of zetpil 
 

Alternatieve vorm Diclofenac zetpil (dezelfde dosis) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Diclofenac natrium tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Diclofenac natrium tablet retard 
 
 

Merknaam Diclofenac retard 
 

Afleveringsvorm Tablet retard 75 mg; 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte. 82% beschikbaar ten opzichte van EC-vorm 
Kan maagbezwaren geven 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
Zie ook 3.5. (NSAIDs) in inleiding 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Eventueel ander NSAID 
 

Alternatieve vorm Diclofenax zetpil (dezelfde dosis) 
Diclofenac (Voltaren®) i.m. injectie (dezelfde dosis) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Diclofenac natrium tablet retard' 

Datum Wijziging 

01-06-2006  Naproxen tablet als alternatief verwijderd. Deze mag ook niet worden 
verpulverd 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Digoxine tablet 0,0625 mg 
 
 

Merknaam Lanoxin PG 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,0625 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid Voedsel vertraagt de opname, maar vermindert deze niet 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Digoxine (Lanoxin PG®) elixer 0,05 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Digoxine tablet 0,0625 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Digoxine tablet 0,125; 0,25 mg 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,125; 0,25 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid Voedsel vertraagt de opname, maar vermindert deze niet 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Digoxine (Lanoxin PG®) elixer 0,05 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Digoxine tablet 0,125; 0,25 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Dihydrotachysterol 
 
 

Merknaam Dihydral 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,2 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Alfacalcidol druppels 2 microg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Dihydrotachysterol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Diltiazem capsule 
 
 

Merknaam Tildiem XR 
 

Afleveringsvorm Capsule MGA 200; 300 mg 
 

Vorm & middel Capsule met gereguleerde afgifte, verwerken inhoud geeft mogelijk toxiciteit 
en te korte werking 
 

Enteralia informatie Capsules mogen niet geopend worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Gewone diltiazem tablet (keerdosis en doseerinterval aanpassen) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Diltiazem capsule' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Diltiazem tablet 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 60 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Diltiazem tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Diltiazem tablet retard 
 
 

Merknaam Diltiazem retard 
 

Afleveringsvorm Tablet retard 120 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Gewone diltiazem tablet (keerdosis en doseerinterval aanpassen) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Diltiazem tablet retard' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Dipyridamol capsule 
 
 

Merknaam Persantin 
 

Afleveringsvorm Capsule 200 mg MGA 
 

Vorm & middel Capsule met gereguleerde afgifte 
 

Enteralia informatie De capsule mag opengemaakt worden, maar de korrels mogen niet worden 
fijngemaakt omdat dan de gereguleerde afgifte verloren gaat. 
1. Gebruik een sonde van charriere 10 of hoger 
2. Stop de sondevoeding en spoel door met 10 ml water 
3. Breng de inhoud van de capsule over in een wegwerpspuit van 60 ml die 

op de sonde past 
4. Vul de spuit met 5 ml lucht, 5 ml water en 10 ml volle yoghurt en zwenk 

goed om totdat de suspensie homogeen is 
5. Koppel de spuit direct aan de sonde en voer de suspensie in 1 keer, binnen 

15 seconden, door de sonde heen door een lichte druk uit te oefenen 
6. Spoel de spuit met 10 ml handwarm water na en voer deze oplossing door 

de sonde. Controleer of de sonde en de spuit schoon zijn. Zo niet, spoel 
dan met 10 ml extra na 

Uit praktisch onderzoek blijkt dat een suspensie van de korrels in 10 ml volle 
yoghurt, na 5 ml verstopping van de sonde met Ch 10 gaf. Na doorspoelen 
met warm water ging de rest van de suspensie wel door de sonde, maar de 
kans op verstopping blijft groot [Oralia Encyclopedie, Ziekenhuisapotheek 
Midden-Brabant] 
 

Inname met voedsel bij voorkeur tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Persantin injectievloeistof 5 mg/ml (aanpassing van dosering en interval 
noodzakelijk) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-06-2006 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Dipyridamol capsule' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-11-2012 Enteralia informatie gewijzigd: De capsule mag opgengemaakt worden, maar 
de korrels mogen niet worden fijngemaakt omdat dan de gereguleerde afgifte 
verloren gaat (gebruik via sonde). Inname met voedsel aangepast: Bij 
voorkeur tijdens de maaltijd innemen. Alternatieve vorm gewijzigd: Persantin 
injvlst 5 mg/ml (aanpassing van dosering en interval noodzakelijk). 

01-02-2013 Enteralia informatie toegevoegd: Uit praktisch onderzoek blijkt dat een 
suspensie van de korrels in 10 ml volle yoghurt, na 5 ml verstopping van de 
sonde met Ch 10 gaf. Na doorspoelen met warm water ging de rest van de 
suspensie wel door de sonde, maar de kans op verstopping blijft groot [Oralia 
Encyclopedie, Ziekenhuisapotheek Midden-Brabant]. 
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Dipyridamol dragee 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Dragee 75 mg 
 

Vorm & middel Dragee 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Dipyridamol tablet 75 mg. 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Dipyridamol drageedragee' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Disopyramide 
 
 

Merknaam Ritmoforine 
 

Afleveringsvorm Capsule 100 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Disopyramide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 156 
 

Distigmine 
 
 

Merknaam Ubretid 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tenminste een half voor de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid Voedsel vermindert de opname 
Sondevoeding staken van 2 uur voor toediening tot een half uur na toediening 
 

Alternatief middel Indicatie heroverwegen 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Distigmine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Disulfiram 
 
 

Merknaam Refusal 
 

Afleveringsvorm Tablet 250 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Tablet mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Bruistablet Antabus dispergette 400 mg (wordt op aanvraag besteld) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Disulfiram' 

Datum Wijziging 
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Domperidon 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tenminste 15 minuten voor de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Domperidon (Motilium®) suspensie 1 mg = 1 ml of domperidon (Motilium®) 
zetpil 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Domperidon' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Doxazosine 
 
 

Merknaam Cardura XL 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 4 mg 
 

Vorm & middel Witte, ronde, biconvex vormige tablet met aan een zijde een miniscule 
opening en bedrukking CXL4. 
Tablet met gereguleerde vrijgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet worden verpulverd 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Bij prostaat hyperplasie: Alfuzosine tablet verpulveren. Keerdosis en 
doseerinterval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Doxazosine' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 De alternatieve vorm Prazosine (Minipress®) is uit de handel. Nu wordt 
geadviseerd Alfuzosine tablet verpulveren. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-01-2012 Alternatieve vorm: Bij prostaat hyperplasie: Alfuzosine tablet verpulveren. 
Keerdosis en doseerinterval aanpassen. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Doxepine 
 
 

Merknaam Sinequan 
 

Afleveringsvorm Capsule 25 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsule mag worden geopend (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Doxepine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Doxycycline 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Doxycycline injvlst 20 mg = 1 ml 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Doxycycline' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Duloxetine 
 
 

Merknaam Cymbalta 
 

Afleveringsvorm Capsule MSR 30 mg 
 

Vorm & middel Wit-blauw gekleurde capsule gevuld met maagsapresistente pellets 
 

Enteralia informatie Capsule kan geopend worden. Korrels heel laten. Korrels kunnen mogelijk 
dunne sondes verstoppen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid Voedsel vertraagt de absorptie en vermindert de absorptie met ongeveer 10% 
(klinisch niet-relevant) 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Duloxetine' 

Datum Wijziging 
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Dutasteride 
 
 

Merknaam Avodart 
 

Afleveringsvorm Capsule met 0,5 mg dutasteride 
 

Vorm & middel Olie-achtige vloeistof in zachte capsule 
 

Enteralia informatie De capsule moet heel worden doorgeslikt en mag niet worden stukgebeten of 
geopend, omdat contact met de inhoud van de capsule kan leiden tot irritatie 
van het orofaryngeale slijmvlies. De inhoud is potentieel teratogeen. Zie 3.1. 
Innemen met vloeistof. 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Finasteride: tablet mag niet verpulverd worden 
 

Alternatieve vorm - 
 
Bron: IB-tekst, Farmacotherapeutisch Kompas, Informatie GSK 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-12-2006 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Dutasteride' 

Datum Wijziging 

01-04-2007 Toevoeging bij alternatief middel Finasteride: tablet mag niet verpulverd 
worden. 

01-08-2009 Toegevoegd aan Enteralia informatie: de capsule moet heel worden 
doorgeslikt en mag niet worden stukgebeten of geopend, omdat contact met 
de inhoud van de capsule kan leiden tot irritatie van het orofaryngeale 
slijmvlies. Innemen met vloeistof. De capsule kan met of zonder voedsel 
worden ingenomen. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Enteralia E 
 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 165 
 

Efavirenz 
 
 

Merknaam Stocrin 
 

Afleveringsvorm Tablet 200 mg 
 

Vorm & middel Tablet, filmomhuld geel, rond met “223” 
 

Enteralia informatie Tablet mag niet worden verpulverd 
 

Inname met voedsel Op lege maag innemen voor de nacht 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Efavirenz drank 30 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Efavirenz' 

Datum Wijziging 

01-08-2008 Capsule is gewijzigd in tablet 200 mg. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Efavirenz/emtricitabine/tenofovir 
 
 

Merknaam Atripla 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet met 600 mg efavirenz, 200 mg emtricitabine en 245 mg 
tenofovirdisoproxil 
 

Vorm & middel Roze, capsulevormige, filmomhulde tablet, met aan de ene kant “123” 
gegraveerd en aan de andere kant niets 
 

Enteralia informatie Niet verpulveren of fijnmaken 
 

Inname met voedsel Op de lege maag voor het slapen innemen. Aanbevolen wordt Atripla op de 
lege maag in te nemen, omdat voedsel de blootstelling aan efavirenz kan 
doen stijgen, waardoor de frequentie van bijwerkingen kan toenemen. Om de 
verdraagbaarheid van efavirenz met betrekking tot bijwerkingen aan het 
zenuwstelsel te verbeteren, wordt toediening voor het slapen gaan 
aanbevolen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm 1. Efavirenz drank (moet besteld worden), emtricitabine drank (let op 200 
mg tablet komt overeen met 240 mg drank, moet besteld worden) en 
tenofovir tablet (tablet in water(in spuit) uiteen laten vallen (methode A)). 

2. Efavirenz drank en Truvada tablet (combinatie emtricitabine en tenofovir) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-09-2010 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Efavirenz/emtricitabine/tenofovir' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Emtricitabine 
 
 

Merknaam Emtriva 
 

Afleveringsvorm Capsule 200 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsule kan geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Emtricitabine drank 10 mg/ml is in Nederland niet verkrijgbaar 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-12-2006 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Emtricitabine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Emtricitabine-tenofovir 
 
 

Merknaam Truvada 
 

Afleveringsvorm Tablet met 200 mg emtricitabine en 245 mg tenofovirdisoproxil 
 

Vorm & middel Blauwe, capsulevormige, filmomhulde tablet 
 

Enteralia informatie Als patiënten moeilijk kunnen slikken, kan Truvada na fijnmaken worden 
opgelost in ca. 100 ml water, sinaasappelsap of druivensap en dan 
onmiddellijk worden ingenomen. 
Bevat 80 mg lactosemonohydraat per tablet. 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking met silica droogmiddel ter 
bescherming tegen vocht. De flacon zorgvuldig gesloten houden. 
 

Inname met voedsel Truvada dient te worden ingenomen met voedsel (bijvoorbeeld een maaltijd of 
tussendoortje) 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Afzonderlijke preparaten met emtricitabine en tenofovirdisoproxilfumaraat 
verkrijgbaar. 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-08-2007 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Emtricitabine-tenofovir' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Enalapril 
 
 

Merknaam Renitec 
 

Afleveringsvorm Tablet 5; 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Enalapril drank 1 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Enalapril' 

Datum Wijziging 

01-06-2006 Enalapril drank als alternatieve vorm toegevoegd 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Entacapon 
 
 

Merknaam Comtan 
 

Afleveringsvorm Tablet filmomhuld 200 mg 
 

Vorm & middel Tablet filmomhuld zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Entacapon' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 171 
 

Entecavir 
 

Merknaam Baraclude 
 

Afleveringsvorm Tablet met 0,5 mg entecavir 
 

Vorm & middel Omhulde tablet: driehoekig, wit tot gebroken wit tablet met de tekst 
“BMS”gegraveerd op de ene zijde en de tekst “1611” op de andere zijde. 
 

Enteralia informatie De tablet kan verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid Tabletten worden eenmaal daags oraal ingenomen, met of zonder voedsel 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-04-2008 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Entecavir' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Erlotinib 
 
 

Merknaam Tarceva 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet met 25 mg erlotinib (als erlotinib hydrochloride) 
 

Vorm & middel Wit tot gelige, ronde, biconvexe tablet met “Tarceva 25” en logo in bruingeel 
op een zijde gedrukt 
 

Enteralia informatie De tabletten kunnen gedispergeerd worden (methode A)  
 

Inname met voedsel 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2008 
Laatste wijziging: 01-11-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Erlotinib' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-07-2011 Enteralia informatie volledig gewijzigd in: Voor patiënten die geen 
filmomhulde tabletten kunnen slikken mogen de tabletten gedispergeerd 
worden in een glas water of appelsap. Het benodigde aantal tabletten in 100 
ml en omroeren met een lepel. De suspensie moet onmiddellijk worden 
toegediend na volledig uiteenvallen van de tabletten. 

01-11-2014 Enteralia informatie, gewijzigd: De tabletten kunnen gedispergeerd worden 
(methode A). 
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Erytromycine 
 
 

Merknaam Erythrocine-ES 
 

Afleveringsvorm Tablet 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet met filmcoating 
Ethylsuccinaat-ester: redelijk stabiel in zuur milieu 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens of direct na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid Voedsel verbetert de opname 
Er bestaan verschillende erytromycine zouten en vormen met een verschillend 
effect op inname met voedsel. 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Erytromycine (Erythrocine-ES®) poeder voor suspensie 25 mg/ml 
Tijdens of direct na de maaltijd innemen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Erytromycine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Escitalopram 
 
 

Merknaam Lexapro 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Ovale, witte filmomhulde tablet met breukgleuf en opdruk “E” en “L” aan elke 
kant van de breukgleuf 
 

Enteralia informatie Tablet mag verpulverd worden (methode C) 
Resten van de tabletomhulling kunnen de sonde verstoppen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Lexapro druppels 20 mg/ml (wordt op aanvraag besteld) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Escitalopram' 

Datum Wijziging 
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Esomeprazol 
 
 

Merknaam Nexium 
 

Afleveringsvorm Tablet 20 mg, 40 mg 
 

Vorm & middel Tablet met maagsapresistente coating 
Ontleedt onder invloed van maagzuur 
 

Enteralia informatie Mag niet worden verpulverd 
Bij slikklachten: tablet uiteen laten vallen in weinig (10-20 ml) water en 
binnen 30 minuten innemen met water of een licht zure vloeistof 
(vruchtensap, yoghurt of karnemelk) 
Door sonde > charriere 8: verwerken volgens methode D 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Bij te kleine voedingssonde geven de maagsapresistente granules in de 
vloeistof verstopping van de sonde. Alleen bij duodenumsonde kan als 
alternatief de injectievloeistof worden gebruikt 
 

Alternatieve vorm Esomeprazol sachets 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Esomeprazol' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 Bij Afleveringsvorm toegevoegd tablet van 40 mg. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-09-2011 Alternatieve vorm: Esomeprazol sachets. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Esomeprazol sachet 
 
 

Merknaam Nexium 
 

Afleveringsvorm Sachet met 10 mg maagsapresistent granulaat voor orale suspensie 
 

Vorm & middel Maagsapresistent granulaat voor orale suspensie 
 

Enteralia informatie De granules niet fijnmalen, anders verliest het geneesmiddel zijn 
werkzaamheid door direct contact met maagzuur 
Voor patiënten met een neus- of maagsonde: 
1. Voor een dosis van 10 mg, leeg de inhoud van een 10 mg sachet in 15 ml 

water 
2. Voor een dosis van 20 mg, leeg de inhoud van twee 10 mg sachets in 30 

ml water 
3. Roer 
4. Laat het mengsel een paar minuten staan om in te dikken 
5. Roer opnieuw 
6. Zuig het mengsel op in een spuit 
7. Injecteer door de sonde, charriere 6 of hoger, in de maag binnen 30 

minuten na oplossen 
8. Vul de spuit opnieuw met 15 ml water voor een dosis van 10 mg en met 

30 ml voor een dosis van 20 mg 
9. Schud de injectiespuit en spoel de in de sonde achtergebleven suspensie 

leeg in de maag 
Elk ongebruikt restant van de suspensie dient weggegooid te worden 
 

Inname met voedsel Gelijktijdige voedselinname vertraagt de absorbtie van esomeprazol, maar dit 
heeft geen significante invloed op het effect van esomeprazol op de zuurgraad 
in de maag 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-09-2011 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Esomeprazol sachet' 

Datum Wijziging 
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Estradiol 
 
 

Merknaam Zumenon 
 

Afleveringsvorm Tablet 2 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Geslachtshormoon 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Estradiol (Estradot®) pleister 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Estradiol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Estriol 
 
 

Merknaam Synapauze E3 
 

Afleveringsvorm Tablet 1 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Geslachtshormoon  
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Estradiol (Estradot®) pleister 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Estriol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Ethambutol 
 
 

Merknaam Myambutol 
 

Afleveringsvorm Tablet 400 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Bij maagklachten na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ethambutol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Ethinylestradiol/levonorgestrel 
 
 

Merknaam Microgynon 
 

Afleveringsvorm Dragee 30 en 50 mg 
 

Vorm & middel Dragee 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Vaginale ring, transdermale pleister, (hormonaal) spiraal 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ethinylestradiol/levonorgestrel' 

Datum Wijziging 
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Ethosuximide 
 
 

Merknaam Ethymal Enteric, Zarontin 
 

Afleveringsvorm Capsule MSR 250 mg 
 

Vorm & middel Capsule met maagsapresistente coating, bevat vloeistof 
Bittere smaak. Kan gastro-intestinale bijwerkingen geven 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen niet geopend worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Ethosuximide (Zarontin®) siroop 50 mg/ml 
Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ethosuximide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Etoposide 
 
 

Merknaam Vepesid 
 

Afleveringsvorm Capsule 50 mg 
 

Vorm & middel Zachte capsule met vloeistof 
Kankerverwekkend. Zie ook 3.1B in inleiding 
Slecht oplosbaar. Variabele opname (concentratie en pH afhankelijk) 
 

Enteralia informatie Capsules mogen niet geopend worden 
Door sonde: breng capsule met handschoenen over in een spuit van 50-60 ml. 
Trek warm water op in de spuit en wacht tot de capsule uit elkaar valt. Na 
voor toediening gereed maken direct toedienen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Overweeg parenterale toediening 
 

Alternatieve vorm In overleg met apotheek: oplossing in een spuit leverbaar, eventueel door 
sonde toedienen vanwege moeilijk te corrigeren slechte smaak. Smaak 
eventueel camoufleren met limonade(siroop) of vruchtensap (zoete vloeistof) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Etoposide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Etoricoxib 
 
 

Merknaam Arcoxia 
 

Afleveringsvorm Tablet 60 mg 
 

Vorm & middel Filmonhulde tablet 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
In warm water uiteen laten vallen (methode B), dit kan echter 5-10 minuten 
duren. 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Het effect kan sneller intreden 
als het middel zonder voedsel wordt ingenomen. Dit kan worden overwogen 
als een snelle pijnverlichting nodig is. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-03-2011 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Etoricoxib' 

Datum Wijziging 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Everolimus 
 
 

Merknaam Certican 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,25 mg 
 

Vorm & middel Wit tot geelachtige tablet met “C” als inscriptie op de ene zijde en “NVR” op 
de andere zijde 
 

Enteralia informatie De tabletten mogen worden fijngemaakt (methode A) of (methode C) (KNMP 
Kennisbank) 
Tabletten met een glas water innemen 
 

Inname met voedsel Consistent met of zonder voedsel innemen. Vetrijke maaltijden verminderen 
de absorptie 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Dispergeerbare tablet 0,25 mg 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-07-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Everolimus' 

Datum Wijziging 
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Enteralia F 
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Famotidine 
 
 

Merknaam Pepcidin 
 

Afleveringsvorm Tablet 20 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Famotidine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Feneticilline 
 
 

Merknaam Broxil 
 

Afleveringsvorm Capsule 250 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Vieze smaak 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
Smaak eventueel camoufleren met limonade(siroop) of vruchtensap (zoete 
vloeistof) 
 

Inname met voedsel 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid Voedsel vermindert opname 
Op een lege maag innemen: geen (sonde)voeding 2 uur voor en 2 uur na 
inname geneesmiddel 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Feneticilline (Broxil®) stroop 25 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Feneticilline' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Fenobarbital 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Zwangerschapswaarschuwing: categorie D 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Fenobarbital drank 40 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Fenobarbital' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Fenprocoumon 
 
 

Merknaam Marcoumar 
 

Afleveringsvorm Tablet 3 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel ’s Avonds tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Fenprocoumon' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Fenylboterzuur 
 
 

Merknaam Ammonaps 
 

Afleveringsvorm Granulaat 940 mg/g 
 

Vorm & middel Granulaat 
 

Enteralia informatie Het granulaat wordt door de ziekenhuisapotheek afgewogen en per dosis 
verpakt. 
Inname via een maagkatheter of neussonde: 
Meng met water totdat er geen droog granulaat meer over is (roer eventueel 
de oplossing door). Wanneer het granulaat opgelost is in water, vormt dit een 
melkwitte vloeistof. Dien de oplossing onmiddellijk na het mengen toe 
 

Inname met voedsel Meng het granulaat met vast voedsel (zoals aardappelpuree of appelmoes) of 
vloeibaar voedsel (zoals water, appelsap, sinaasappelsap of proteïnevrije 
flesvoeding voor zuigelingen) en dien het onmiddellijk na het mengen toe 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-06-2007 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Fenylboterzuur' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Fenytoine 
 
 

Merknaam Diphantoine Z 
 

Afleveringsvorm Tablet 25; 50; 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Kan maagbezwaren geven. Trage en variabele opname (voedsel en pH 
afhankelijk) 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Geen sonde gebruiken van PVC. Fenytoine wordt geadsorbeerd door PVC 
Door de adsorptie aan een PVC-voedingssonde bestaat de kans op 
onderdosering van fenytoine 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid Opname kan verminderen door diverse soorten sondevoeding 
Belangrijk: controle bloedspiegel bij starten, afbouwen en beëindigen 
sondevoeding 
Geen (sonde)voeding 2 uur voor en 2 uur na inname geneesmiddel 
 

Alternatief middel Indien sondevoeding geen 4 uur gestaakt kan worden: fenytoine injvlst 250 
mg = 5 ml (50 mg/ml) intraveneus 
Na omschakeling: controle bloedspiegel 
 

Alternatieve vorm Fenytoine suspensie 15 mg/ml 
Zie ‘verenigbaarheid voedsel’, voor instructies 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Fenytoine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-02-2013 Alternatieve vorm: Fenytoine suspensie 15 mg/ml i.p.v. drank 10 mg/ml. 

01-08-2014 Enteralia informatie toegevoegd: Geen sonde gebruiken van PVC. Fenytoine 
wordt geadsorbeerd door PVC. Door de adsorptie aan een PVC-voedingssonde 
bestaat de kans op onderdosering van fenytoine. 
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Ferrofumaraat 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 200 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Geeft frequent maagklachten 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid Bij maagklachten kan ijzer tijdens of na de maaltijd worden ingenomen, 
voedsel verminderd echter absorptie 
Voor een goede opname: geen voeding 1 tot 2 uur na inname geneesmiddel 
Verminderde opname van diverse geneesmiddelen (o.a. antacida; 
bisfosfonaten, chinolonen; levodopa; methyldopa; tetracyclines; 
thyreomimetica) 
Geneesmiddel 2 uur voor of 4 uur na het ijzerpreparaat innemen 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Ferrofumaraat suspensie 20 mg/ml (6,5 mg Fe/ml; 700 mg saccharose per 
ml). Zie opmerkingen verenigbaarheid 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ferrofumaraat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Ferrosulfaat 
 
 

Merknaam Fero-gradumet 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 325 mg (= 105 mg Fe) 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, geneesmiddel komt op specifieke plaats vrij 
Geeft frequent maagklachten 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid Bij maagklachten kan ijzer tijdens of na de maaltijd worden ingenomen, 
voedsel verminderd echter absorptie 
Voor een goede opname: geen voeding 1 tot 2 uur na inname geneesmiddel 
Verminderde opname van diverse geneesmiddelen (o.a. antacida; 
bisfosfonaten; chinolonen; levodopa; methyldopa; tetracyclines; 
thyreomimetica) 
Geneesmiddel 2 uur voor of 4 uur na het ijzerpreparaat innemen 
 

Alternatief middel Ferrofumaraat suspensie 20 mg/ml (6,4 mg Fe/ml; 700 mg saccharose per 
ml). Zie opmerkingen verenigbaarheid 
Doseerinterval en dosering dienen aangepast te worden 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ferrosulfaat' 

Datum Wijziging 

01-02-2008 Tablet gewijzigd in 325 mg (was 525 mg) 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Fidaxomicine 
 
 

Merknaam Dificlir 
 

Afleveringsvorm Tablet 200 mg 
 

Vorm & middel Filmomhulde tablet; wit tot gebroken wit van kleur, een zijde gemarkeerd met 
“FDX” en de andere zijde met “200” 
 

Enteralia informatie Tablet in water (spuit) uiteen laten vallen (methode A) 
In 1,5 minuut zijn de deeltjes in de spuit uitgezakt, dus omzwenken voor 
gebruik en naspoelen met water is nodig! 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-12-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Fidaxomicine' 

Datum Wijziging 
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Finasteride 
 
 

Merknaam Proscar 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
Antihormoon: teratogeen voor mannelijke foetus 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden. Gebruik staken 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Finasteride' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Fingolimod 
 
 

Merknaam Gilenya 
 

Afleveringsvorm Capsule 0,5 mg 
 

Vorm & middel Harde capsule 
 

Enteralia informatie Capsule kan worden opgelost in warm water 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-08-2014 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Fingolimod' 

Datum Wijziging 
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Flecainide 
 
 

Merknaam Tambocor 
 

Afleveringsvorm Tablet 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Injectievloeistof 10 mg/ml kan oraal worden toegediend 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-03-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Flecainide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-03-2013 Alternatieve vorm: Injectievloeistof 10 mg/ml kan oraal worden toegediend. 
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Flucloxacilline 
 
 

Merknaam Floxapen 
 

Afleveringsvorm Capsule 250; 500 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid Voedsel vermindert opname. Niet met sondevoeding mengen 
Op een lege maag innemen: geen (sonde)voeding 1 uur voor en 2 uur na 
inname geneesmiddel 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Flucloxacilline suspensie 25 mg/ml; Flucloxacilline poeder voor injecties 250; 
1000 mg 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
Overweeg parenterale toediening 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Flucloxacilline' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Fluconazol 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Capsule 50; 200 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Fluconazol (Diflucan®) poeder voor suspensie 40 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Fluconazol' 

Datum Wijziging 

01-12-2007 Bij Alternatieve vorm: Fluconazol (Diflucan®) poeder voor suspensie 40 
mg/ml  

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 200 
 

Fludrocortison 
 
 

Merknaam Florinef 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,1 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Tabletten in de koelkast bewaren. 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Fludrocortison' 

Datum Wijziging 

01-10-2007 Bij enteralia-informatie toegevoegd: Tabletten in de koelkast bewaren. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 201 
 

Fluoxetine 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 20 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Fluoxetine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Flurazepam 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Capsule 15 en 30 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Flurazepam' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2013 Afleveringsvorm: capsule 30 mg toegevoegd aan assortiment. Geen 
alternatief middel. 
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Flutamide 
 
 

Merknaam Progenil 
 

Afleveringsvorm Tablet 250 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Flutamide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Fluvoxamine maleaat 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld met breukgleuf 
Vieze smaak 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Smaak eventueel camoufleren met limonade(siroop) of vruchtensap (zoete 
vloeistof) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Fluvoxamine maleaat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Folinezuur calcium 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Capsule 15 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Folinezuur calcium' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Foliumzuur 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,5; 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Foliumzuur injvlst 5 mg = 1 ml 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Foliumzuur' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Fosinopril 
 
 

Merknaam Newace 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Fosinopril' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Furosemide capsule 
 
 

Merknaam Lasix Retard 
 

Afleveringsvorm Capsule MGA 60 mg 
 

Vorm & middel Capsule met gereguleerde afgifte, verwerken inhoud geeft mogelijk toxiciteit 
en te korte werking 
 

Enteralia informatie Capsules mogen niet geopend worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Furosemide drank 2 mg/ml 
Indien nodig: keerdosis en doseerinterval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Furosemide capsule capsule' 

Datum Wijziging 

01-08-2007 Furosemide suspensie vervangen door drank 2 mg/ml bij kopje Alternatieve 
vorm. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Furosemide tablet 
 
 

Merknaam Lasix 
 

Afleveringsvorm Tablet 20 mg, 40mg, 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Furosemide drank 2 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Furosemide tablet' 

Datum Wijziging 

01-08-2007 Furosemide suspensie vervangen door drank 2 mg/ml bij kopje Alternatieve 
vorm. 

01-02-2009 Bij Afleveringsvorm toegevoegd tablet van 20 mg. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Fusidinezuur 
 
 

Merknaam Fucidin 
 

Afleveringsvorm Tablet MSR 250 mg 
 

Vorm & middel Tablet met maagsapresistente coating 
Kan maagbezwaren geven 
 

Enteralia informatie Niet verpulveren bij slikklachten en maagsondes, eventueel wel bij 
duodenumsonde (methode C) 
Inname met voedsel vermindert het risico op gastro-intestinale bijwerkingen 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Fusidinezuur' 

Datum Wijziging 

01-10-2006 Bij alternatieve vorm is fusidinezuur (Fucidin®) suspensie verwijderd: uit de 
handel 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Enteralia G 
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Gabapentin 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Capsule 100 mg, 300 mg, 400 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Gabapentin' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 Bij Afleveringsvorm toegevoegd: capsule van 400 mg. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Gemfibrozil 
 
 

Merknaam Lopid 
 

Afleveringsvorm Tablet 600 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tenminste 30 minuten voor de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Gemfibrozil' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Glibenclamide 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kort voor of tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Glibenclamide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Gliclazide 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 80 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kort voor of tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Glibenclamide 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Gliclazide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Glimepiride 
 
 

Merknaam Amaryl 
 

Afleveringsvorm Tablet 2 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kort voor of tijdens eerste volledige maaltijd innemen om kans op 
hypoglycaemie te verkleinen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Glimepiride' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Granisetron 
 
 

Merknaam Kytril 
 

Afleveringsvorm Tablet 1 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Granisetron injvlst 1 mg = 1 ml 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Granisetron' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Enteralia H 
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Haloperidol 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 1; 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Haloperidol druppels 2 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Haloperidol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Hydralazine HCl 
 
 

Merknaam Apresoline 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Monitor bloeddrukveranderingen 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid Voedsel verhoogt de opname 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Hydralazine HCl' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Hydrochloorthiazide 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 12,5 mg, 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Hydrochloorthiazide drank 0,5 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Hydrochloorthiazide' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 Bij Afleveringsvorm toegevoegd tablet van 12,5 mg. 

01-11-2009 Bij Alternatieve vorm: hydrochloorthiazide drank 0,5 mg/ml in plaats van 
suspensie 2 mg/ml. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Hydrocortison 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 20 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Bij maagklachten na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Hydrocortison druppels 10 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Hydrocortison' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Hydrokinine 
 
 

Merknaam Inhibin 
 

Afleveringsvorm Tablet 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
Vieze smaak 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Hydrokinine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Hydroxycarbamide 
 
 

Merknaam Hydrea 
 

Afleveringsvorm Capsule 500 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Capsules mogen niet geopend worden 
Door sonde: breng capsule met handschoenen aan over in een spuit van 50-
60 ml. Trek warm water op in de spuit en wacht tot de capsule uiteen valt 
(methode B). Na voor toediening gereed maken direct toedienen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Hydroxycarbamide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Hydroxychloroquine 
 
 

Merknaam Plaquenil 
 

Afleveringsvorm Dragee 200 mg 
 

Vorm & middel Dragee omhuld 
Bittere smaak 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) voor gebruik in de sonde 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Hydroxychloroquine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Hydroxyzine 
 
 

Merknaam Atarax 
 

Afleveringsvorm Tablet 10; 25 mg 
 

Vorm & middel Omhulde tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Hydroxyzine (Atarax®) stroop 2 mg/ml 
Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Hydroxyzine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Enteralia I 
 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 228 
 

Ibuprofen tablet omhuld 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 200; 400; 600 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
NSAID: geeft frequent maagbezwaren. Toelichting 3.5. in inleiding 
 

Enteralia informatie Mag, onder voorbehoud, verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Zetpil 500 mg 
Ibuprofen (Nurofen) suspensie 20 mg/ml 
Ibuprofen bruisgranulaat 600 mg 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ibuprofen tablet omhuld' 

Datum Wijziging 

01-04-2007 Nieuwe toevoeging bij Alternatieve vorm: Ibuprofen (Nurofen) suspensie voor 
kinderen (suikervrij) 20 mg/ml 

01-04-2008 Alternatieve vorm: toegevoegd ibuprofen bruisgranulaat 600 mg 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-05-2012 Alternatieve vorm: Ibuprofen (Nurofen) suspensie 20 mg/ml. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Imatinib 
 
 

Merknaam Glivec 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet met 400 mg imatinib (als mesilaat) 
 

Vorm & middel Zeer donkergeel tot bruin-oranje, ovale biconvexe, filmomhulde tablet met 
schuine randen, met de inscriptie “NVR” aan de ene zijde en “SL” aan de 
andere zijde 
 

Enteralia informatie De voorgeschreven dosis moet oraal worden ingenomen bij de maaltijd met 
een groot glas water om het risico op gastrointestinale irritaties te 
minimaliseren. 
 
De tabletten kunnen gedispergeerd worden (methode A) 
 
Voor patiënten die geen filmomhulde tabletten kunnen slikken, mogen de 
tabletten gedispergeerd worden in een glas mineraalwater of appelsap. Het 
benodigde aantal tabletten moet in het geschikte volume drank (ongeveer 200 
ml voor een 400 mg tablet) gedaan worden en omgeroerd worden met een 
lepel. De suspensie moet onmiddellijk worden toegediend na volledig 
uiteenvallen van de tablet(ten). 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-10-2007 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Imatinib' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Indometacine 
 
 

Merknaam Indocid 
 

Afleveringsvorm Capsule 25 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
NSAID: geeft frequent maagbezwaren. Toelichting 3.5. in inleiding 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Indometacine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Irbesartan 
 
 

Merknaam Aprovel 
 

Afleveringsvorm Tablet 150; 300 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Irbesartan' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Isoniazide 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 200 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Bij voorkeur 1 uur voor de maaltijd, bij maagklachten na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Isoniazide injvlst 100 mg = 1 ml (100 mg/ml) 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Isoniazide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Isosorbidedinidraat tablet 5 en 40 mg 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 5; 40 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Geen sonde gebruiken van PVC. Isosorbidedinidraat wordt geadsorbeerd door 
PVC. 
Door de adsorptie aan een PVC-voedingssonde bestaat de kans op 
onderdosering van isosorbidedinidraat 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Nitroglycerine pleister 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Isosorbidedinidraat tablet 5 en 40 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-08-2014 Enteralia informatie toegevoegd: Geen sonde gebruiken van PVC. 
Isosorbidedinidraat wordt geadsorbeerd door PVC. Door de adsorptie aan een 
PVC-voedingssonde bestaat de kans op onderdosering van 
isosorbidedinidraat. 
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Isosorbidedinidraat tablet MGA 20 mg 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 20 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Nitroglycerine pleister 
 

Alternatieve vorm Gewone isosorbide dinitraattablet 
Keerdosis en doseerinterval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Isosorbidedinidraat tablet MGA 20 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Isosorbidemononitraat 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 60 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, verwerken inhoud geeft mogelijk toxiciteit en 
te korte werking 
 

Enteralia informatie Tablet niet verpulveren 
Tablet heeft breukstreep en mag gehalveerd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Nitroglycerine pleister 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Isosorbidemononitraat' 

Datum Wijziging 

01-02-2008 Afleveringsvorm is gewijzigd van capsule in tablet MGA 60 mg. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-02-2012 Toegevoegd Enteralia informatie: Tablet heeft breukstreep en mag gehalveerd 
worden (volgens SPC) 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Itraconazol 
 
 

Merknaam Trisporal 
 

Afleveringsvorm Capsule 100 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
Door duodenumsonde of bij gebruik van zuurremmers: innemen met een zure 
drank, bijvoorbeeld coca-cola (zonder prik, pH = +/-2). In een dergelijk geval 
bij voorkeur op een lege maag innemen 
Opname afhankelijk van zuurgraad van de maag (opname beter in zuur 
milieu) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid Voedsel verbetert opname 
Bij voorkeur innemen tijdens of vlak na de maaltijd 
Onverenigbaar met maagzuurremmers 
Neem eerst itraconazol in. Neem 2 uur later het zuurremmende product in of 
neem itraconazol in met cola 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Itraconazol (Trisporal®) OS drank 10 mg/ml 
Voor optimale opname: op een lege maag innemen; geen (sonde)voeding 1 
uur voor en na geneesmiddeltoediening 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Itraconazol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Ivabradine 
 
 

Merknaam Procoralan 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Zalmkleurige, filmomhulde tablet met breukgleuf en opdruk “5” 
De tablet bevat lactose 
 

Enteralia informatie De tablet mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen om de intra-individuele variatie te verkleinen 
Pas op met grapefruit(sap) 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-06-2012 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ivabradine' 

Datum Wijziging 
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Enteralia K 
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Kaliumchloride 
 
 

Merknaam Slow-K 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 600 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking. 
Kan maagdarmbijwerkingen geven door irritatie slijmvliezen (ulcerogeen) 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
Op volle maag innemen 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Overweeg parenteraal toedienen 
 

Alternatieve vorm Kaliumchloride drank 1 mmol = 1 ml, 3 maal daags 
Drank toevoegen aan fles met sondevoeding en goed mengen 
Kan misselijkheid, diarree, intolerantie en maagirritatie geven 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Kaliumchloride' 

Datum Wijziging 

01-0-2009 Merknaam is veranderd in Slow-K. De afleveringsvorm is nu tablet MGA 600 
mg in plaats van 1000 mg. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Ketanserin 
 
 

Merknaam Ketensin 
 

Afleveringsvorm Tablet 20 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ketanserin' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Ketotifen 
 
 

Merknaam Zaditen 
 

Afleveringsvorm Tablet 1 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Ketotifen (Zaditen®) druppelvlst 1 mg/ml (1 dr = 50 microg) of stroop 0,2 
mg/ml 
Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ketotifen' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Enteralia L 
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Labetalol 
 
 

Merknaam Trandate 
 

Afleveringsvorm Tablet 100; 400 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Labetalol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Lacosamide 
 
 

Merknaam Vimpat 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet, filmomhuld licht roze ovaal, met ‘50’ en aan de andere zijde de 
inscriptie ‘SP’ 
 

Enteralia informatie Tablet mag fijngemaakt worden met behulp van methode B (methode B) met 
water van 35°C in plaats van 60-70°C om vervolgens te verwerken tot een 
sonde toediening 
Resten van de tabletomhulling kunnen sonde echter verstoppen 
De filmomhulling dient om de bittere smaak van lacosamide te maskeren 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel ingenomen worden 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Lacosamide orale stroop 15 mg/ml (geen voorraadartikel) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-08-2012 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lacosamide' 

Datum Wijziging 
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Lactulose stroop 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Vloeistof 300; 500; 1000 ml 
 

Vorm & middel Stroop 
Bevat lactulose 667 mg/ml 
 

Enteralia informatie Desgewenst verdunnen met water of vruchtensap (methode F) 
Door sonde: verdunnen met water (bijv. 15 ml verdunnen tot 50 ml) 
Goed naspoelen met water, kan sonde verstoppen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Macrogol/electrolyten (Moviclon®) sachet 
Zie aldaar 
 

Alternatieve vorm Lactulose (Legendal®) sachet 
Goed naspoelen met water: kan sonde verstoppen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lactulose stroop' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Lactulose tablet 
 
 

Merknaam Legendal 
 

Afleveringsvorm Tablet 
 

Vorm & middel Bruistablet 
 

Enteralia informatie Tablet eerst oplossen en laten uitbruisen (methode G) 
Goed naspoelen met water, kan sonde (ook in opgeloste toestand) verstoppen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Lactulose (Legendal®) sachet 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lactulose tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Lamivudine 
 
 

Merknaam Epivir 
 

Afleveringsvorm Tablet filmomhuld 150 mg 
 

Vorm & middel Witte, diamantvormige tabletten met een breukgleuf en op beide zijden 
gegraveerd met “GX CJ7” 
 

Enteralia informatie Voor patiënten die de tabletten niet kunnen doorslikken, de tabletten 
fijnmaken en met een kleine hoeveelheid halfvast voedsel of drank 
vermengen; daarna moet het mengsel onmiddellijk worden ingenomen 
De drank of tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Drank 10 mg/ml lamivudine 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-10-2009 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lamivudine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Lamotrigine 
 
 

Merknaam Lamictal dispers 
 

Afleveringsvorm Tablet 25; 50; 100 mg 
 

Vorm & middel Disperstablet 
 

Enteralia informatie Tablet in water (in spuit) uiteen laten vallen (methode A) 
Bij slikklachten: granules niet vermalen, maar mengen met licht zure vloeistof 
(bijv. appelsap) en onmiddellijk innemen 
Bij toedienen via maagsonde: granules verwrijven tot suspensie met 15-30 ml 
0,3 M natriumcitraat oplossing (pH 8,5) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lamotrigine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Lanthaancarbonaat 
 
 

Merknaam Fosrenol 
 

Afleveringsvorm Kauwtablet met 500 mg lanthaan 
 

Vorm & middel Witte, ronde, platte tabletten met schuine rand gemerkt aan de ene kant met 
S405/500 
 

Enteralia informatie Tabletten moeten worden gekauwd en niet in hun geheel worden doorgeslikt 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Aluminiumhydroxide, calciumhoudende fosfaatbinders en sevelamer 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2009 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lanthaancarbonaatcarbonaat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 250 
 

Leflunomide 
 
 

Merknaam Arava 
 

Afleveringsvorm Tablet 20 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
Risicovolle stof  
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd (risicovolle stof) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Leflunomide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-09-2011 Enteralia informatie: Mag niet verpulverd (risicovolle stof) 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Lenalidomide 
 
 

Merknaam Revlimid 
 

Afleveringsvorm Capsules 10 mg, 15 mg 
 

Vorm & middel 10 mg: blauwgroene/lichtgele capsule, met opdruk “REV 10 mg” 
15 mg: lichtblauwe/witte capsule met opdruk “REV 15 mg” 
 

Enteralia informatie De capsules mogen niet worden gebroken en er mag niet op worden 
gekauwd. De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt, bij voorkeur 
met water. De capsules kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. 
Lenalidomide is structureel verwant aan thalidomide. Thalidomide is een 
bekende bij de mens teratogene werkzame stof die ernstige 
levensbedreigende aangeboren afwijkingen veroorzaakt. Zie ook 3.1A in 
inleiding. 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2009 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lenalidomide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Levetiracetam 
 
 

Merknaam Keppra 
 

Afleveringsvorm Tablet 250; 1000 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld, met breukstreep 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid Voedsel beïnvloedt beschikbaarheid niet 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Drank 100 mg/ml 
Concentraat voor infusievloeistof 100 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-05-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Levetiracetam' 

Datum Wijziging 

01-12-2007 Afleveringsvorm 500 mg verwijderd, alternatieve vorm toegevoegd. 

01-04-2008 Alternatieve vorm: toegevoegd drank 100 mg/ml 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-05-2014 Vorm & middel toegevoegd: met breukstreep. 
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Levodopa / benserazide capsule 
 
 

Merknaam Madopar HBS 
 

Afleveringsvorm Capsule MGA 125 mg 
 

Vorm & middel Capsule met gereguleerde afgifte, verwerken inhoud geeft mogelijk toxiciteit 
en te korte werking 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
Het grove poeder niet verder verpulveren. Goed naspoelen met water, korrels 
kunnen dunne sondes verstoppen 
 

Inname met voedsel Bij voorkeur een half uur voor of 1 uur na de maaltijd innemen (niet tijdens) 
 

Verenigbaarheid Eiwitrijk voedsel vermindert opname van levodopa 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Levodopa / benserazide capsule capsule' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-01-2012 Enteralia informatie: Het grove poeder niet verder verpulveren. 
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Levodopa / benserazide tablet 
 
 

Merknaam Madopar 
 

Afleveringsvorm Tablet 125 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Bij voorkeur een half uur voor of 1 uur na de maaltijd innemen (niet tijdens) 
 

Verenigbaarheid Eiwitrijk voedsel vermindert opname van levodopa 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Levodopa / benserazide tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Levodopa / carbidopa tablet 62,5; 110; 125 
mg 

 
 

Merknaam Sinemet 
 

Afleveringsvorm Tablet 62,5; 110; 125 mg; levodopa/carbidopa 50/12,5, 100/10 en 100/25 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Bij voorkeur een half uur voor of 1 uur na de maaltijd innemen (niet tijdens). 
 

Verenigbaarheid Eiwitrijk voedsel vermindert opname van levodopa 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Duodopa intestinale gel 20/5 mg/ml 
Keerdosis en doseerinterval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Levodopa / carbidopa tablet 62,5; 110; 125 mg' 

Datum Wijziging 

01-09-2010 Bij Afleveringsvorm toegevoegd: levodopa/carbidopa 50/12,5, 100/10 en 
100/25. Bij Alternatieve vorm toegevoegd: duodopa intestinale gel 20/5 
mg/ml. Keerdosis en doseerinterval aanpassen. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Levodopa / carbidopa tablet 100/25 en 
200/50 mg 

 
 

Merknaam  
 

Afleveringsvorm Tablet met gereguleerde afgifte: 100/25 en 200/50 mg 
 

Vorm & middel Oranje-bruine, ronde, biconvexe tabletten 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
De farmacokinetische eigenschappen van de verlengde afgifte van de tablet 
kan veranderen als de tablet gebroken of gekauwd wordt. Daarom moet de 
tablet heel doorgeslikt worden. 
 

Inname met voedsel Bij voorkeur een half uur voor of 1 uur na de maaltijd innemen (niet tijdens). 
 

Verenigbaarheid Eiwitrijk voedsel vermindert de opname van levodopa 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Levodopa/carbidopa tabletten met directe afgifte, duodopa intestinale gel 20/5 
mg/ml 
Dosering en interval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-08-2009 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Levodopa / carbidopa tablet 100/25 en 200/50 mg' 

Datum Wijziging 

01-09-2010 Bij afleveringsvorm verlengde gewijzigd in gereguleerde en bij Alternatieve 
vorm toegevoegd: duodopa intestinale gel 20/5 mg/ml. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Levofloxacine 
 
 

Merknaam Tavanic 
 

Afleveringsvorm Tablet 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
Bittere smaak 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Smaak eventueel camoufleren met limonade(siroop) of vruchtensap (zoete 
vloeistof) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid Voedsel heeft vrijwel geen invloed op absorptie 
Niet met melk(producten) innemen 
Bindt aan ijzer en antacida met magnesium of aluminium 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Levofloxacine (Tavanic®) infvlst 250 mg = 50 ml en 500 mg = 100 ml (5 
mg/ml) 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Levofloxacine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Levomepromazine 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Levomepromazine injvlst 25 mg = 1 ml (25 mg/ml) 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Levomepromazine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Levonorgestrel 
 
 

Merknaam Norlevo 
 

Afleveringsvorm Tablet 1,5 mg 
 

Vorm & middel Witte, ronde tablet 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Koperhoudend spiraaltje (< 5 dagen); ulipristal tablet 30 mg 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Levonorgestrel' 

Datum Wijziging 
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Levothyroxine 
 
 

Merknaam Thyrax duotab 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,025; 0,1 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Verpulveren gaat erg moeilijk 
Monitor schildklierfunctie 
Er treedt aanzienlijk verlies op als levothyroxine tabletten fijngemalen en als 
suspensie door PVC en polyurethaan sondes worden toegediend 
 

Inname met voedsel Half uur voor het ontbijt innemen. 
 

Verenigbaarheid Voedsel vermindert opname 
Op een lege maag innemen: half uur voor het ontbijt 
Vermijd voeding op basis van sojabonen 
Sondevoeding dient 1 uur voor tot 1 uur na inname gestaakt te worden 
Vermijd voeding op basis van sojabonen, omdat dit de opname verder 
vermindert. 
Antacida, calcium- en magnesiumzouten, sucralfaat en ijzerzouten 
verminderen de absorptie. Levothyroxine dient tenminste 2 uur voor deze 
middelen te worden ingenomen. Niet innemen binnen 4 uur voor of na 
toediening van colestyramine of colestipol, aangezien dit de absorptie 
vermindert. 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Levothyroxine' 

Datum Wijziging 

01-06-2006 Aanvullende informatie over de verenigbaarheid 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-08-2014 Enteralia informatie toegevoegd: Er treedt aanzienlijk verlies op als 
levothyroxine tabletten fijngemalen en als suspensie door PVC en 
polyurethaan sondes worden toegediend. 
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Lisinopril 
 
 

Merknaam Zestril 
 

Afleveringsvorm Tablet 5; 20 mg 
 

Vorm & middel Tablet van 5 mg heeft geen breukgleuf, tablet van 20 mg wel 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lisinopril' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Lithiumcarbonaat tablet 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 200 en 400 mg 
 

Vorm & middel Tablet 200 mg met breukgleuf 
Talbet 400 mg zonder breukgleuf 
Zwangerschapswaarschuwing: categorie D 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden, maar niet door zwangeren 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lithiumcarbonaat tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2013 Afleveringsvorm: tablet 200 mg toegevoegd. Vorm & middel: Tablet 200 mg 
met breukgleuf. Enteralia informatie: Mag verpulverd worden, maar niet door 
zwangeren. 
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Lithiumcarbonaat tablet MGA 400 mg 
 
 

Merknaam Priadel, Camcolit 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 400 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf en met (zeer beperkte) gereguleerde afgifte. 
Verpulveren geeft kleine kans op toxiciteit (max van 2,5-3 uur wordt 1,5-2 
uur) 
Tablet breekt niet in gelijke delen: kans op variatie in dosering (10-20%) 
Zwangerschapswaarschuwing: categorie D 
 

Enteralia informatie Bij voorkeur niet breken en verpulveren, alternatief is beschikbaar 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Lithiumcarbonaat (tablet 200 en 400 mg) 
Eventueel controle bloedspiegel 
Keerdosis en doseerinterval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lithiumcarbonaat tablet MGA 400 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2013 Merknaam: Camcolit toegevoegd. Vorm & middel gewijzigd: Tablet met 
breukgleuf en met (zeer beperkte) gereguleerde afgifte. Verpulveren geeft 
kleine kans op toxiciteit (max van 2,5-3 uur wordt 1,5-2 uur). Tablet breekt 
niet in gelijke delen: kans op variatie in dosering (10-20%). 
Zwangerschapswaarschuwing: categorie D. Alternatieve vorm: tablet 200 mg 
toegevoegd. 
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Lomustine 
 
 

Merknaam Belustine 
 

Afleveringsvorm Capsule 10; 40 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Capsules mogen niet geopend worden. Als lomustine via de sonde moet 
worden gegeven, kan onderstaande procedure worden gevolgd: Neem de 
benodigde dosering in capsules van 10 en/of 40 mg. Haal de zuiger uit een 
grote spuit. Doe de capsules in de spuit, plaats de zuiger terug. Zuig met de 
spuit 20 tot 40 ml water op (hoe meer capsules, hoe meer water). Sluit de 
spuit met een dopje of een naald (+ huls). Houd de spuit ± 3 minuten onder 
de hete kraan. Schud regelmatig. De gelatinecapsules lossen nu op. Het wordt 
een waterige suspensie, die met wat naspoelen door de sonde kan. De 
(blauwe) 40 mg capsules maken de vloeistof blauw. Dit kan geen kwaad. De 
houdbaarheid van deze vloeistof is slechts 1 uur. Dit is de door de fabrikant 
aanbevolen methode bij toediening door een sonde. 
 

Inname met voedsel Bij voorkeur in te nemen ’s avonds voor het slapen gaan en 3 uur na de 
maaltijd. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lomustine' 

Datum Wijziging 

01-09-2010 Merknaam is gewijzigd en de Enteralia informatie is aangepast met informatie 
hoe lomustine via de sonde moet worden gegeven en wanneer in te nemen. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Loperamide HCl 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Capsule 2 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-04-2015 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Loperamide HCl' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel.’ 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-04-2015 Alternatieve vorm: loperamide (Imodium) drank 0,2 mg/ml verwijderd, uit de 
handel. 
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Lopinavir-ritonavir 
 
 

Merknaam Kaletra 
 

Afleveringsvorm Tablet. Bevat lopinavir 200 mg, ritonavir 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet, filmomhuld 
 

Enteralia informatie Innemen met of zonder voedsel 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Lopinavir-ritonavir drank, bevat lopinavir 80 mg/ml, ritonavir 20 mg/ml. 
Wordt op indicatie besteld 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-12-2006 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lopinavir-ritonavir' 

Datum Wijziging 

01-08-2008 Capsule gewijzigd in tablet met lopinavir 200 mg, ritonavir 50 mg. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Loratadine 
 
 

Merknaam Claritine 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Voor de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Loratadine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Lorazepam 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 1; 2,5 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Lorazepam (Temesta®) injvlst 4 mg = 1 ml, lorazepam drank 0,25 mg/ml 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
Drank en injectievloeistof bevatten propyleenglycol. Geef daarom tabletten als 
dosering groter is of gelijk aan 1 mg en vul rest van dosering aan met 
lorazepamdrank 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-05-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lorazepam' 

Datum Wijziging 

01-06-2006  Lorazepam drank als alternatieve vorm toegevoegd 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-05-2013 Alternatieve vorm: Geef daarom tabletten als dosering groter is of gelijk aan 1 
mg en vul rest van dosering aan met lorazepamdrank. 
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Lormetazepam 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 2 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukstreep 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2013 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lormetazepam' 

Datum Wijziging 

01-08-2014 Vorm & middel: Tablet met breukstreep. 
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Losartan 
 
 

Merknaam Cozaar 
 

Afleveringsvorm Tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Bittere smaak 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Smaak eventueel camoufleren met limonade(siroop) of vruchtensap (zoete 
vloeistof) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Losartan' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Lynestrenol 
 
 

Merknaam Orgametril 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Lynestrenol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Enteralia M 
 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 273 
 

Macrogol / Electrolyten 
 
 

Merknaam Movicolon, Moviprep 
 

Afleveringsvorm Moviprep: poeder voor drank 4 sachets 
Movicolon: poeder 13,8 gram 
 

Vorm & middel Poeder in sachet 
 

Enteralia informatie Moviprep: los 1 sachet A en 1 sachet B op in 1 liter water 
Movicolon: 1 sachet poeder oplossen in 125 ml water 
Smakelijker wanneer koud toegediend 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Lactulose stroop 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2015 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Macrogol / Electrolyten' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2015 Merknaam: Moviprep in plaats van Klean Prep. Afleveringsvorm aangepast. 
Enteralia informatie aangepast. 
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Magnesiumoxide 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 500 mg 
 

Vorm & middel Kauwtablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid Vermindert de absorptie van digoxine, chinolonen (ciprofloxacine), 
bisfosfonaten (alendronaat), cefuroxim, itraconazol, mycofenolaat, 
levothyroxine, dasatinib, erlotinib, gefitinib, nilotinib, ijzer en protease 
remmers. Tenminste 2 uur voor of na deze geneesmiddelen innemen 
 

Alternatief middel Lactulose stroop 
Zie aldaar 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Magnesiumoxide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. Zie ook informatie bij kopje: 
Verenigbaarheid. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Maprotiline 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet 25 mg bevat geen breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode B) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Maprotiline' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-01-2013 Afleveringsvorm en Vorm&Middel: Tablet 75 mg uit het assortiment. Enteralia 
informatie: (methode B i.p.v. C). 
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Mebendazol 
 
 

Merknaam Vermox 
 

Afleveringsvorm Tablet 100 mg 
 

Vorm & middel Kauwtablet 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Mebendazol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Mebeverine 
 
 

Merknaam Duspatal 
 

Afleveringsvorm Capsule MGA 200 mg 
 

Vorm & middel Capsule met gereguleerde afgifte, verwerken inhoud geeft mogelijk toxiciteit 
en te korte werking 
 

Enteralia informatie Capsules mogen niet geopend worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Overweeg (tijdelijk) staken van de behandeling 
 

Alternatieve vorm Mebeverine (Duspatal®) 10 mg/ml suspensie 
15-20 minuten voor de maaltijd innemen 
Keerdosis en doseerinterval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Mebeverine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Meclozine 
 
 

Merknaam Suprimal 
 

Afleveringsvorm Tablet 12,5 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Meclozine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Medroxyprogesteron acetaat tablet 5 mg 
 
 

Merknaam Provera 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Medroxyprogesteron acetaat tablet 5 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Medroxyprogesteron acetaat tablet 100 mg 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Medroxyprogesteron acetaat tablet 100 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Mefloquine 
 
 

Merknaam Lariam 
 

Afleveringsvorm Tablet 250 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Bittere smaak 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Smaak eventueel camoufleren met limonade(siroop) of vruchtensap (zoete 
vloeistof) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Mefloquine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Melatonine 
 
 

Merknaam Melatonine 
 

Afleveringsvorm Tablet met 1 en 3 mg melatonine 
 

Vorm & middel Tablet 
 

Enteralia informatie Melatonine kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Over het algemeen 
30 min-2 uur voor het slapen gaan. 
De tablet kan verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tabletten worden eenmaal daags oraal ingenomen, met of zonder voedsel 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-06-2008 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Melatonine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-02-2013 Afleveringsvorm: toegevoegd tablet met 3 mg melatonine. 
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Melfalan 
 
 

Merknaam Alkeran 
 

Afleveringsvorm Tablet 2 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Kan verwerkt worden volgens methode A 
 

Inname met voedsel De tabletten 1 uur voor de maaltijd innemen. De absorptie van melfalan is 
variabel. Het innemen van melfalan tabletten onmiddellijk na het eten 
vertraagt de tijd tot het bereiken van de piekplasmaconcentratie en 
vermindert de blootstelling met een percentage tussen de 39 en 45% 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Individuele bereiding (suspensie) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Melfalan' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2013 Inname met voedsel gewijzigd: De tabletten 1 uur voor de maaltijd innemen. 
De absorptie van melfalan is variabel. Het innemen van melfalan tabletten 
onmiddellijk na het eten vertraagt de tijd tot het bereiken van de 
piekplasmaconcentratie en vermindert de blootstelling met een percentage 
tussen de 39 en 45%. 
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Mercaptopurine capsule 
 
 

Merknaam Purinethol 
 

Afleveringsvorm Capsule 5; 10 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Capsules mogen niet geopend worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Mercaptopurine 20 mg/ml suspensie (Xaluprine) 
LET OP: de capsule en de suspensie zijn niet bio-equivalent. Bij overstappen 
wordt geïntensiveerde hematologische controle aanbevolen. 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-07-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Mercaptopurine capsule' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-07-2013 Alternatieve vorm: Mercaptopurine 20 mg/ml suspensie (Xaluprine). LET OP: 
de capsule en de suspensie zijn niet bio-equivalent. Bij overstappen wordt 
geïntensiveerde hematologische controle aanbevolen. 
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Mercaptopurine tablet 
 
 

Merknaam Purinethol 
 

Afleveringsvorm Tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Tablet mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Mercaptopurine 20 mg/ml suspensie (Xaluprine) 
LET OP: de tablet en de suspensie zijn niet bio-equivalant. Bij overstappen 
wordt geïntensiveerde hematologische controle aanbevolen. 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-07-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Mercaptopurine tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-07-2013 Alternatieve vorm: Mercaptopurine 20 mg/ml suspensie (Xaluprine). LET OP: 
de tablet en de suspensie zijn niet bio-equivalent. Bij overstappen wordt 
geïntensiveerde hematologische controle aanbevolen. 
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Mesalazine tablet 250; 500 mg 
 
 

Merknaam Salofalk 
 

Afleveringsvorm Tablet 250; 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, geneesmiddel komt op specifieke plaats vrij 
Heeft een lokale werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
Zie ook bijsluiter 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Mesalazine (Pentasa®) of mesalazine (Salofalk Granu-Stix®) granulaat 
Granules in spuit in water uiteen laten vallen (methode A) 
Niet verpulveren of kauwen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Mesalazine tablet 250; 500 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Mesalazine tablet MGA 500 mg 
 
 

Merknaam Pentasa 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, geneesmiddel komt op specifieke plaats vrij 
Heeft een lokale werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
Zie ook bijsluiter 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Mesalazine (Pentasa®) granulaat 
Granules in spuit in water uiteen laten vallen (methode A) 
Niet verpulveren of kauwen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Mesalazine tablet MGA 500 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Metformine 
 
 

Merknaam Glucophage 
 

Afleveringsvorm Tablet 500; 850 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Metformine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Methadon 
 
 

Merknaam Symoron 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Methadon drank 2 mg/ml FNA 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Methadon' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Methotrexaat 
 
 

Merknaam Ledertrexate 
 

Afleveringsvorm Tablet 2,5 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Kan verwerkt worden volgens de spuitenmethode (methode A) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid Bindt aan calcium, waardoor opname afneemt 
Niet met melk(producten) innemen 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Methotrexaat injectievloeistof per os of subcutaan 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Methotrexaat' 

Datum Wijziging 

01-11-2010 Enteralia informatie: Kan verwerkt worden volgens de spuitenmethode 
(methode A). 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Methyldopa 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 250 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Op een lege maag innemen: geen (sonde)voeding 30 minuten voor en 30 
minuten na inname geneesmiddel. 
 

Verenigbaarheid Voedsel vermindert opname 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Methyldopa' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 292 
 

Methylfenidaat 
 
 

Merknaam Ritalin 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Methylfenidaat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Methylfenidaat tablet MGA 
 
 

Merknaam Concerta 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 18, 27, 36 en 54 mg 
 

Vorm & middel 18 mg: capsulevormige, gele tablet met opdruk “alza 18” 
27 mg: capsulevormige, grijze tablet met opdruk “alza 27” 
36 mg: capsulevormige, witte tablet met opdruk “alza 36” 
54 mg: capsulevormige, bruinrode tablet met opdruk “alza 54” 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen, ’s morgens innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Methylfenidaat tablet 10 mg 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Methylfenidaat tablet MGA' 

Datum Wijziging 
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Metoclopramide 
 
 

Merknaam Primperan 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Metoclopramide (Primperan®) drank 1 mg/ml; druppels 0,1 mg/dr of zetpil 
10;20 mg 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Metoclopramide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Metoprolol tablet 50 mg 
 
 

Merknaam Selokeen 
 

Afleveringsvorm Tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Metoprolol tablet 50 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Metoprolol tablet MGA 50; 100; 200 mg 
 
 

Merknaam Selokeen ZOC 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 50 mg, 100mg, 200 mg met breukgleuf 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd of gekauwd worden 
De tablet mag gehalveerd worden 
De tablet is bestemd voor eenmaal daagse toediening.  
Als hele of halve tablet met ruim water innemen. 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Gewone metoprolol (Selokeen®) tablet 
Keerdosis en doseerinterval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Metoprolol tablet MGA 50; 100; 200 mg' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 Bij Afleveringsvorm toegevoegd 50 mg 

01-05-2010 Afleveringsvorm: met breukgleuf. Enteralia informatie: Mag niet verpulverd of 
gekauwd worden. De tablet mag gehalveerd worden. De tablet is bestemd 
voor eenmaal daagse toediening en kan met of zonder voedsel worden 
ingenomen. Als hele of halve tablet met ruim water innemen. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Metronidazol 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 250; 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Risicovolle stof 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Metronidazol (Flagyl®) suspensie 40 mg/ml; infuusvloeistof (ook via sonde) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-07-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Metronidazol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-03-2011 Bij Alternatieve vorm verwijderd: Metronidazol (Flagyl) suspensie 40 mg/ml. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-07-2012 Alternatieve vorm toegevoegd: infuusvloeistof (ook via sonde). 

01-07-2013 Alternatieve vorm: zetpil 500 mg vervangen door suspensie 40 mg/ml. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 298 
 

Midazolam 
 
 

Merknaam Dormicum 
 

Afleveringsvorm Tablet 7,5; 15 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Midazolam drank 1 mg/ml (VUmc) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Midazolam' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Midodrine 
 
 

Merknaam Gutron 
 

Afleveringsvorm Tablet 2,5; 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid Voedsel verbetert opname 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Midodrine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Minoxidil 
 
 

Merknaam Lonnoten 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Witte, ronde, half ovalen tabletten met breukgleuf, met op de ene zijde “10” 
en op de andere zijde “U” en “137” 
 

Enteralia informatie Kan verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-09-2010 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Minoxidil' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Mirtazapine 
 
 

Merknaam Remeron 
 

Afleveringsvorm Tablet 30 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Mirtazapine (Remeron®) drank 15 mg/ml, solutab (30, 45 mg) 
Dispergeerbare tablet in water (in spuit) uiteen laten vallen (methode A) 
Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Mirtazapine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Mirtazapine smelttablet 
 
 

Merknaam Remeron 
 

Afleveringsvorm Smelttablet 15 mg 
 

Vorm & middel Smelttablet 
 

Enteralia informatie Dispergeerbare tablet in water (in spuit) uiteen laten vallen (methode A) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2009 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Mirtazapine smelttablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Misoprostol 
 
 

Merknaam Cytotec 
 

Afleveringsvorm Tablet 200 microg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Misoprostol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Moclobemide 
 
 

Merknaam Aurorix 
 

Afleveringsvorm Tablet 150 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Moclobemide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Morfinesulfaat 
 
 

Merknaam Morfinesulfaat ret. 10 mg PCH 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg MGA 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte 
 

Enteralia informatie Mag niet gedeeld of verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Morfine HCL ampul (oraal) of morfinesulfaat drank 2 mg/ml 
Opname drank is zeer variabel 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Morfinesulfaat' 

Datum Wijziging 

01-06-2006  Merknaam is veranderd, zie ook wijzigingen bij enteralia informatie en vorm & 
middel 

01-10-2009 Bij alternatieve vorm drank 1 mg/ml gewijzigd in: morfinesulfaat drank 2 
mg/ml. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Morfine HCl 
 
 

Merknaam MS Contin 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 30 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Fentanyl (Durogesic®) pleister. Voor omrekening geldt dat 90 mg oraal 
morfine/dag ongeveer overeenkomt met fentanyl 25 microg/uur 
 

Alternatieve vorm Morfinesulfaat drank 2 mg/ml of ampul (oraal), zelfde dagdosis in 6 giften. 
Opname drank is zeer variabel 
Morfine zetpillen 1; 2,5; 5; 10 mg 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Morfine HCl' 

Datum Wijziging 

01-10-2009 Bij alternatieve vorm morfine HCl drank 5 mg/ml gewijzigd in: morfinesulfaat 
drank 2 mg/ml. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-04-2012 Alternatieve vorm: Morfine zetpillen 20 mg uit het assortiment. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Moxifloxacine 
 
 

Merknaam Avelox 
 

Afleveringsvorm Tablet 400 mg 
 

Vorm & middel Tablet, filmomhuld 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden voor toediening door de sonde 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
Sondevoeding 2 uur voor tot 2 uur na de toediening staken 
 

Verenigbaarheid De absorptie van moxifloxacine wordt sterk verminderd door gelijktijdige 
toediening van: 
- magnesiumoxide: moxifloxacine tenminste 4 uur voor magnesiumoxide 

innemen. 
- ijzerpreparaten: moxifloxacine tenminste 2 uur voor het ijzerzout innemen. 
- sucralfaat: moxifloxacine tenminste 4 uur voor sucralfaat. 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Infusievloeistof (Avelox®) 1,6 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Moxifloxacine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. Zie ook informatie bij kopje: 
Verenigbaarheid. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-08-2014 Enteralia informatie gewijzigd: Mag verpulverd worden voor toediening door 
de sonde (persoonlijke communicatie met Bayer [A. Zandvliet]). Inname met 
voedsel toegevoegd: Sondevoeding 2 uur voor tot 2 uur na de toediening 
staken. 
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Multivitaminen bruistablet 
 
 

Merknaam Supradyn 
 

Afleveringsvorm Bruistablet combinatie 
 

Vorm & middel Bruistablet 
 

Enteralia informatie Tablet in water uiteen laten vallen (methode G) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Multivitaminen bruistablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Multivitaminen capsule 
 
 

Merknaam Multivitamine capsules pro haemo, Synamijn Basic 
 

Afleveringsvorm Capsule 
 

Vorm & middel Capsule 
 

Enteralia informatie Mag geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-06-2006 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Multivitaminen capsule' 

Datum Wijziging 

01-08-2006 Nieuw merknaam toegevoegd “Synamijn-Basic” 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Multivitaminen preparaat 
 
 

Merknaam Dagravit 30 
 

Afleveringsvorm Tablet 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Supradyn bruistablet 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-04-2007 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Multivitaminen preparaat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Mycofenolaat mofetil 
 
 

Merknaam Cellcept 
 

Afleveringsvorm Capsule 250 mg, tablet 500 mg 
 

Vorm & middel Capsule: langwerpige, blauw/bruine capsule met zwart opschrift “CellCept 
250”. Tablet: lavendelblauw tablet met de indruk “CellCept 500” 
 

Enteralia informatie Vanwege aangetoonde teratogene invloed van mycofenolaat mofetil op ratten 
en konijnen dienen de capsules niet te worden geopend. Vermijd inademing of 
direct contact van de huid of slijmvliezen met het poeder in de capsules. Als 
zo’n contact optreedt, was dan grondig met water en zeep; spoel de ogen met 
gewoon schoon water. 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
Voedsel heeft geen invloed op de mate van absorptie, wel op de hoogte van 
de Cmax. 
 

Verenigbaarheid De absorptie neemt af bij gelijktijdig innemen van magnesiumoxide. 
Mycofenolaat tenminste 2 uur voor magnesiumoxide innemen. 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Mycofenolaat mofetil suspensie 200 mg/ml, infusievloeistofconcentraat 500 
mg. 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2009 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Mycofenolaat mofetil' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. Zie ook informatie bij kopje: 
Verenigbaarheid. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 312 
 

Enteralia N 
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Naltrexon 
 
 

Merknaam Nalorex 
 

Afleveringsvorm Tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Naltrexon' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Naproxen 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 250 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
NSAID: geeft frequent maagbezwaren. Toelichting 3.5. in inleiding 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Eventueel ander NSAID, bijv. ibuprofen (Brufen®) zetpil 500 mg, suspensie 
voor kinderen 20 mg/ml 
 

Alternatieve vorm Naproxen zetpil 
NSAIDs: zijn in veel critical care situaties gecontraïndiceerd 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Naproxen' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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NatriumBicarbonaat 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Infusievloeistof 84 mg/ml (8,4%) 1 mmol/ml 
Infusievloeistof 42 mg/ml (4,2%) 0,5 mmol/ml 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'NatriumBicarbonaat' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 Naam is gewijzigd van Natriumwaterstofcarbonaat in NatriumBicarbonaat. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Natriumchloride 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Capsule 500 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Bevat natrium 197 mg (= 500 mg NaCl) per capsule 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Infusievloeistof conc. 300 mg/ml (30%) 5 mmol/ml 
Infusievloeistof 29 mg/ml (2,9%) 0,5 mmol/ml 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Natriumchloride' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Nebivolol 
 
 

Merknaam Nebilet 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Witte, ronde tabletten met horizontale en verticale breukgleuf. 
De tabletten kunnen in vier gelijke delen worden verdeeld. 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-08-2009 
Laatste wijziging: 01-12-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Nebivolol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-12-2013 Enteralia informatie: Mag verpulverd worden (methode C). (wijziging op basis 
van kennisbank) 
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Neomycine sulfaat 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 375 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Neomycine drank 20 mg/ml, overeenkomend met 33 mg/ml neomycinesulfaat 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Neomycine sulfaat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Nevirapine 
 
 

Merknaam Viramune 
 

Afleveringsvorm Tablet 200 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Nevirapine (Viramune®)suspensie 10 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Nevirapine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Niclosamide 
 
 

Merknaam Yomesan 
 

Afleveringsvorm Tablet 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
In water (in een spuit) uiteen laten vallen (methode A) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Niclosamide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Nicotine 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Kauwgom 4 mg 
 

Vorm & middel Kauwgom 
 

Enteralia informatie - 
 

Inname met voedsel 15 minuten voor en na gebruik niet drinken. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Pleister (Nicorette®) ‘15’ 24,9 mg/30 cm2 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Nicotine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Nifedipine capsule 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Capsule 5; 10 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Ontleedt onder invloed van licht 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
Na openen capsule direct toedienen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Amlodipine (Norvasc®) tablet 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Nifedipine capsule' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Nifedipine tablet MGA 30; 60 mg 
 
 

Merknaam Adalat OROS 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 30; 60 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Amlodipine (Norvasc®) tablet 
 

Alternatieve vorm Gewone nifedipine tablet; nifedipine capsule 
Keerdosis en doseerinterval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Nifedipine tablet MGA 30; 60 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Nifedipine tablet MGA 10 mg retard 
 
 

Merknaam Adalat 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 10 mg (“Retard”) 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking 
Ontleedt onder invloed van licht 
 

Enteralia informatie Tablet kan verpulverd worden (methode C) 
Keerdosis en doseerinterval aanpassen 
Na vermalen tablet, direct toedienen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Amlodipine (Norvasc®) tablet 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Nifedipine tablet MGA 10 mg retard' 

Datum Wijziging 

01-09-2010 Merknaam Adalat. Geen alternatieve vorm. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Nimodipine 
 
 

Merknaam Nimotop 
 

Afleveringsvorm Tablet 30 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Ontleedt onder invloed van licht 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Na fijnmalen direct toedienen 
Geen sonde gebruiken van PVC. Nimodipine wordt geadsorbeerd door PVC 
Door de adsorptie aan een PVC-voedingssonde bestaat de kans op 
onderdosering van nimodipine 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Nimodipine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-08-2014 Enteralia informatie toegevoegd: Geen sonde gebruiken van PVC. Nimodipine 
wordt geadsorbeerd door PVC. Door de adsorptie aan een PVC-voedingssonde 
bestaat de kans op onderdosering van nimodipine. 
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Nitrazepam 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Nitrazepam' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Nitrofurantoine capsule 50 mg 
 
 

Merknaam Furadantine MC 
 

Afleveringsvorm Capsule 50 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Kan maagbezwaren geven 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd of met wat voedsel innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Nitrofurantoine suspensie 10 mg/ml (veelal: 50 mg 4 x daags) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Nitrofurantoine capsule 50 mg' 

Datum Wijziging 

01-06-2006 Nitrofurantoine-suspensie als alternatieve vorm toegevoegd 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Nitrofurantoine capsule MGA 100 mg 
 
 

Merknaam Furabid 
 

Afleveringsvorm Capsule MGA 100 mg 
 

Vorm & middel Capsule met gereguleerde afgifte, verwerken inhoud geeft mogelijk toxiciteit 
en te korte werking 
 

Enteralia informatie Capsules mogen niet geopend worden 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd of met wat voedsel innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Nitrofurantoine (Furadantine MC®) capsule of nitrofurantoine suspensie 10 
mg/ml (veelal: 50 mg 4 x daags) 
Keerdosis en doseerinterval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Nitrofurantoine capsule MGA 100 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 329 
 

Norfloxacine 
 
 

Merknaam Noroxin 
 

Afleveringsvorm Tablet 400 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid Bindt aan metaalionen, antacida en calcium, waardoor opname afneemt 
Niet met melk(producten) innemen 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Norfloxacine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Nortriptyline 
 
 

Merknaam Nortrilen 
 

Afleveringsvorm Tablet 10; 25 en 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Nortriptyline' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2013 Afleveringsvorm: toegevoegd tablet 50 mg. 
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Noscapine 
 
 

Merknaam Noscapect 
 

Afleveringsvorm Dragee 15 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Noscapine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Enteralia O 
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Oestrogeen geconj 
 
 

Merknaam Dagynil 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,625 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
Geslachtshormoon 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Estradiol (Estraderm®) pleister 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Oestrogeen geconj' 

Datum Wijziging 

01-06-2006  Merknaam gewijzigd van Premarin® naar Dagynil® 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Olanzapine 
 
 

Merknaam Zyprexa 
 

Afleveringsvorm Tablet 2,5, 5, 10 en 20 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden 
Vieze smaak kan eventueel gemaskeerd worden met limonade of appelmoes 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Olanzapine smelttablet 5 mg 
Poeder voor injectievloeistof 10 mg (geschikt voor orale toediening) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Olanzapine' 

Datum Wijziging 

01-12-2006 Alternatieve vorm gewijzigd in olanzapine smelttablet 5 mg 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2013 Afleveringsvorm toegevoegd: 2,5, 10 en 20 mg. Enteralia informatie 
toegevoegd: Vieze smaak kan eventueel gemaskeerd worden met limonade of 
appelmoes. Alternatieve vorm toegevoegd: Poeder voor injectievloeistof 10 
mg (geschikt voor orale toediening). 
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Olanzapine smelttablet 
 
 

Merknaam Zyprexa 
 

Afleveringsvorm Smelttablet 5, 10, 15 en 20 mg 
 

Vorm & middel Smelttablet (velotab orodisp) 
 

Enteralia informatie De orodispergeerbare tablet lost snel op in het speeksel en kan gemakkelijk 
worden ingeslikt. De tablet mag worden opgelost (methode A) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Olanzapine poeder voor injectievloeistof 10 mg (geschikt voor orale 
toediening) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-12-2006 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Olanzapine smelttablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2013 Afleveringsvorm toegevoegd: 10, 15 en 20 mg. Alternatieve vorm: Olanzapine 
poeder voor injectievloeistof 10 mg (geschikt voor orale toediening). 
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Omeprazol 
 
 

Merknaam Losec MUPS 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet van maagsapresistente pellets 
 

Enteralia informatie Tablet mag niet worden fijngemaakt, de maagsapresistente pellets moeten 
intact blijven, zodat geneesmiddel niet ontleedt onder invloed van maagzuur. 
 
Bij slikklachten/sonde > 8 Ch: tablet uiteen laten vallen in 5 ml water (2 min) 
en binnen 30 min innemen met water of een lichtzure vloeistof (vruchtensap, 
yoghurt of karnemelk) (methode D) 
Bij sonde < 8 Ch: zie alternatief 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Esomeprazol (Nexium) granulaat MSR 10 mg 
 

Alternatieve vorm Alleen bij sonde: omeprazol poeder voor injectievloeistof 40 mg 
Bij maagsonde: maagzuur bufferen met 50 ml natriumbicarbonaat 1,4% en 
voor en na toediening van de injectievloeistof 
Bij duodenumsonde is oplossen in natriumbicarbonaat niet nodig  
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Omeprazol' 

Datum Wijziging 

01-06-2007 Uitgebreidere informatie bij slikklachten en gebruik van sonde 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2013 Vorm & middel: Tablet van maagsapresistente pellets. Enteralia informatie: 
Tablet mag niet worden fijngemaakt. de maagsapresistente pellets moeten 
intact blijven, zodat geneesmiddel niet ontleedt onder invloed van maagzuur. 
Bij slikklachten/sonde > 8 Ch: tablet uiteen laten vallen in 5 ml water (2 min) 
en binnen 30 min innemen met water of een lichtzure vloeistof (vruchtensap, 
yoghurt of karnemelk) (methode D). Bij sonde < 8 Ch: zie alternatief. 
Alternatief middel: Esomeprazol (Nexium) granulaat MSR 10 mg. Alternatieve 
vorm: Alleen bij sonde: omeprazol poeder voor injectievloeistof 40 mg. Bij 
maagsonde: maagzuur bufferen met 50 ml natriumbicarbonaat, 1,4% en voor 
en na toediening van de injectievloeistof. 
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Ondansetron 
 
 

Merknaam Zofran 
Afleveringsvorm Smelttablet 8 mg 

 
Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 

 
Enteralia informatie Kan opgelost worden (methode A) 

 
Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 
Verenigbaarheid - 

 
Alternatief middel - 

 
Alternatieve vorm Ondansetron (Zofran®) stroop 0,8 mg/ml of zetpil (zelfde dagdosis, 1x daags 

Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ondansetron' 

Datum Wijziging 

01-06-2006  Zofran tablet vervangen door smelttablet 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Oseltamivir 
 
 

Merknaam Tamiflu 
 

Afleveringsvorm Capsule 75 mg 
Capsule 45 mg 
Capsule 30 mg 
Het kan voorkomen dat niet alle vormen leverbaar zijn. Vraag in de apotheek 
naar beschikbaarheid. 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Vieze, bittere smaak 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 
Bij het niet beschikbaar zijn van de juiste afleveringsvorm kan een capsule 75 
mg worden toegediend. 
 
Capsules 75 mg: 
- Breng de capsule 75 mg in zijn geheel over in een 20 ml spuit. 
- Trek in de spuit 5 ml water voor injecties op 
- Houd de spuit gedurende een paar minuten onder een hete kraan (ca. 45 

graden C) onder goed omschudden. 
- Er ontstaat een troebele vloeistof, de concentratie is 15 mg/ml, meet de 

juiste dosering voor de patient af en dien toe 
- Indien de spuit even blijft liggen moet de spuitinhoud opnieuw worden 

gehomogeniseerd door omschudden 
 
Smaak eventueel camoufleren met limonade(siroop) of vruchtensap (zoete 
vloeistof) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid Voedsel beïnvloedt beschikbaarheid niet 
Los de capsule op in water voor injecties, niet in kraanwater 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Suspensie 6 mg/ml (beperkte leverbaarheid) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-07-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Oseltamivir' 

Datum Wijziging 

01-11-2009 Afleveringsvorm uitgebreid met capsules 45, 30 mg en sachets 75 mg. Bij 
Enteralia informatie: toedieningsgereed maken van sachets en capsules 75 
mg. Bij verenigbaarheid: oplossen in water voor injecties, niet in kraanwater. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-07-2011 Afleveringsvorm: Sachets 75 mg uit assortiment. Tekst aangepast. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-07-2013 Alternatieve vorm: Suspensie 6 mg/ml (beperkte leverbaarheid). 
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Oxazepam 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 10; 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet 10 mg met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Oxazepam' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Oxcarbazepine 
 
 

Merknaam Trileptal 
 

Afleveringsvorm Tablet 300 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Oxcarbamazepinedrank 60 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Oxcarbazepine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Oxybutynine 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 2,5 mg, 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Oxybutynine (Dridase®) stroop 1 mg/ml 
Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Oxybutynine' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 Bij Afleveringsvorm toegevoegd tablet van 2,5 mg 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Oxycodon capsule 
 
 

Merknaam Oxynorm 
 

Afleveringsvorm Capsule 5, 10 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsule kan geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Drank (Oxynorm®) 10 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Oxycodon capsule' 

Datum Wijziging 

01-12-2006 Toegevoegd capsule 10 mg. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Oxycodon tablet 
 
 

Merknaam Oxycontin 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Drank (Oxynorm®) 10 mg/ml of capsule (Oxynorm®) 5 mg. 
Doseerinterval en keerdosis aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Oxycodon tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Enteralia P 
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Pancreasenzymen capsule MSR 
 
 

Merknaam Panzytrat 
 

Afleveringsvorm Capsule MSR 
 

Vorm & middel Capsule met EC-granules 
Bevat lipase 25.000, amylase 22.500 en protease 1250 FIP-E 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
Inhoud van capsule (EC-granules) in licht zure vloeistof (bijv. 
[sinaas]appelsap) dispergeren, naspoelen met water 
Korrels niet verpulveren. Goed naspoelen met water, korrels kunnen dunne 
sondes verstoppen 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Pancreasenzymen granulaat 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-11-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pancreasenzymen capsule MSR' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 Tweede merknaam toegevoegd: Pancrease HL 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-05-2012 Naam monografie gewijzigd in: Pancreasenzymen capsule MSR. Alternatieve 
vorm: pancreasenzymen granulaat. 

01-11-2014 Merknaam: Pancrease HL uit assortiment. 
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Pancreasenzymen capsule MSR 234,23 mg 
 
 

Merknaam Pancrease 
 

Afleveringsvorm Capsule MSR 234,23 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Bevat lipase 5.000, amylase 2.900 en protease 330 FIP-E 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
Inhoud van capsule (EC-granules) in licht zure vloeistof (bijv. 
[sinaas]appelsap) dispergeren, naspoelen met water 
Korrels niet verpulveren. Goed naspoelen met water, korrels kunnen dunne 
sondes verstoppen 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Pancreasenzymen granulaat 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-05-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pancreasenzymen capsule MSR 234,23 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-05-2012 Naam monografie gewijzigd: Pancreasenzymen capsule MSR 234,23 mg. 
Alternatieve vorm: pancreasenzymen granulaat. 
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Pancreasenzymen capsule MSR 300 mg 
 
 

Merknaam Creon Forte 
 

Afleveringsvorm Capsule MSR 300 mg 
 

Vorm & middel Capsule met EC-granules 
Bevat lipase 25.000, amylase 18.000 en protease 1000 FIP-E 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
Inhoud van capsule (EC-granules) in licht zure vloeistof (bij. [sinaas]appelsap) 
dispergeren, naspoelen met water 
Korrels niet verpulveren, Goed naspoelen met water, korrels kunnen dunne 
sondes verstoppen 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Pancreasenzymen granulaat 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-05-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pancreasenzymen capsule MSR 300 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-05-2012 Naam monografie gewijzigd: Pancreasenzymen capsule MSR 300 mg. 
Alternatieve vorm: pancreasenzymen granulaat. 
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Pancreasenzymen granulaat 
 
 

Merknaam Creon fur Kinder MSR granulaat 
 

Afleveringsvorm Granulaat, maagsapresistent 
 

Vorm & middel Glazen potje met 20g pancreasenzymen met maatlepeltje; een maatlepeltje 
komt overeen met 100 mg pancreasenzymen granulaat 
 

Enteralia informatie Het maagsapresistente granulaat kan worden toegevoegd aan kleine 
hoeveelheden zacht, zuurhoudend voedsel (pH < 5,5) dat niet gekauwd hoeft 
te worden of kan met vloeistof (pH < 5,5) worden ingenomen. Dit zou 
appelmoes of yoghurt of elke vruchtensap met pH lager dan 5,5 kunnen zijn, 
bijvoorbeeld, appel-, sinaasappel- of ananassap. Het mengsel van Creon met 
zacht voedsel moet meteen, zonder kauwen of platdrukken doorgeslikt 
worden. Er moet met water of sap nagespoeld worden om er zeker van te zijn 
dat alle granulaat is ingenomen. Er moet de nodige aandacht geschonken 
worden aan de verzekering dat er geen geneesmiddel achterblijft in de mond, 
bijvoorbeeld door visuele inspectie van de mondholte van jonge kinderen. Er 
moet altijd voldoende vloeistof gegeven worden om de gehele hoeveelheid 
Creon granulaat of de hele hoeveelheid mengsel van Creon granulaat en 
voedsel door te slikken 
 
Door sonde > charriere 16: verwerken volgens methode D 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-05-2012 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pancreasenzymen granulaat' 

Datum Wijziging 
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Pantoprazol 
 
 

Merknaam Pantozol 
 

Afleveringsvorm Tablet MSR 40 mg 
 

Vorm & middel Tablet met maagsapresistente coating 
Ontleedt onder invloed van maagzuur 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Esomeprazol sachet, zie aldaar 
 

Alternatieve vorm Pantoprazol (Pantozol) poeder voor injectievloeistof 40 mg. Injectievloeistof 
kan ook via de PEG sonde in het duodenum worden toegediend 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pantoprazol' 

Datum Wijziging 

01-06-2006  Injectievloeistof als alternatieve vorm opgenomen 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-09-2011 Alternatief middel: Esomeprazol sachet, zie aldaar. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Paracetamol 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 100; 500 mg 
Smelttablet 250; 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Smelttablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Tablet mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Paracetamol stroop 24 mg/ml of paracetamol zetpil 
Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Paracetamol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-02-2012 Afleveringsvorm toegevoegd: Smelttablet 250; 500 mg. Vorm & middel 
toegevoegd: Smelttablet zonder breukgleuf 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Paracetamol / codeine 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 500/10; 500/20 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Paracetamol/codeine zetpil 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Paracetamol / codeine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Paroxetine 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 20 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Paroxetine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Penfluridol 
 
 

Merknaam Acemap 
 

Afleveringsvorm Tablet 20 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Penfluridol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2013 Merknaam: Acemap in plaats van Semap. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 354 
 

Pentoxifylline 
 
 

Merknaam Trental 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 400 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pentoxifylline' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Perfenazine 
 
 

Merknaam Trilafon 
 

Afleveringsvorm Tablet 4; 8 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Perfenazine' 

Datum Wijziging 

01-06-2006  Tablet 2 mg vervangen door 4 mg 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Pergolide 
 
 

Merknaam Permax 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,05 en 0,25 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-12-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pergolide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-12-2013 Afleveringsvorm: Tablet 1 mg is uit assortiment. 
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Periciazine 
 
 

Merknaam Neuleptil 
 

Afleveringsvorm Capsule 5 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Periciazine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2013 Alternatieve vorm: Periciazine (Neuleptil) druppels 10 mg/ml verwijderd, zijn 
niet meer beschikbaar. 
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Perindopril 
 
 

Merknaam Coversyl 
 

Afleveringsvorm Tablet 4 mg 
 

Vorm & middel Tablet (groen) met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Innemen ’s morgens voor de maaltijd 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Perindopril' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Pimozide 
 
 

Merknaam Orap 
 

Afleveringsvorm Tablet 1; 4 mg 
 

Vorm & middel Tablet 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pimozide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Pipamperon 
 
 

Merknaam Dipiperon 
 

Afleveringsvorm Tablet 40 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Pipamperon (Dipiperon®) druppels 40 mg/ml (1 dr = 2 mg) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pipamperon' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Piracetam 
 
 

Merknaam Nootropil 
 

Afleveringsvorm Tablet 800 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breuklijn 
 

Enteralia informatie Tablet kan worden verpulverd (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Piracetam' 

Datum Wijziging 

01-06-2006  Capsule 400 mg vervangen door tablet 800 mg. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Pizotifeen 
 
 

Merknaam Sandomigran 
 

Afleveringsvorm Dragee 0,5 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pizotifeen' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Polystyreensulfonaat 
 
 

Merknaam Resonium A Na 
 

Afleveringsvorm Poeder 15 g, poeder in capsule 500 mg voor kinderen 
 

Vorm & middel Poeder in potje, capsule 
 

Enteralia informatie Let op bij toepassing door sonde; sonde kan makkelijk verstoppen 
 

Inname met voedsel 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen. Capsule kan zo nodig geopend 
worden 
 

Verenigbaarheid Ionenwisselende hars; bindt kalium 
Onverenigbaar met kaliumrijk voedsel (o.a. fruit) 
Onverenigbaar met sondevoeding 
Onverenigbaar met digoxine, levothyroxine 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Polystyreensulfonzuur (Resonium A®) 
Kinderen 
Rectaal 0,2 g/ml in water of glucose 10% (open hiervoor capsule). Volgens 
het kinderformularium verdient het aanbeveling om te spoelen na verstrijken 
van de retentietijd om lokale irritatie van het colon door harsresten te 
voorkomen. 
Volwassenen 
Klysma van 30 g poeder gemengd met 150 ml water of glucose 10%. 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-05-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Polystyreensulfonaat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. Zie ook toevoeging bij Verenigbaarheid: 
Onverenigbaar met digoxine, levothyroxine. 

01-05-2011 Merknaam: verwijderd Sorbisterit Ca. Afleveringsvorm: toegevoegd poeder in 
capsule 1 g voor kinderen. Vorm & middel: capsule. Enteralia informatie: Let 
op bij toepassing door sonde etc. Inname met voedsel: Capsule kan zo nodig 
geopend worden. Alternatieve vorm: Polystyreensulfonzuur (Resonium A). 
Kinderen rectaal 0,2 g/ml in water of glucose 10% (open hiervoor capsule). 
Volgens het kinderformularium verdient het aanbeveling om te spoelen na 
verstrijken van de retentietijd om lokale irritatie van het colon door harsresten 
te voorkomen. Volwassenen klysma van 30 g poeder gemengd met 150 ml 
water of glucose. 

01-05-2012 Afleveringsvorm: poeder in capsule 500 mg voor kinderen. 
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Pramipexol tablet 0,125 mg 
 
 

Merknaam Sifrol 
 

Afleveringsvorm Tablet 0,125 mg (bevat 0,088 mg pramipexol) 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pramipexol tablet 0,125 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Pramipexol tablet 1 mg 
 
 

Merknaam Sifrol 
 

Afleveringsvorm Tablet 1 mg (bevat 0,7 mg pramipexol base) 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf aan beide zijden 
 

Enteralia informatie De tabletten kunnen zonodig worden verpulverd 
 

Inname met voedsel Met water innemen, al dan niet met voedsel 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-06-2006 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pramipexol tablet 1 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Pramipexol tablet MVA 0,375 mg 
 
 

Merknaam Sifrol 
 

Afleveringsvorm Tablet met verlengde afgifte (MVA) 0,375 mg (bevat 0,26 mg pramipexol) 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Tablet mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Tabletten zonder verlengde afgifte pramipexol 0,125 mg en 1 mg. 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-07-2011 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pramipexol tablet MVA 0,375 mg' 

Datum Wijziging 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Pramipexol tablet MVA 1,5 mg 
 
 

Merknaam Sifrol 
 

Afleveringsvorm Tablet met verlengde afgifte (MVA) 1,5 mg (bevat 1,05 mg pramipexol) 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Tablet mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Tabletten zonder verlengde afgifte pramipexol 0,125 mg en 1 mg. 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-07-2011 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pramipexol tablet MVA 1,5 mg' 

Datum Wijziging 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Prasugrel 
 
 

Merknaam Effient 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet met 10 mg prasugrel 
 

Vorm & middel Beige tablet in de vorm van een dubbele pijl, met de inscriptie ’10 MG’ aan de 
ene zijde en ‘4759’ aan de andere zijde 
 

Enteralia informatie Tablet mag gebroken of fijngemaakt worden en ingenomen worden door de 
sonde 
 

Inname met voedsel De oplaaddosis van 60 mg innemen op een nuchtere maag. Onderhoudsdosis 
kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-09-2011 
Laatste wijziging: 01-01-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Prasugrel' 

Datum Wijziging 

01-01-2012 Enteralia informatie: Tablet mag gebroken of fijngemaakt worden en 
ingenomen worden door de sonde (informatie Lilly). 
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Pravastatine 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 10; 40 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel ’s Avonds innemen. Kan voor of na de maaltijd worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pravastatine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Prednisolon 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 5; 20 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Bij maagklachten na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Prednisolon druppels 10 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Prednisolon' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Pregabaline 
 

Merknaam Lyrica 
 

Afleveringsvorm Capsule 75 mg en 150 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-10-2006 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pregabaline' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 Toegevoegd afleveringsvorm 150 mg. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Procarbazine 
 
 

Merknaam Natulan 
 

Afleveringsvorm Capsule 50 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Capsules mogen niet geopend worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Procarbazine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Progesteron 
 
 

Merknaam Progestan 
 

Afleveringsvorm Capsule 100 mg 
 

Vorm & middel Capsule met olie 
 

Enteralia informatie Capsules mogen niet geopend worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Progesteron' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 374 
 

Promethazine 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Geen sonde gebruiken van PVC. Promethazine wordt geadsorbeerd door PVC 
Door de adsorptie aan een PVC-voedingssonde bestaat de kans op 
onderdosering van promethazine 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Promethazine stroop 1 mg/ml 
Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Promethazine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-08-2014 Enteralia informatie toegevoegd: Geen sonde gebruiken van PVC. 
Promethazine wordt geadsorbeerd door PVC. Door de adsorptie aan een PVC-
voedingssonde bestaat de kans op onderdosering van promethazine. 
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Propranolol capsule 
 
 

Merknaam Inderal Retard 
 

Afleveringsvorm Capsule MGA 80 mg 
 

Vorm & middel Capsule met gereguleerde afgifte, verwerken inhoud geeft mogelijk toxiciteit 
en te korte werking 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Gewone propranolol tablet/drank (1mg/ml): keerdosering en doseerinterval 
aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-09-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Propranolol capsule' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-09-2012 Alternatieve vorm gewijzigd: Gewone propranolol tablet/drank (1 mg/ml): 
keerdosering en doseerinterval aanpassen. 
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Propranolol tablet 10 mg 
 
 

Merknaam Inderal 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Propranolol drank 1 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-09-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Propranolol tablet 10 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel.’ 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-09-2012 Alternatieve vorm: Propranolol drank 1 mg/ml. 
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Propranolol tablet 40 mg 
 
 

Merknaam Inderal 
 

Afleveringsvorm Tablet 40 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Propranolol drank 1 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-09-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Propranolol tablet 40 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-09-2012 Alternatieve vorm: Propranolol drank 1 mg/ml. 
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Propylthiouracil 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Bij sonde de tablet uiteen laten vallen in een spuitje met water. Daarna direct 
toedienen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-03-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Propylthiouracil' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-03-2013 Alternatieve vorm gewijzigd in: Bij sonde de tablet uiteen laten vallen in een 
spuitje met water. Daarna direct toedienen. 
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Pyrazinamide 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pyrazinamide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Pyridostigmine dragee 
 
 

Merknaam Mestinon 
 

Afleveringsvorm Dragee 60 mg 
 

Vorm & middel Dragee 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode B) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pyridostigmine dragee' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Pyridostigmine tablet 
 
 

Merknaam Mestinon 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pyridostigmine tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Pyridoxine HCl 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 25; 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Pyridoxine HCl injvlst 50 mg = 1 ml (50 mg/ml) 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Pyridoxine HCl' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Enteralia Q 
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Quetiapine tablet 
 
 

Merknaam Seroquel 
 

Afleveringsvorm Tablet 25 en 100 mg 
 

Vorm & middel Filmomhulde tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode B) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Quetiapine tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-04-2012 Afleveringsvorm: tablet 25 mg. Tablet van 100 mg is uit assortiment. Vorm & 
middel toegevoegd: Filmomhuld. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2013 Afleveringsvorm toegevoegd: 100 mg. Enteralia informatie: (methode B i.p.v. 
C). 
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Quetiapine retard tablet 
 
 

Merknaam Seroquel XR 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 50, 200, 300 en 400 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
Vetrijke maaltijd verhoogt de absorptie. De XR-tabletten zijn ingenomen 
zonder voedsel bio-equivalent aan de tabletten zonder vertraagde afgifte 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Quetiapine 25 en 100 mg (gewone) tablet 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-04-2012 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Quetiapine retard tablet' 

Datum Wijziging 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2013 Afleveringsvorm toegevoegd: tablet MGA 300 en 400 mg. Inname met 
voedsel toegevoegd: Vetrijke maaltijd verhoogt de absorptie. De XR-tabletten 
zijn ingenomen zonder voedsel bio-equivalent aan de tabletten zonder 
vertraagde afgifte. Alternatieve vorm: Quetiapine 25 en 100 mg (gewone) 
tablet. 
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Enteralia R 
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Raltegravir 
 
 

Merknaam Isentress 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet met 400 mg raltegravir 
 

Vorm & middel Roze, ovale tablet, aan een kant gecodeerd met “227” 
 

Enteralia informatie Mag fijngemaakt worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel In overleg met HIV-consulent 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-09-2010 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Raltegravir' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-02-2013 Enteralia informatie: Mag fijngemaakt worden (methode C) 
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Ranitidine 
 
 

Merknaam Zantac 
 

Afleveringsvorm Tablet 150 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Ranitidine (Zantac®) drank of Dispers; bij gebruik van Dispers de tablet eerst 
suspenderen in water (methode A) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ranitidine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Rasagiline 
 
 

Merknaam Azilect 
 

Afleveringsvorm Tablet met 1 mg rasagiline 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukstreep 
 

Enteralia informatie De tablet mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-12-2006 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Rasagiline' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Ribavirine 
 
 

Merknaam Rebetol 
 

Afleveringsvorm Capsule 200 mg 
 

Vorm & middel Harde capsule met poeder 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Capsules mogen niet geopend worden 
 

Inname met voedsel Tijdens het eten innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Virazole concentraat voor infusie oplossing 100 mg/ml, 12 ml. 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2015 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ribavirine' 

Datum Wijziging 
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Riboflavine 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Capsule 50 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
Bittere smaak van riboflavine eventueel camoufleren met limonade of 
appelmoes 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen. Voedsel verhoogt de gastro-intestinale absorptie 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-05-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Riboflavine' 

Datum Wijziging 
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Rifampicine 
 
 

Merknaam Rifadin 
 

Afleveringsvorm Capsule 150; 300 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Kan maagbezwaren geven 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid Voedsel vermindert opname 
Op een lege maag innemen: geen (sonde)voeding 2 uur voor en 1 uur na 
inname geneesmiddel 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Rifampicine (Rifadin®) suspensie 20 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Rifampicine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Rifaximine 
 
 

Merknaam Xifaxan 
 

Afleveringsvorm Tablet 550 mg 
 

Vorm & middel Filmomhulde tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie De tablet mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-09-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Rifaximine' 

Datum Wijziging 
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Risedronaat 
 
 

Merknaam Actonel 
 

Afleveringsvorm Tablet 35 mg (wekelijks) 
 

Vorm & middel Filmomhulde tablet 
 

Enteralia informatie De tablet in zijn geheel doorslikken met een vol glas gewoon leidingwater. De 
patiënt mag na inname van de tablet de eerstvolgende 30 minuten niet gaan 
liggen 
De tablet mag niet worden verpulverd 
 

Inname met voedsel De tablet minimaal 30 minuten voor het eerste eten of drinken van de dag 
innemen 
 

Verenigbaarheid Gelijktijdige inname van geneesmiddelen die meerwaardige kationen bevatten 
(bv. calcium, magnesium, ijzer en aluminium) verstoren de resorptie 
 

Alternatief middel Pamidronaat infusieconcentraat 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-12-2006 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Risedronaat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Risperidon smelttablet 
 
 

Merknaam Risperdal Quicklet 
 

Afleveringsvorm Smelttablet 1, 2 en 4 mg 
 

Vorm & middel Smelttabletten 
1 mg: lichtroze, vierkante tablet 
2 mg: rode, vierkante tablet 
4 mg: rode, ronde tablet 
 

Enteralia informatie Tabletten kunnen niet verpulverd worden 
Tablet in de mond uiteen laten vallen 
Tablet uiteen laten vallen in spuit met vloeistof (methode A) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Risperidon (Risperdal®) drank 1 mg = 1 ml 
Drank niet samen met thee innemen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Risperidon smelttabletsmelttablet' 

Datum Wijziging 
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Risperidon tablet 
 
 

Merknaam Risperdal 
 

Afleveringsvorm Tablet 1, 2, 3 en 4 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode B) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Risperidon (Risperdal®) drank 1 mg = 1 ml 
Drank niet samen met thee innemen 
Risperidon smelttablet 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-02-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Risperidon tablet' 

Datum Wijziging 

01-10-2006 Toegevoegd tablet Risperidon van 4 mg. Verdere informatie is niet gewijzigd. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-02-2013 Afleveringsvorm: toegevoegd 2 en 3 mg. Enteralia informatie: (methode B 
i.p.v. C). Alternatieve vorm: toegevoegd Risperidon smelttablet. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 397 
 

Ritonavir 
 
 

Merknaam Norvir 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet met 100 mg ritonavir 
 

Vorm & middel Wit, ovaal en bedrukt met Abbott logo en “NK” 
 

Enteralia informatie Niet verpulveren of fijnmaken 
Tabletten heel doorslikken 
 

Inname met voedsel Moet met voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel In overleg met HIV-consulent 
 

Alternatieve vorm Ritonavir 80 mg/ml drank. De drank bevat alcohol en ricinusolie 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-08-2012 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ritonavir' 

Datum Wijziging 
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Rivastigmine 
 
 

Merknaam Exelon 
 

Afleveringsvorm Capsule 1,5 mg, 6 mg 
 

Vorm & middel Harde capsule 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid Voedsel vertraagt opname 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Rivastigmine pleister 4,6 mg/24 uur. 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-06-2006 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Rivastigmine' 

Datum Wijziging 

01-10-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. Afleveringsvorm: toegevoegd capsule 6 
mg. Alternatieve vorm: rivastigmine pleister 4,6 mg/24 uur. 
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Rizatriptan 
 
 

Merknaam Maxalt 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Lichtroze, capsulevormige tablet met aan de ene zijde de code “MSD267” en 
aan de andere zijde “Maxalt” 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
De tablet moet in zijn geheel met vloeistof worden ingenomen 
De absorptie van rizatriptan wordt ongeveer 1 uur uitgesteld als het samen 
met voedsel wordt toegediend. Als rizatriptan na gebruik van voedsel wordt 
toegediend, kan het effect later intreden. 
 

Inname met voedsel Bij voorkeur voor de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Sumatriptan: zetpil 25 mg, neusspray 10 mg, injectievloeistof 6 mg 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-08-2009 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Rizatriptan' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Ropinirol 
 
 

Merknaam Requip 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet met 5 mg ropinirol 
 

Vorm & middel Blauwe, vijfhoekige tablet met de markering “SB” op de ene zijde en “4894” 
op de andere zijde 
 

Enteralia informatie Tablet mag verpulverd worden en met water tot een suspensie worden 
gebracht (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2009 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ropinirol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Rosuvastatine 
 
 

Merknaam Crestor 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Ronde, roze filmomhulde tablet gemerkt met “ZD4522” en “10” aan de ene 
zijde en effen aan de andere zijde 
 

Enteralia informatie Tablet mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-07-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Rosuvastatine' 

Datum Wijziging 
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Enteralia S 
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Salbutamol 
 
 

Merknaam Ventolin 
 

Afleveringsvorm Tablet 4 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Salbutamol (Ventolin®) inhalatievloeistof 2,5 mg/ml kan oraal gegeven 
worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Salbutamol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Scopolaminebutyl 
 
 

Merknaam Buscopan 
 

Afleveringsvorm Dragee 10 mg 
 

Vorm & middel Dragee 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Butylscopolamine (Buscopan®) zetpil 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Scopolaminebutyl' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Selegiline 
 
 

Merknaam Eldepryl 
 

Afleveringsvorm Tablet 5 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Na het ontbijt en eventueel na de lunch innemen (i.v.m. slapeloosheid) 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Selegiline' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Sertraline 
 
 

Merknaam Zoloft 
 

Afleveringsvorm Tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Sertraline' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Sevelamer 
 
 

Merknaam Renagel 
 

Afleveringsvorm Tablet 800 mg 
 

Vorm & middel Tablet met harde coating 
 

Enteralia informatie Verpulveren gaat erg moeilijk 
In 40 ml warm water (in spuit) uiteen laten vallen (methode B) 
Levert een suspensie 20 mg/ml op, 24 uur houdbaar in koelkast 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Sevelamer (Renvela) sachets poeder voor suspensie 2,4 gram 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-07-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Sevelamer' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-07-2011 Alternatieve vorm: Sevelamer capsules 403 mg gewijzigd in Sevelamer 
(Renvela) sachets poeder voor suspensie 2,4 gram. 
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Sildenafil 
 
 

Merknaam Revatio 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet met 20 mg sildenafil 
 

Vorm & middel Witte, ronde, biconvexe filmomhulde tabletten, aan de ene zijde gemerkt met 
“PFIZER” en aan de andere zijde met “RVT 20” 
 

Enteralia informatie Inname met voedsel vertraagt de absorptie. 
De tablet kan verpulverd worden en met water tot een suspensie worden 
gebracht (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2009 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Sildenafil' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Simvastatine 
 
 

Merknaam Simvastatine PCH 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet 40 mg 
 

Vorm & middel Roze, ovaalvormige filmomhulde tablet die aan een zijde gemerkt is met “40” 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Innemen met water 
 

Inname met voedsel Voor de nacht innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Simvastatine' 

Datum Wijziging 

01-08-2009 Merk Simvastastatine Zocor vervangen door Simvastatine PCH 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 410 
 

Sirolimus 
 
 

Merknaam Rapamune 
 

Afleveringsvorm Tablet 1 mg 
 

Vorm & middel Omhulde tablet 
 

Enteralia informatie Om variabiliteit te minimaliseren, dient Rapamune steeds op dezelfde tijd met 
betrekking tot ciclosporine te worden ingenomen, 4 uur na de ciclosporine 
dosis. Niet combineren met grapefruitsap 
Tablet mag niet verpulverd worden. De inhoud is potentieel teratogeen. Zie 
3.1.  
 

Inname met voedsel Consequent voor òf na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-04-2007 
Laatste wijziging: 01-03-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Sirolimus' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-03-2011 Bij Alternatieve vorm verwijderd: Sirolimus drank 1 mg/ml (Rapamune). 
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Sitagliptine 
 
 

Merknaam Januvia 
 

Afleveringsvorm Tablet 100 mg 
 

Vorm & middel Ronde, beige filmomhulde tablet met aan één zijde “277” 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode B) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Sitagliptine' 

Datum Wijziging 
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Solifenacine 
 
 

Merknaam Vesicare 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet met 5 mg solifenacine 
 

Vorm & middel Ronde, lichtgele tablet gemarkeerd met logo en “150” 
 

Enteralia informatie De tabletten heel doorslikken met een glas water 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Overweeg een ander spasmolyticum, bijv. oxybutinine (Dridase) stroop 1 
mg/ml 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2009 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Solifenacine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Sorafenib 
 
 

Merknaam Nexavar 
 

Afleveringsvorm Filmomhulde tablet met 200 mg sorafenib (als tosylaat) 
 

Vorm & middel Tablet 
 

Enteralia informatie De tabletten kunnen gedispergeerd worden (methode A)  
 

Inname met voedsel Met een groot glas water innemen. 
Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2009 
Laatste wijziging: 01-11-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Sorafenib' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-07-2011 Enteralia informatie gewijzigd in: Voor patiënten die geen filmomhulde 
tabletten kunnen slikken mogen de tabletten gedispergeerd worden in een 
glas water of appelsap. Het benodigde aantal tabletten in 100 ml en omroeren 
met een lepel. De suspensie moet onmiddellijk worden toegediend na volledig 
uiteenvallen van de tabletten. 

01-11-2014 Enteralia informatie gewijzigd: De tabletten kunnen gedispergeerd worden 
(methode A). Inname moet voedsel gewijzigd: Met een groot glas water 
innemen. Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Sotalol 
 
 

Merknaam Sotacor 
 

Afleveringsvorm Tablet 80 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tenminste ½ uur voor de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid Voedsel vermindert opname met 20%. 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Sotalol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Spironolacton 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 25; 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Spironolacton drank 5 mg/ml. Is alleen verenigbaar met Vygon sondes en 
kraantjes van het type MYVACET-driewegkraan. Spironolacton drank bevat 
acetem; acetem is onverenigbaar met PVC 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Spironolacton' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-09-2012 Alternatieve vorm: Spironolacton drank 5 mg/ml. Is alleen verenigbaar met 
Vygon sondes. 

01-07-2013 Alternatieve vorm toegevoegd: …en kraantjes van het type MYVACET-
driewegkraan. 

01-08-2014 Alternatieve vorm toegevoegd: Spironolacton drank bevat acetem; acetem is 
onverenigbaar met PVC. 
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Stavudine 
 
 

Merknaam Zerit 
 

Afleveringsvorm Capsule 20 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid Inname met voedsel verlaagt piekconcentratie; totaal geresorbeerde 
hoeveelheid blijft gelijk 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Stavudine (Zerit®) poeder voor drank 1 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Stavudine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Sucralfaat 
 
 

Merknaam Ulcogant 
 

Afleveringsvorm Suspensie 200 mg/ml; poeder voor suspensie 200 mg/ml, 5 gram 
 

Vorm & middel Suspensie; poeder voor suspensie 
 

Enteralia informatie Mag via sonde toegediend worden 
 

Inname met voedsel 1 uur voor en 2 uur na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid Bindt aan eiwitten in voedsel. Onverenigbaar met sondevoeding! 
Verminderde opname van diverse geneesmiddelen 
 

Alternatief middel Overweeg een H2-antagonist of protonpompremmer 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Sucralfaat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Sulfasalazine 
 
 

Merknaam Salazopyrine 
 

Afleveringsvorm Tablet 500 mg met coating 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, geneesmiddel komt op specifieke plaats vrij. 
Heeft een lokale werking. 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Sulfasalazine suspensie FNA (100 mg/ml); tijdens de maaltijd innemen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Sulfasalazine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Sumatriptan 
 
 

Merknaam Imigran 
 

Afleveringsvorm Tablet 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
De stof heeft een vieze smaak 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Sumatriptan injectie voor s.c. gebruik 12 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-12-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Sumatriptan' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-12-2013 Alternatieve vorm: sumatriptan zetpil 25 mg is uit het assortiment. 
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Sunitinib 
 
 

Merknaam Sutent 
 

Afleveringsvorm Harde capsule met 12,5 mg sunitinib 
 

Vorm & middel Kleine oranje capsule met geel tot oranje granulaat met opdruk “STN” 
 

Enteralia informatie De capsules kunnen gedispergeerd worden (methode B) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Om het risico op 
gastrointestinale irritaties te minimaliseren wordt aanbevolen om de 
voorgeschreven dosis bij de maaltijd met een groot glas water in te nemen 
 

Verenigbaarheid Niet innemen met grapefruitsap 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-10-2007 
Laatste wijziging: 01-11-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Sunitinib' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-11-2014 Enteralia informatie gewijzigd: De capsules kunnen gedispergeerd worden 
(methode B). Inname met voedsel toegevoegd: Om het risico op 
gastrointestinale irritaties te minimaliseren wordt aanbevolen om de 
voorgeschreven dosis bij de maaltijd met een groot glas water in te nemen. 
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Enteralia T 
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Tacrolimus 
 
 

Merknaam Prograft 
 

Afleveringsvorm Capsule 0,5, 1 en 5 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Onverenigbaar met PVC (controleer samenstelling sonde!) 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid Onverenigbaar met grapefruitsap. Geen sondevoeding 1 uur voor of 2-3 uur 
na de toediening vanwege verlaging van de absorptie 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Tacrolimus infusieconcentraat 5 mg/ml (Prograft®) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tacrolimus' 

Datum Wijziging 

01-04-2007 Toegevoegd capsules van 0,5 en 5 mg + Alternatieve vorm. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 423 
 

Tamoxifen 
 
 

Merknaam Nolvadex 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie De tablet in water (in spuit) uiteen laten vallen (methode A), draag hierbij 
handschoenen. 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tamoxifen' 

Datum Wijziging 

01-09-2010 Enteralia informatie: de tablet in water (in spuit) uiteen laten vallen (methode 
A), draag hierbij handschoenen. Geen alternatieve vorm. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Tamsulosine 
 
 

Merknaam Tamsulosine PCH 
 

Afleveringsvorm Capsule MGA 0,4 mg 
 

Vorm & middel Capsule met gereguleerde afgifte. De afgifte wordt gereguleerd door de 
coating van de korrels in de capsule 
 

Enteralia informatie Capsules mogen worden geopend (methode E) 
Korrels heel innemen 
Korrels heel laten, anders werkt het geneesmiddel te kort 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Alfuzosine (Xatral) 3 dd 2,5 mg. 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-05-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tamsulosine' 

Datum Wijziging 

01-08-2007 Ander merknaam Tamsulosine PCH 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. Alternatief middel: Alfuzosine (Altrax) 3 dd 
2,5 mg. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-09-2013 Enteralia informatie: Capsules mogen worden geopend (methode E). Korrels 
heel innemen. Korrels heel laten, anders werkt het geneesmiddel te kort. 

01-05-2014 Vorm & middel gewijzigd: Capsule met gereguleerde afgifte. De afgifte wordt 
gereguleerd door de coating van de korrels in de capsule. 
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Tegafur-uracil 
 
 

Merknaam UFT 
 

Afleveringsvorm Capsule met 100 mg tegafur en 224 mg uracil 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Capsule mag niet geopend worden 
 

Inname met voedsel Tenminste 1 uur voor de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid (Sonde)voeding vertraagt opnamesnelheid en vermindert de opname 
 

Alternatief middel Overleg mogelijkheden met apotheker 
 

Alternatieve vorm 5-Fluorouracil per infuus 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tegafur-uracil' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Temazepam 
 
 

Merknaam Normison 
 

Afleveringsvorm Capsule 10; 20 mg 
 

Vorm & middel Harde capsule met vloeistof 
 

Enteralia informatie Capsules mogen niet geopend worden 
In warm water (in spuit) uiteen laten vallen (methode B) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Capsule kan ook rectaal gegeven worden 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Temazepam' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Temozolomide 
 
 

Merknaam Temodal 
 

Afleveringsvorm Capsule 20; 100 mg 
 

Vorm & middel Harde capsule 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie Capsules mogen niet geopend worden 
 

Inname met voedsel Innemen op een nuchtere maag: 1 uur voor en 2 uur na de maaltijd. 
 

Verenigbaarheid Voedsel vermindert de opname 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Overleg mogelijkheden met apotheker 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Temozolomide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Tenofovir 
 
 

Merknaam Viread 
 

Afleveringsvorm Tablet omhuld 245 mg 
 

Vorm & middel Tabletten 
 

Enteralia informatie Bij slikproblemen kan de tablet worden opgelost in een vloeistof. Tablet in 
water (in spuit) uiteen laten vallen (methode A) 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd of met voedsel innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-10-2009 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tenofovir' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Terazosine 
 
 

Merknaam Terazosine PCH 
 

Afleveringsvorm Tablet 2 mg 
 

Vorm & middel Gespikkelde ronde platte tablet met afgeplatte hoeken, geel. 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan voor, na of tijdens de maaltijd worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-08-2006 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Terazosine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Terbinafine 
 
 

Merknaam Lamisil 
 

Afleveringsvorm Tablet 250 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Terbinafine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Testosteron 
 
 

Merknaam Andriol 
 

Afleveringsvorm Capsule 40 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
Geslachtshormoon 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid Voedsel verbetert opname: met (wat) voedsel innemen 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Testosteron (Sustanon®) injvlst 100 mg = 1 ml, 250 mg = 1 ml i.m. 
Testosteron (Testoderm®) pleister 10 mg (4 mg/24 uur), 15 mg (6 mg/24 
uur) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Testosteron' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Tetracycline 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Capsule 250 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid Vormt onoplosbare verbindingen met calcium: niet met melk(producten) 
innemen 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Doxycycline (Unidox® solutab) 
Tablet eerst oplossen en laten uitbruisen (methode G) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tetracycline' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Theofylline 
 
 

Merknaam Theolair Retard 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 250; 350 mg 
 

Vorm & middel Tablet heeft een breukgleuf en kan gedeeld worden 
Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk tocxiciteit en te 
korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-03-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Theofylline' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-03-2011 Alternatieve vorm verwijderd. 
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Thiamazol 
 
 

Merknaam Strumazol 
 

Afleveringsvorm Tablet 10; 30 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Thiamazol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 435 
 

Thiamine capsule 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Capsule 100 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsule mag open worden gemaakt en de inhoud kan worden opgelost in 
water (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Thiamine HCl injvlst 100 mg = 1 ml (100 mg/ml) 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2012 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Thiamine capsule' 

Datum Wijziging 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Thiamine tablet 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 25; 50  mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Thiamine HCl injvlst 100 mg = 1 ml (100 mg/ml) 
Injectievloeistof kan oraal gegeven worden (methode H) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Thiamine tablet' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Tibolon 
 
 

Merknaam Livial 
 

Afleveringsvorm Tablet 2,5 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Geslachtshormoon 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Oestrogeen/progestageen pleister 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tibolon' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Ticagrelor 
 
 

Merknaam Brilique 
 

Afleveringsvorm Tablet 90 mg 
 

Vorm & middel Filmomhulde tablet 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
In warm water uiteen laten vallen (methode B), dit kan echter 5-10 minuten 
duren 
 

Inname met voedsel Ticagrelor kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2014 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ticagrelor' 

Datum Wijziging 
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Tizanidine capsule 
 
 

Merknaam Sirdalud MR 
 

Afleveringsvorm Capsule MGA 6 mg 
 

Vorm & middel Capsule met gereguleerde afgifte, verwerken inhoud geeft mogelijk toxiciteit 
en te korte werking 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
Vertraagde afgifte functie vervalt bij verpulveren 
Keerdosering en doseerfrequentie aanpassen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid Voedsel beinvloedt beschikbaarheid niet 
Kan gemengd met voeding gegeven worden 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tizanidine capsule' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Tizanidine tablet 
 
 

Merknaam Sirdalud 
 

Afleveringsvorm Tablet 2 mg, 4 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid Voedsel beinvloedt beschikbaarheid niet 
Kan gemengd met voeding gegeven worden 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tizanidine tablet' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 Bij Afleveringsvorm toegevoegd tablet van 4 mg. 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Tolbutamide 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kort voor of tijdens de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tolbutamide' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Tolcapon 
 
 

Merknaam Tasmar 
 

Afleveringsvorm Tablet 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet filmonhuld 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Vanwege de bittere smaak de tablet geheel zonder kauwen innemen 
 

Inname met voedsel Kan voor, na of tijdens de maaltijd worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid De eerste dagdosis samen innemen met de eerste dagdosis levodopa-
preparaat en de volgende dosis 6 en 12 uur later geven 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-08-2006 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tolcapon' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Tolterodine tablet 1 mg 
 
 

Merknaam Detrusitol 
 

Afleveringsvorm Tablet 1 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Vieze smaak 
 

Enteralia informatie Verpulveren gaat erg moeilijk 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Overweeg een ander spasmolyticum, bijv. oxybutinine (Dridase®) stroop 1 
mg/ml 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tolterodine tablet 1 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Tolterodine tablet MGA 4 mg 
 
 

Merknaam Detrusitol SR 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 4 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Gewone tolterodine tablet 1 mg of 2 mg 
Oxybutynine stroop (Dridase) 1 mg/ml 
Keerdosis en doseerinterval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2009 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tolterodine tablet MGA 4 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Topiramaat 
 
 

Merknaam Topamax 
 

Afleveringsvorm Tablet 25; 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Vieze smaak 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Smaak eventueel camoufleren met limonade(siroop) of vruchtensap (zoete 
vloeistof) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid Voedsel beinvloedt beschikbaarheid niet 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Topiramaat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Tramadol 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Capsule 50 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Tramadol druppelvloeistof 100 mg/ml of tramadol zetpil 100 mg 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tramadol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Tranexaminezuur 
 
 

Merknaam Cyklokapron 
 

Afleveringsvorm Tablet 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld met breukgleuf 
Licht bittere smaak 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Smaak eventueel camoufleren met limonade(siroop) of vruchtensap (zoete 
vloeistof) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Tranexaminezuur injectievloeistof 100 mg/ml of Tranexaminezuur 50 mg/ml 
mondspoeling FNA (niet in VUmc op voorraad) 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-12-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tranexaminezuur' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-12-2013 Alternatieve vorm: Tranexaminezuur injectievloeistof 100 mg/ml of 
Tranexaminezuur 50 mg/ml mondspoeling FNA (niet in VUmc op voorraad). 
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Tranylcypromine 
 
 

Merknaam Parnate 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Tranylcypromine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Trazodon 
 
 

Merknaam Trazolam 
 

Afleveringsvorm Tablet 100 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Trazodon' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Triamtereen 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 50 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
Kan misselijkheid geven 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Van het kaliumsparende diureticum spironolacton is een drank aanwezig. 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-12-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Triamtereen' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-12-2013 Alternatief middel: Van het kaliumsparende diureticum spironolacton is een 
drank aanwezig. 
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Trihexifenynidyl 
 
 

Merknaam Artane 
 

Afleveringsvorm Tablet 2 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Trihexifenynidyl' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Trimethoprim 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 100; 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Bij eenmaal daags dosering: bij voorkeur voor de nacht innemen (i.v.m. 
langere verblijftijd in blaas) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Trimethoprim (Monotrim®) suspensie 10 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Trimethoprim' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Enteralia U 
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Ursodeoxycholzuur 
 
 

Merknaam Ursofalk 
 

Afleveringsvorm Capsule 250 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Ursodeoxycholzuur drank (Ursobil) 31,7 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Ursodeoxycholzuur' 

Datum Wijziging 

01-05-2010 Alternatieve vorm: ursodeoxycholzuur drank (Ursobil) 31,7 mg/ml 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Enteralia V 
 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 456 
 

Valaciclovir 
 
 

Merknaam Zelitrex 
 

Afleveringsvorm Tablet 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
Vieze smaak 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Smaak eventueel camoufleren met limonade(siroop) of vruchtensap (zoete 
vloeistof) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Aciclovir (Zovirax®) suspensie 40 mg/ml 
3 gram valaciclovor komt overeen met 4 gram aciclovir 
Tevens andere doseerfrequentie 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Valaciclovir' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Valganciclovir 
 
 

Merknaam Valcyte 
 

Afleveringsvorm Tablet filmomhuld 450 mg 
 

Vorm & middel Roze, bolle ovale filmomhulde tabletten met de imprint “VGC” aan de ene kant 
en “450” aan de andere kant 
Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie De tabletten mogen niet worden gebroken of fijn gemaakt 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel Ganciclovir poeder voor infusieoplossing (uitsluitend voor iv toediening) 
 

Alternatieve vorm Drank (50 mg/ml), levertijd 2 weken 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-09-2010 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Valganciclovir' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Valproinezuur 
 
 

Merknaam Depakine Chronosphere 
 

Afleveringsvorm Granulaat met gereguleerde afgifte 
 

Vorm & middel Sachet met granulaat 
 

Enteralia informatie Het granulaat met vertraagde afgifte is een farmaceutische vorm die geschikt 
is als er zich slikproblemen voordoen. 
Het granulaat is smaakloos en wordt bij voorkeur toegediend door het 
granulaat op zacht voedsel (zoals yoghurt, appelmoes en kwark) of drank 
(bijv. sinaasappelsap), koud of op kamertemperatuur, te strooien.  
Het granulaat mag niet worden toegediend met warme of hete eet- en 
drinkwaren (zoals soep, koffie en thee).  
Het mag niet in de fles van zuigelingen worden toegediend, omdat het de 
speen kan verstoppen.  
Als het granulaat met vloeistof wordt ingenomen, is het raadzaam het glas 
met wat water om te spoelen, omdat er granulaat aan het glas kan blijven 
plakken. Het mengsel dient onmiddellijk te worden doorgeslikt en mag niet 
worden gekauwd. 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid Het granulaat is smaakloos en wordt bij voorkeur toegediend door het 
granulaat op zacht voedsel (zoals yoghurt, appelmoes en kwark) of drank 
(bijv. sinaasappelsap), koud of op kamertemperatuur, te strooien.  
Het granulaat mag niet worden toegediend met warme of hete eet- en 
drinkwaren (zoals soep, koffie en thee). 
Het mag niet in de fles van zuigelingen worden toegediend, omdat het de 
speen kan verstoppen. 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Valproinezuur druppelvloeistof 300 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2009 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Valproinezuur 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Valproinezuur tablet MGA 300; 500 mg 
 
 

Merknaam Depakine Chrono 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 300; 500 mg 
 

Vorm & middel Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Tijdens of vlak na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Valproinezuur granulaat MGA. Bij omzetting naar valproinezuur druppel of 
stroop, keerdosis en doseerinhoud aanpassen en bloedspiegel controleren 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Valproinezuur tablet MGA 300; 500 mg' 

Datum Wijziging 

01-02-2009 Toegevoegd aan alternatieve vorm: Valproinezuur granulaat MGA 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Valproinezuur tablet MSR 150 mg 
 
 

Merknaam Depakine Enteric 
 

Afleveringsvorm Tablet MSR 150 mg 
 

Vorm & middel Tablet met maagsapresistente coating 
Kan maagbezwaren geven 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden 
 

Inname met voedsel Tijdens de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Valproinezuur (Depakine®) druppels 300 mg/ml of stroop 40 mg/ml 
Eventueel controle bloedspiegel 
Keerdosis en doseerinterval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-01-2011 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Valproinezuur tablet MSR 150 mg tablet MSR 150 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 
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Valsartan 
 
 

Merknaam Diovan 
 

Afleveringsvorm Tablet 80 mg 
 

Vorm & middel Filmomhulde tablet 
 

Enteralia informatie Tablet mag fijngemaakt worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-08-2014 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Valsartan' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-08-2014 Capsule gewijzigd in filmomhulde tablet. 
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Vancomycine 
 
 

Merknaam Vancocin 
 

Afleveringsvorm Capsule 250 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Vancomycine poeder voor infusievloeistof oplossen in 20 ml water (1000 mg) 
of in 10 ml water (500 mg) en oraal of via maagsonde geven 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-09-2013 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Vancomycine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

01-09-2013 Alternatieve vorm: Vancomycine poeder voor infusievloeistof oplossen in 20 
ml water (1000 mg) of in 10 ml water (500 mg) en oraal of via maagsonde 
geven. 
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Vemurafenib 
 
 

Merknaam Zelboraf 
 

Afleveringsvorm Omhulde tablet 240 mg 
 

Vorm & middel Tablet. Kankerverwekkend en/of mutageen. Zie ook 3.1B in inleiding 
 

Enteralia informatie De tabletten kunnen gedispergeerd worden (methode A) 
 
Voor patienten die geen filmomhulde tabletten kunnen slikken, mogen de 
tabletten gedispergeerd worden in een glas water of appelsap. Het benodigde 
aantal tabletten moet in het geschikte volume drank (ongeveer 100 ml voor 
een 240 mg tablet) gedaan worden en omgeroerd worden met een lepel. De 
suspensie moet onmiddellijk worden toegediend na volledig uiteenvallen van 
de tablet(ten) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-08-2014 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Vemurafenib' 

Datum Wijziging 
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Venlafaxine 
 
 

Merknaam Efexor XR 
 

Afleveringsvorm Capsule MGA 37,5 en 75 mg 
 

Vorm & middel Capsule met gereguleerde afgifte, verwerken inhoud geeft mogelijk toxiciteit 
en te korte werking 
 

Enteralia informatie Capsule kan geopend worden (methode E) 
Korrels niet verpulveren. Goed naspoelen met water, korrels kunnen dunne 
sondes verstoppen 
Dunne sondes: korrels verpulveren. Keerdosis en doseerinterval aanpassen 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Venlafaxine' 

Datum Wijziging 

01-12-2006 Toegevoegd capsule MGA 37,5 mg 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Verapamil tablet 40; 80 mg 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 40; 80 mg 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
Bittere smaak 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
Smaak eventueel camoufleren met limonade(siroop) of vruchtensap (zoete 
vloeistof) 
Bij dit middel geen grapefruitsap drinken. 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Verapamil tablet 40; 80 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. Enteralia informatie: Bij dit middel geen 
grapefruitsap drinken. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Verapamil tablet MGA 240 mg 
 
 

Merknaam Verapamil SR 
 

Afleveringsvorm Tablet MGA 240 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf.  
Tablet met gereguleerde afgifte, verpulveren geeft mogelijk toxiciteit en te 
korte werking 
 

Enteralia informatie Mag niet verpulverd worden. Tablet is deelbaar in 2 delen. 
Bij dit middel geen grapefruitsap drinken. 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Verapamil dragee 
Keerdosis en doseerinterval aanpassen 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Verapamil tablet MGA 240 mg' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. Enteralia informatie: Bij dit middel geen 
grapefruitsap drinken. 

01-07-2011 Afleveringsvorm: Tablet MGA 240 mg met breukgleuf. Enteralia informatie: 
Tablet is deelbaar in 2 delen. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Vigabatrine 
 
 

Merknaam Sabril 
 

Afleveringsvorm Sachet met 500 mg poeder 
 

Vorm & middel Granulaat 
 

Enteralia informatie Lost snel op in 5-10 ml water (in spuit) (methode A) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Vigabatrine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Vitamine B complex 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 
 

Vorm & middel Tablet omhuld 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Vitamine B complex' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Voriconazol 
 
 

Merknaam Vfend 
 

Afleveringsvorm Tablet 200 mg 
 

Vorm & middel Filmomhulde tablet 
 

Enteralia informatie Tablet uiteen laten vallen in spuit (methode A)  
 

Inname met voedsel 1 uur voor of 1 uur na de maaltijd innemen. 
 

Verenigbaarheid (Sonde)voeding vertraagt opnamesnelheid en vermindert de opname 
Indien mogelijk op een lege maag innemen. 
 

Alternatief middel Overleg mogelijkheden met apotheker 
 

Alternatieve vorm Suspensie 40 mg/ml; Poeder voor infusieoplossing 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-04-2015 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Voriconazol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-04-2015 Enteralia informatie: Tablet uiteen laten vallen in spuit (methode A) 
Alternatieve vorm: Suspensie 40 mg/ml; Poeder voor infusieoplossing. 
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Enteralia X 
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Xantinolnicotinaat 
 
 

Merknaam Complamin 
 

Afleveringsvorm Tablet 150 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Xantinolnicotinaat' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Enteralia Z 
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Zidovudine 
 
 

Merknaam Retrovir AZT 
 

Afleveringsvorm Capsule 100 mg 
 

Vorm & middel Capsule met poeder 
 

Enteralia informatie Capsules kunnen geopend worden (methode E) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Zidovudine (Retrovir AZT®) drank 10 mg/ml 
Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Zidovudine' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Zolpidem 
 
 

Merknaam Stilnoct 
 

Afleveringsvorm Tablet 10 mg 
 

Vorm & middel Tablet met breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Zolpidem' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
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Zopiclon 
 
 

Merknaam - 
 

Afleveringsvorm Tablet 7,5 mg 
 

Vorm & middel Witte, ronde filmomhulde tablet met een breukgleuf 
Coating zorgt ervoor dat tablet niet snel uiteenvalt 
 

Enteralia informatie Tablet is omhuld om de vieze smaak te maskeren 
Tablet mag verpulverd worden (methode C) 
Eventueel kan met limonade of appelmoes de bittere smaak worden 
gemaskeerd 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm - 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-02-2013 
Laatste wijziging: geen 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Zopiclon' 

Datum Wijziging 
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Zuclopentixol 
 
 

Merknaam Cisordinol 
 

Afleveringsvorm Tablet 2; 10; 25 mg 
 

Vorm & middel Tablet zonder breukgleuf 
 

Enteralia informatie Mag verpulverd worden (methode C) 
 

Inname met voedsel Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 

Verenigbaarheid - 
 

Alternatief middel - 
 

Alternatieve vorm Zuclopentixol (Cisordinol®) druppels 20 mg/ml 
 
 

Beheergegevens Beheerder:  Bram Wilhelm 
 
Eerste versie:  01-11-2005 
Laatste wijziging: 01-06-2012 
 
Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na 
"Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. 
 

Overzicht wijzigingen bij Monografie 'Zuclopentixol' 

Datum Wijziging 

01-01-2011 Nieuw kopje: Inname met voedsel. 

01-06-2012 Inname met voedsel: Kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 



 

Handboek Enteralia VUmc  geprint op 1 april 2015 pagina 477 
 

 
 

Merknaam 
In de titel van de monografie staat de generieke naam van het geneesmiddel vermeld. Achter het kopje 
"merknaam" staan de merknaam en eventuele synoniemen van het geneesmiddel. 
 

Afleveringsvorm 
Toedieningsvorm van het geneesmiddel, zoals het in de handel is, dan wel zoals het wordt bereid in de 
apotheek. 
Dit kan zijn in oplossing in een ampul, flacon, zak of (wegwerp)spuit dan wel in poedervorm in een flacon of 
ampul. De totale hoeveelheid en/of de concentratie van het geneesmiddel in de doseervorm worden vermeld. 
Indien het geneesmiddel in een bepaalde chemische verbinding aanwezig is, wordt dit eveneens vermeld. 
 

Vorm & middel 
De kenmerken van de toedieningsvorm: breukstrepen; maagsapresistentie of vertraagde afgifte. Vulling van 
de capsule met poeder of granulaat. 
 

Enteralia informatie 
Informatie die van belang is bij het bereiden of toedienen van het geneesmiddel. Aanwezigheid van 
hulpstoffen, wel of niet openen van capsule of het verpulveren van tabletten. Aanduiding van risicovolle 
geneesmiddelen. 
 

Inname met voedsel 
Voor veel geneesmiddelen is het van belang dat ze op het juiste tijdstip in relatie tot de maaltijd worden 
ingenomen. 
 

Verenigbaarheid 
Toediening van het geneesmiddel in relatie tot de maaltijd. De opname van een geneesmiddel kan sterk 
worden beinvloed door de aanwezigheid van voedsel of andere geneesmiddelen in de maag. 
 

Alternatief middel 
Ander geneesmiddel uit dezelfde farmacotherapeutische groep. 
 

Alternatieve vorm 
Hetzelfde geneesmiddel in een andere toedieningsvorm: pleister, zetpil, tablet, drank, injectie. 
 

Beheergegevens 
Verantwoordelijkheden 
De apotheek is verantwoordelijk voor de inhoud van de wijzigingen en voor het up-to-date houden van de 
handboeken op het intranet. 
De afdeling is ervoor verantwoordelijk dat er uitsluitend met de meest recente versies wordt gewerkt. 
 
 

 Methode A 
Methode A: met handwarm water 
Granulaat, korrels, tabletten, orodispergeerbare tabletten. 
Benodigde hulpmiddelen: 
* wegwerp drinkbeker of sputumbeker 
* spuit voor orale toediening van 50 ml 
* afsluitdopje 
1. Neem een spuit van 50 ml voor orale toediening en trek de zuiger uit de spuit 
2. Breng de tablet, de korrels of het granulaat over in de spuit 
3. Zet de zuiger weer terug in de spuit en druk hem door tot het volumestreepje van 10 ml. 
4. Vul de wegwerp drinkbeker of sputumbeker met handwarm water (ca. 350C) 
5. Breng de spuit in verticale stand in het handwarme water 
6. Trek ongeveer 20 ml water op in de spuit: de zuiger staat nu bij het volume streepje van 30 ml. 
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7. Haal de spuit uit het water: voorkom daarbij leeglopen door de uitmonding van de spuit direct omhoog 
te richten. 

8. Sluit af met een afsluitdopje 
9. Zwenk de spuit voorzichtig om en wacht tot het geneesmiddel uiteen is gevallen. 
10. Ontlucht de spuit op 2 ml lucht na. 
11. Voorkom daarbij sproeien door de uitmonding van de spuit af te dekken met een tissue of gaasjes. 
 

 Methode B 
Methode B: met warm water 
Dragees, harde capsules, omhulde tabletten, zachte capsules 
Benodigde hulpmiddelen: 
* wegwerp drinkbeker of sputumbeker 
* spuit voor orale toediening van 50 ml 
* afsluitdopje 
1. Neem een spuit van 50 ml voor orale toediening en trek de zuiger uit de spuit. 
2. Breng de omhulde tablet, de dragee, de harde of zachte capsule over in de spuit. 
3. Zet de zuiger weer terug in de spuit en druk hem door tot het volumestreepje van 10 ml. 
4. Vul de wegwerp drinkbeker of sputumbeker met warm water (60-70°C) 
5. Breng de spuit in verticale stand in het handwarme water. 
6. Trek ongeveer 20 ml water op in de spuit: de zuiger staat nu bij het volume streepje van 30 ml. 
7. Haal de spuit uit het water: voorkom daarbij leeglopen door de uitmonding van de spuit direct omhoog 

te richten. 
8. Sluit af met een afsluitdopje. 
9. Zwenk de spuit voorzichtig om en wacht tot het geneesmiddel uiteen is gevallen. 
10. Ontlucht de spuit op 2 ml lucht na. 
11. Voorkom daarbij sproeien door de uitmonding van de spuit af te dekken met een tissue of gaasjes. 
 

 Methode C 
Methode C: met tablettenvermaler (Pill-Mill) 
Dragees, harde capsules, omhulde tabletten, tabletten 
Benodigde hulpmiddelen: 
* tabletvermaler “pill mill” 
* plastic maatbekertje van tenminste 25 ml 
* wegwerp drinkbeker of sputumbeker 
* roerstaafje 
* spuit voor orale toediening van 50 ml 
1. Plaats een plastic maatbekertje van tenminste 25 ml in de kunstofhouder. 
2. Plaats de roestvaststalen (rvs) stamper op de tabletten 
3. Sluit het maatbekertje af met het deksel, dat aan de stamper zit. 
4. Maal de tablet in het maatbekertje fijn door de stamper rond te draaien 
5. Laat het poeder in ca. 10 ml water uiteen vallen. 
6. Breng de vloeistof over in een wegwerp drinkbeker of sputumbeker 
7. Spoel het maatbekertje na met nog ca. 10 ml water en breng dat over in de wegwerp drinkbeker of 

sputumbeker. 
8. Meng met een roerstaafje en zuig de oplossing op in de spuit. 
9. Reinig de tablettenvermaler met water en laat drogen (geen zichtbaar poeder meer) 
BELANGRIJK: 
Als er grove deeltjes of vliesjes in de vloeistof aanwezig blijven die de sonde kunnen verstoppen, dan kan het 
geneesmiddel niet gebruikt worden. 
Ga in een dergelijk geval na welke andere mogelijkheden er zijn. 
 

 Methode D 
Methode D: suspensie maken MUPS 
Benodigde hulpmiddelen: 
* sonde met een doorsnede van charriere 8 of hoger 
* 1 wegwerpspuit van 60 ml die past op de te gebruiken sonde (het is belangrijk dat de geschiktheid van de 
geselecteerde spuit en sonde vooraf zorgvuldig worden getest) 
* 5 ml water 
* 15 ml sirupus simplex FNA of 5 ml volle yoghurt 
1. Stop de sondevoeding en spoel de sonde door met 10 ml water. 
2. Doe de MUPS tablet in de 60 ml wegwerpspuit. Vul de spuit met ongeveer 5 ml lucht en 5 ml water. 

Leg de spuit plat zodat de MUPS tablet in het water ligt. Laat het geheel 2 minuten liggen. 
3. Houd de spuit rechtop met de punt naar boven. Controleer, na omzwenken, of er geen grote deeltjes 

aanwezig zijn (er horen alleen kleine korreltjes zichtbaar te zijn). 
4. Trek in de spuit 15 ml sirupus simplex FNA of 5 ml volle yoghurt op en zwenk de spuit met de punt 

naar boven totdat de suspensie homogeen is. 
5. Koppel de spuit direct aan de sonde en voer de MUPS suspensie in één keer, binnen 15 seconden, door 

de sonde heen door een lichte druk uit te oefenen. 
6. Spoel de spuit met 10 ml water na en voer deze oplossing door de sonde. Controleer of de sonde en 

de spuit schoon zijn. Zo niet, spoel dan met 10 ml extra na. 
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BELANGRIJK: 
Er wordt een verdikkingsmiddel toegevoegd aan de in water uiteengevallen MUPS tablet om stapeling van de 
micropellets en verstopping van de sonde te voorkomen. Sirupus simplex FNA en volle yoghurt zijn hiervoor 
zeer geschikt. Om de maagzuurresistente coating intact te houden is een pH lager dan 5 (licht zuur) nodig. 
Met sirupus simplex FNA of volle yoghurt is de pH lager dan 5. 
Sondevoeding is niet geschikt voor het suspenderen van de MUPS tablet. 
Sondevoeding kent diverse samenstellingen waardoor het uiteindelijke effect niet voorspelbaar is. 
Tot nu toe is een aantal geteste sondes van charriere 8 of hoger geschikt gebleken. 
Het bereiden van de suspensie moet vlak voor gebruik gebeuren. Binnen 30 minuten na bereiden moet de 
suspensie, na opschudden, worden toegediend. 
 

 Methode E 
Methode E: openen; harde capsules 
Benodigde hulpmiddelen: 
* wegwerp drinkbeker of sputumbeker 
* spuit voor orale toediening van 50 ml 
* afsluitdopje 
1. Open de capsule. Moeilijk te openen capsules kunnen opengeknipt worden of volgens Methode B 

verwerkt worden. 
2. Giet de inhoud van de capsule in de spuit. 
3. Zet de zuiger weer terug in de spuit en druk hem door tot het volumestreepje van 10 ml. 
4. Vul de wegwerp drinkbeker of sputumbeker met handwarm water (ca. 35 0C). 
5. Breng de spuit in verticale stand in het handwarme water. 
6. Trek ongeveer 20 ml water op in de spuit: de zuiger staat nu bij het volumestreepje van 30 ml. 
7. Haal de spuit uit het water: voorkom daarbij leeglopen door de uitmonding van de spuit direct omhoog 

te richten. 
8. Sluit af met een afsluitdopje. 
9. Schud de spuit tot het poeder verdeeld is. 
10. Ontlucht de spuit op 2 ml lucht na. 
11. Voorkom daarbij sproeien door de uitmonding van de spuit af te dekken met een tissue of gaasjes. 
 

 Methode F 
Methode F: verdunnen; vloeibare orale geneesmiddelen 
Benodigde hulpmiddelen: 
* plastic maatbekertje van tenminste 25 ml 
* wegwerp drinkbeker of sputumbeker 
* roerstaafje 
1. Spuit voor orale toediening van 50 ml 
2. Verdun dikvloeibare geneesmiddelen om verstoppen van de sonde te voorkomen. 
3. Meet de benodigde hoeveelheid dikvloeibaar geneesmiddel af in een plastic maatbekertje en breng 

deze over in een wegwerp drinkbeker of in een sputumbeker. 
4. Voeg een ongeveer gelijk volume vers kraanwater toe en meng met een wegwerp roerstaafje. 
5. Zuig de verdunde vloeistof op in de spuit van 50 ml 
 

 Methode G 
Methode G: bruistabletten 
Benodigde hulpmiddelen: 
* plastic maatbekertje van tenminste 25 ml 
* wegwerp drinkbeker of sputumbeker 
* spuit voor orale toediening van 50 ml 
1. Meet 20 ml koud kraanwater af in een plastic maatbekertje 
2. Breng het water over in een wegwerp drinkbeker of in een sputumbeker en voeg de bruistablet toe. 
3. Laat de tablet gedurende enkele minuten bruisen totdat deze volledig uiteen gevallen is. De oplossing 

mag nog wel koolzuur bevatten. 
4. Zuig de oplossing op in de spuit van 50 ml 
 

 Methode H 
Methode H: injectievloeistoffen en poeder voor injectie 
Benodigde hulpmiddelen: 
* injectiespuit met naald 
* spuit voor orale toediening van 50 ml 
1. Injectieflacons met poeder voor injectie: los de inhoud van de benodigde injectieflacons op. 
2. Trek de benodigde hoveelheid van de vloeistof op uit de injectieflacon. 
3. Voorkom vergissingen: ga zorgvuldig na of de injectievloeistof inderdaad oraal gegeven moet worden. 
 

 Ad 3 Toedienen via de sonde 
* Stop de sondevoeding. Sluit hiertoe de lijn met de open/dicht klem af. Zet de enterale voedingspomp stop 

of in de “hold” stand. 
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* Monteer zonodig een spuittussenstukje om de spuit aan te sluiten op de voedingssonde of op de 
medicatiepoort aan het Y-bijspuitpunt aan het toedieningssysteem. 

* Als er geen aparte medicatiepoort (Y-bijspuitpunt) is, koppel dan het toedieningssysteem af van de sonde. 
* Spuit de voedingssonde door met 20-30 ml (kraan)water uit de daarvoor bestemde schone droge spuit. 
* Dien het geneesmiddel met behulp van de spuit toe via de medicatiepoort of rechtstreeks in de sonde. 
* Controleer of alle geneesmiddel uit de spuit verdwenen is. 
* Trek, indien de spuit nog geneesmiddelresten bevat, nogmaals 20-30 ml handwarm water op in de spuit 

en sluit deze af met het afsluitdopje. 
* Zwenk de spuit voorzichtig om en geef de geneesmiddelresten de tijd om uiteen te kunnen vallen en dien 

toe. 
* Spuit na de toediening de voedingssonde nogmaals door met 20-30 ml (kraan)water. 
* Herhaal stap 5 tot en met 9 voor eventuele andere toe te dienen geneesmiddelen. 
* Herstart de voeding door de open/dicht klem op de lijn te openen of de voedingspomp te starten. 
 

 3.1. 
Risicovolle stoffen 
De gezondheidsrisico’s van een toxische (= giftige) stof worden bepaald door de schadelijke eigenschappen 
van de stof en door de duur en mate van blootstelling (risico = toxiciteit x mate van blootstelling x duur van 
blootstelling). 
 
Bij het voor toediening gereedmaken van een dergelijk geneesmiddel geldt dat blootstelling zo veel mogelijk 
vermeden dient te worden. 
Dit kan door de volgende algemene voorzorgsmaatregelen: 
- het dragen van handschoenen 
- poeder zo min mogelijk inademen 
 
Risicovolle stoffen zijn nader onder te verdelen in de volgende categorieën: 
- reproductietoxische stoffen (voor de voortplanting giftige stoffen) 
- kankerverwekkende stoffen 
- mutagene stoffen (stoffen die schade kunnen veroorzaken aan het erfelijk materiaal in de geslachtscellen) 
- sensibiliserende stoffen 
 
A. Reproductietoxische stoffen 
Bij blootstelling aan deze stoffen is tot een bepaalde ondergrens geen schadelijk effect te verwachten. Risico’s 
gelden uiteraard met name voor zwangeren. Er kan volstaan worden met algemene veiligheidsmaatregelen, 
waarbij blootstelling zoveel mogelijk vermeden wordt; 
- Inademing zoveel mogelijk voorkomen. 
- Indien er een vloeibare vorm voorhanden is dan deze gebruiken. 
- Indien er geen vloeibare vorm voorhanden is, zoveel mogelijk gebruik maken van methode A of methode 

B: procedure 2 voor toediening gereed maken. 
- Aanraking van het geneesmiddel voorkomen door het dragen van handschoenen. 
 
Omdat het niet altijd bekend is wat de risico’s van een bepaald geneesmiddel voor het ongeboren kind zijn, 
geldt het advies om bij zwangerschap de hiervoor genoemde maatregelen bij alle geneesmiddelen te volgen. 
De enteralialijst biedt geen informatie over het al dan niet reproductietoxisch zijn van het geneesmiddel. 
In een enkel geval (bijv. finasteride en thalidomide) wordt het risico voor zwangeren dermate groot geacht, 
dat blootstelling, hoe gering ook, als ongewenst wordt beschouwd. Dit staat in de enteralialijst als volgt 
weergegeven: ‘Mag niet verpulverd worden door zwangeren’. 
 
Voor informatie per geneesmiddel wordt verwezen naar het Farmacotherapeutisch Kompas, waar gebruik 
gemaakt wordt van de zogenaamde Zweedse zwangerschapsindeling. Dit Zweedse systeem is gericht op het 
zelf innemen van de medicatie. Het risico voor iemand die het geneesmiddel slechts voor toediening gereed 
maakt (oplossen, verpulveren etc.) is vele malen kleiner, zoniet nihil. 
 
O.a. antibiotica, anti-epileptica, ACE-remmers, benzodiazepinen, hormoonpreparaten, lithium en cytostatica 
zijn geneesmiddelen die volgens het Zweedse systeem (mogelijk) reproductietoxisch zijn (categorie B3, C en 
D). 
 
B. Kankerverwekkende en mutagene stoffen 
Blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen kent geen minimale ondergrens. Blootstelling 
moet simpelweg altijd bij iedereen voorkomen worden: 
- Het is niet toegestaan om de tabletten en capsules met blote handen aan te raken. 
- Openen, breken en/of verpulveren van tabletten en capsules is niet toegestaan. 
- Indien een dergelijk middel toch aan een patiënt met slikklachten of een sonde gegeven moet worden, 

wordt dit zoveel mogelijk door de apotheek afgeleverd in de vorm van een drank (afgeleverd in een 
wegwerpspuitje). 

- Indien dit bereidingstechnisch onmogelijk is, wordt in overleg met de dienstdoende apotheker een ander 
alternatief gezocht. 

- Aanraking van dranken dient voorkomen te worden door het dragen van handschoenen. 
 
C. Sensibiliserende stoffen 
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Sensibiliserende stoffen kunnen overgevoeligheid veroorzaken zodat het lichaam bij een volgend contact met 
de stof gevoeliger reageert (zoals bij een allergische reactie). Een bekend voorbeeld hiervan zijn de 
antibiotica. 
Sensibilisatie kan voorkomen worden door blootstelling (met name via de huid) zoveel mogelijk te vermijden. 
Dit kan door het dragen van handschoenen. Verder kunnen eventueel maatregelen, zoals beschreven bij 
reproductietoxische stoffen, genomen worden. 
 

 3.1A 
A. Reproductietoxische stoffen 
Bij blootstelling aan deze stoffen is tot een bepaalde ondergrens geen schadelijk effect te verwachten. Risico’s 
gelden uiteraard met name voor zwangeren. Er kan volstaan worden met algemene veiligheidsmaatregelen, 
waarbij blootstelling zoveel mogelijk vermeden wordt; 
- Inademing zoveel mogelijk voorkomen. 
- Indien er een vloeibare vorm voorhanden is dan deze gebruiken. 
- Indien er geen vloeibare vorm voorhanden is, zoveel mogelijk gebruik maken van methode A of methode 

B: procedure 2 voor toediening gereed maken. 
- Aanraking van het geneesmiddel voorkomen door het dragen van handschoenen. 
 
Omdat het niet altijd bekend is wat de risico’s van een bepaald geneesmiddel voor het ongeboren kind zijn, 
geldt het advies om bij zwangerschap de hiervoor genoemde maatregelen bij alle geneesmiddelen te volgen. 
De enteralialijst biedt geen informatie over het al dan niet reproductietoxisch zijn van het geneesmiddel. 
In een enkel geval (bijv. finasteride en thalidomide) wordt het risico voor zwangeren dermate groot geacht, 
dat blootstelling, hoe gering ook, als ongewenst wordt beschouwd. Dit staat in de enteralialijst als volgt 
weergegeven: ‘Mag niet verpulverd worden door zwangeren’. 
 
Voor informatie per geneesmiddel wordt verwezen naar het Farmacotherapeutisch Kompas, waar gebruik 
gemaakt wordt van de zogenaamde Zweedse zwangerschapsindeling. Dit Zweedse systeem is gericht op het 
zelf innemen van de medicatie. Het risico voor iemand die het geneesmiddel slechts voor toediening gereed 
maakt (oplossen, verpulveren etc.) is vele malen kleiner, zoniet nihil. 
 
O.a. antibiotica, anti-epileptica, ACE-remmers, benzodiazepinen, hormoonpreparaten, lithium en cytostatica 
zijn geneesmiddelen die volgens het Zweedse systeem (mogelijk) reproductietoxisch zijn (categorie B3, C en 
D). 
 

 3.1B 
Kankerverwekkende en mutagene stoffen 
Blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen kent geen minimale ondergrens. 
Blootstelling moet simpelweg altijd bij iedereen voorkomen worden: 
- Het is niet toegestaan om de tabletten en capsules met blote handen aan te raken. 
- Openen, breken en/of verpulveren van tabletten en capsules is niet toegestaan. 
- Indien een dergelijk middel toch aan een patiënt met slikklachten of een sonde gegeven moet worden, 

wordt dit indien mogelijk door de apotheek afgeleverd in de vorm van een drank. 
- Indien dit bereidingstechnisch onmogelijk is, wordt in overleg met de dienstdoende apotheker een ander 

alternatief gezocht. 
- Aanraking van dranken dient voorkomen te worden door het dragen van handschoenen. 
 

 3.5. 
NSAID’s 
Een probleem van alle NSAID’s (ibuprofen, diclofenac, naproxen etc.) is dat zij frequent aanleiding geven tot 
maagklachten. Dit kan zowel door het directe effect op het maagslijmvlies als door een systemisch effect 
(ook zetpillen kunnen aanleiding geven tot maagbezwaren). Om het risico op maagklachten te minimaliseren 
zijn NSAID’s in allerlei formuleringen op de markt gebracht. Daarnaast bestaan er verschillende 
doseeradviezen. 
 
Hieronder een kort overzicht van de mogelijkheden om een direct effect op het maagslijmvlies te voorkomen: 
- Een tablet met een maagsapresistente coating. 
- Gebruik van een andere toedieningsweg. 
- Inname tijdens of vlak na de maaltijd. 
- Inname met voldoende water (snellere maagpassage + opname) 
- Inname als bruistablet of oplossachet op de lege maag om een goede en snelle absorptie en een korte 

contacttijd vanhet NSAID met het maagslijmvlies te bewerkstelligen. 
 
Een ander bekend probleem van NSAID’s is dat zij frequent aanleiding geven tot nierfunctiestoornissen en 
water- en zout- retentie. Daarom dient bij patiënten met nier-, lever-, en hart-aandoeningen die tevens een 
sonde krijgen of slikklachten ontwikkelen allereerst de indicatie heroverwogen te worden. 
 

 5.1. 
Tijdens de maaltijd innemen 
In de praktijk worden geneesmiddelen vaak tijdens de maaltijd ingenomen. 
Redenen hiervoor kunnen zijn: 
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- Verminderen van het risico op gastro-intestinale irritatie. 
- Een langzame, geleidelijk opname is gewenst. 
- Een vermindering van het first-pass effect is gewenst. 
- Makkelijk om te onthouden. 
 
Innemen op de volle maag of tijdens de maaltijd innemen houdt in dat het geneesmiddel tijdens of vlak na de 
maaltijd ingenomen dient te worden. 
 

 5.3. 
Niet tegelijkertijd toedienen met voeding 
Bij een dergelijke tekst is er sprake van een interactie (onverenigbaarheid) met voedsel. Sondevoeding dient 
in een periode van 2 uur voor tot 2 uur na de geneesmiddelengift gestaakt te worden. 
Zie ook: Geneesmiddel per sonde (6.2.: Beïnvloeding stabiliteit voeding en/of geneesmiddel) 
 
 

 6.2. 
Beïnvloeding van stabiliteit van voeding en/of geneesmiddel 
Geneesmiddelen kunnen de fysische stabiliteit van sondevoeding aantasten. Met name siropen, sterk zure 
geneesmiddelen en vloeistoffen gebufferd tot een pH van 4 of lager, geven soms klontvorming en/of 
veranderingen in de viscositeit en deeltjesgrootte van de voeding. Hierdoor kan verstopping van de sonde 
optreden. 
 
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat een geneesmiddel de chemische stabiliteit van bepaalde 
voedingsbestanddelen (bijvoorbeeld vitaminen) negatief beïnvloedt. 
 
Ook de stabiliteit van het geneesmiddel zelf kan aangetast worden. Het geneesmiddel kan geadsorbeerd 
worden aan bestanddelen van de voeding (bijvoorbeeld aan kalk in melkproducten), of ontleden. Hierdoor is 
het onbekend welke hoeveelheid van het geneesmiddel uiteindelijk beschikbaar zal zijn voor absorptie en 
daarmee voor het therapeutisch effect. Er zijn slechts weinig geneesmiddelen waarvan de houdbaarheid in 
sondevoeding is onderzocht. 

 
Geneesmiddelen niet toevoegen aan sondevoeding. Voor het toedienen van geneesmiddelen dient de voeding 
altijd te worden onderbroken. 
 

 tabel 5 6.3D 
Doorspoelregels sonde: 
- Per keer spoelen met 20-30 ml lauw kraanwater. 
- Minimaal 2x daags spoelen als er niet door de sonde gevoed wordt. 
- 6x daags spoelen bij continue sondevoeding. 
- Voor en na toedienen van porties sondevoeding spoelen. 
- Voor en na toedienen van elk afzonderlijk gegeven geneesmiddel spoelen. 
- Bij voorkeur geen geneesmiddelen door de sonde geven. 
- Bij dreigende verstopping vaker spoelen. 
- Geen koolzuurhoudende dranken gebruiken. 
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Bram Wilhelm 
Indien u opmerkingen en/of vragen heeft over een monografie, kunt u deze e-mailen naar Bram Wilhelm. 
Vermeld in de e-mail s.v.p. duidelijk welke monografie het betreft. 
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