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Plak interactie sticker 

Betreft het:  
Haloperidol, droperidol, 
erythro/claritro/  
azitromycine, ciprofloxacine, 
ondansetron, fluconazol, 
(es)citalopram, sotalol*, 
amiodaron*, domperidon, 
methadon, pimozide of een 
ander geneesmiddel op 
Arizona-lijst 1 (hoog risico)

^
? 

 

Nee 

Breng de patiëntkenmerken en risicofactoren in kaart (evt. in 
overleg met voorschrijver). Maak ook gebruik van tabel 2,3 en 4 
□ Is de IA klinisch besproken?  zie HiX 
□ Recent ECG gemaakt door zelfde voorschrijver? 
Datum ECG: ../../…. QTc:…… ms 
□ Verwachting QT interval boven 500 ms door combinatie of >60 
ms toename QT interval?  
Risicofactoren zijn:  
 Leeftijd >70 
 Vrouwelijk geslacht 
 Factoren die de spiegel van de QTc-verlenger kunnen 

verhogen 
o Nier- of leverfunctiestoornissen, die de 

klaring beïnvloeden. eGFR:….. ml/min op 
../../…. 

o Hoge dosering 
o Hoge infusiesnelheid  
o Farmacokinetische interacties 

 Hypokaliëmie 
 cardiale voorgeschiedenis  

o atriumfibrilleren 
o ischemische hartziekte 
o hartfalen 
o linkerventrikelhypertrofie 
o linkerventrikeldysfunctie 
o (doorgemaakt) myocardinfarct 
o Aritmie 
o Bradycardie 
o plotse hartdood familie 

Is het voorschrift bedoeld 
voor kortdurend gebruik?  
Bv: 
□ Ondansetron ZN 
□ Fluconazol 1-malig 
□ Ciprofloxacine < 3 dgn 
□ Haloperidol <5 
mg/dag(max 8 dgn)? 
Of betreft het de 
volgende interactie: 
□ interactie tussen 
ciprofloxacine/ 
domperidon ≤ 30 mg / 
Haloperidol <5 mg/dag 
onderling 
 
 
 

Nee 

Combinatie akkoord 

Ja 
Ja 

Is er een alternatief mogelijk (volgens 
tabel 1)?  

Ja Nee 

Stel alternatief 
voor 

Ja 

Raad 
combinatie af. 
Overleg met 
voorschrijver. 
Overleg met 
cardioloog. 

Adviseer laagst mogelijke (keer)dosering en 
veiligste uit de geneesmiddelgroep, correctie van 
electrolyten, uitgangs ECG (max 3 mnd oud) en 
ECG-controle op piekplasmaconcentratie. Consult 
cardioloog bij afwijkingen. Zonder afwijkingen 
controle à drie maanden. 

Ja 

Raadpleeg apotheker  

Akkoord  

 

Bij een QTc boven de 500 ms of een stijging van 
de QTc met 60 ms , ten opzichte van voor de 
start van de medicatie, neemt de kans  voor 
torsade de pointes toe. Is dit het geval? 
 
 

Nee 
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Tabel 1: Mogelijke alternatieven 

QT-verlenging Alternatief 

Claritromycine, erytromycine, ciprofloxacine, 
azitromycine, levofloxacine etc. (als antibioticum) # 

Alternatief antibioticum op basis van kweekresultaten en 
indicatie 

Haloperidol (als antipsychoticum) Pipamperon 

Haloperidol en droperidol (preventie postoperatieve 
misselijkheid en braken) 

Serotonineantagonist (granisetron, ondansetron in lage 
dosering) 

Pimozide Vervang CYP3A4-remmer, vervang eventueel pimozide 
door pipamperon 

Domperidon Metoclopramide 

(es)citalopram Andere antidepressivum op basis van indicatie en 
klachten. CAVE: TCA’s bij cardiale patiënten! 

*Risico anti-aritmica op TdP: sotalol: 2,5%
1,2

, amiodaron <1%
3 

^https://crediblemeds.org/index.php/drugsearch 
#
Ciprofloxacine is het veiligste antibioticum in de groep fluoroquinolonen

4,5,6
. Risico op QT verlenging neemt af bij macroliden: 

erytromycine>claritromycine>azitromycine
3
. 

 
Tabel 2: Indeling naar QT-verlengend potentieel 

Hoog: Middelhoog: Laag: 

↑QTc > 60 msec tov de 
uitgangswaarde 

↑QTc 10-60 msec tov de 
uitgangswaarde 

↑QTc <10 msec tov de 
uitgangswaarde 

amiodaron (es)citalopram ciprofloxacine 

sotalol domperidon >30 mg/dag domperidon ≤ 30 mg 

erytromycine > 1000 mg/dag erytromycine ≤ 1000 mg/dag  

 ondansetron  

 methadon  

 haloperidol > 5 mg/dag haloperidol ≤ 5 mg/dag 

 Nog niet ingedeelde stoffen (Zie 
tabel 3) 

 

 
Tabel 3: Nog niet ingedeelde QT-verlengs 

Nog niet ingedeelde QT-verlengers mogelijk middelhoog 

anagrelide Donepezil pimozide procainamide 

droperidol flecaïnide propofol roxitromycine 

fluconazol ibutilide sevofluraan sulpiride 

ketanserine kinidine terlipressine vandetanib 

levofloxacine levomepromazine azitromycine disopyramide 

moxifloxacine oxaliplatin chloorpromazine claritromycine 

papaverine pentamidine chloroquine  
 
Tabel 4: Advies QT-interacties 
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Tabel 5: Normaalwaarden QTc-tijd 

 Man Vrouw 

Normaal < 430 ms < 450 ms 

Borderline 430 – 450 ms 450 – 470 ms 

Verlengd > 450 ms > 470 ms 

Het risico op TdP neemt toe bij een QTc-interval van >500 ms of bij een toename met meer dan 60 ms.
3 
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