INTERACTIE

Voeding & Geneesmiddelen
Wederzijdse interacties

Het risico op klinisch relevante interacties neemt toe, als patiënten
plotseling (drastische) veranderingen in hun eetgewoonten gaan aanbrengen. Bijvoorbeeld door het volgen van een bepaald (gezondheidsbevorderend- en/of afslank-) dieet of door opeens grote hoeveelheden

tiva gaat het hierbij om doseringen van meer dan 25 mg per dag en bij

of sterk wisselende hoeveelheden van een bepaald voedingsmiddel te

levodopa al bij doseringen van 2 tot 5 mg vitamine B6 per dag [3, 5].
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consumeren [2, 3, 6].

Micronutriënten kunnen de werking van een geneesmiddel ook juist ver-

Het aantal onderzoeken en publicaties in vaktijdschriften over interacties tussen voeding
en geneesmiddelen is de laatste jaren sterk toegenomen. Voeding, dieet, voedingsmiddelen, voedingsbestanddelen en voedingssupplementen kunnen onder andere absorptie of
werking van een geneesmiddel beïnvloeden. Anderzijds kan het gedurende lange tijd innemen van bepaalde geneesmiddelen een negatieve invloed hebben op de voedingsstatus
van patiënten en leiden tot een gebrek aan één of meer nutriënten.
Hoewel het in de beschikbare literatuur voornamelijk gaat om experimentele studies, kleine onderzoeken en beschrijvingen van casussen, blijkt dat interacties tussen voeding en
geneesmiddelen soms ernstige gevolgen kunnen hebben voor patiënten. Meer onderzoek
is noodzakelijk, want veel interacties zijn nog niet onderzocht, terwijl er steeds meer voedingsmiddelen (zoals verrijkte voedingsmiddelen), speciﬁeke diëten, voedingssupplementen en geneesmiddelen bijkomen. Bovendien moet uit onderzoek duidelijk worden in welke
gevallen de interactie klinisch relevant is.

De invloed van micronutriënten
(voedingssupplementen) op geneesmiddelen

acetylsalicylzuur (antitromboticum) [3, 5, 17, 18]. Zowel een verminde-

Micronutriënten (voedingssupplementen) kunnen van invloed zijn op

gevallen een potentieel gevaar voor de patiënt opleveren.

bijvoorbeeld de absorptie of op het metabolisme van geneesmiddelen.

Soms is het daarom beter om (hooggedoseerde) voedingssupplemen-

Micronutriënten kunnen de werking van een geneesmiddel verzwakken.

ten niet te combineren met bepaalde geneesmiddelen. Het is in ieder

Vitamine B6 kan de werking verminderen van orale anticonceptiva en

geval aan te bevelen om bij iemand die ook geneesmiddelen gebruikt

van levodopa (medicijn tegen de ziekte van Parkinson). Bij anticoncep-

een dosis langzaam te verhogen. >>

sterken. Zo versterkt bij gelijktijdige inname vitamine E de werking van
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Casus

Meneer Thomas gebruikt verschillende medicijnen. Na een hartinfarct wil hij gezonder eten. Hij wil veel meer groenten en
fruit in zijn dagelijkse voedingspatroon opnemen en overweegt om ook voedingssupplementen in te gaan nemen. Daarbij
is het van belang dat hij rekening houdt met diverse wisselwerkingen die zouden kunnen optreden. Waar moet hij op letten
als hij zijn voedingspatroon gaat veranderen of als hij supplementen in gaat nemen? [9]

De invloed van voeding op geneesmiddelen

Voeding kan ook van invloed zijn op de distributie, het metabolisme

Voeding kan op diverse wijzen een geneesmiddel beïnvloeden. Onder-

(biotransformatie) en de uitscheiding van geneesmiddelen [2-7].

zoek laat zien dat bij gelijktijdige inname van voedsel of bij aanwezigheid

Van bepaalde (bestanddelen in) voedingsmiddelen is bekend dat zij

van voedsel in de maag bij 77-93% van de getestte medicijnen verande-

de activiteit beïnvloeden van enzymen die geneesmiddelen metaboli-

De heer Thomas gebruikt de volgende medicijnen:

Toch moet meneer Thomas oppassen met het innemen van een supplement

ringen in absorptie optreden [1]. Soms kunnen al interacties optreden

seren. De cytochroom-P450 (CYP) iso-enzymen zijn belangrijk voor de

•

captopril/hydrochloorthiazide (combinatie ACE-remmer en een

waar ook vitamine K in zit. Uit een beschrijving van drie casussen bleek dat

vóór dat absorptie plaatsvindt, door de vorming van complexen. Dat kan

biotransformatie van veel geneesmiddelen. Deze iso-enzymen komen

thiazidediureticum)

25 mcg vitamine K (via een supplement) al van invloed kon zijn op de INR

bijvoorbeeld het geval zijn bij inname van bisfosfonaten (tegen osteo-

vooral voor in de lever maar ook bijvoorbeeld in maag, darmen en nie-

•

warfarine (anticoagulantia)

waarde (International Normalized Ratio). De INR geeft de mate van anti-

porose) of bij sommige antibiotica. Deze geneesmiddelen kunnen beter

ren. Het bekendste voedingsmiddel dat de activiteit van P450-enzymen

•

fenytoïne (anti-epileptia)

stolling aan [27].

niet in combinatie met mineraalrijke voedingsmiddelen, zoals melk of

beïnvloedt is grapefruitsap. Ook van kruisbloemige gewassen (o.a. broc-

kaas worden ingenomen, vanwege het gevaar op de vorming van com-

coli, spruitjes, kool) is bekend dat zij (in grotere hoeveelheden gegeten)

Omdat chronische inname van fenytoïne kan leiden tot verlaagde spiegels

veel meer vitamine K-rijke groenten gaan eten, zoals broccoli, spruitjes en

plexen (met calcium). Door complexvorming kan de absorptie van een

de activiteit van bepaalde CYP-enzymen induceren en daarmee van in-

van diverse B-vitaminen zou meneer Thomas kunnen overwegen een vita-

koolsoorten, omdat dit de werking van anticoagulantia zou kunnen vermin-

geneesmiddel in bepaalde gevallen wel met ruim 60% afnemen, waar-

vloed kunnen zijn op het metabolisme van medicijnen [5, 6].

mine B-complex in te nemen. Echter, zowel inname van foliumzuur als in-

deren [2]. Sojamelk en consumptie van grote hoeveelheden avocado kunnen

name van vitamine B6 kan leiden tot een verlaagde plasmaspiegel van feny-

eveneens een negatieve invloed hebben op de werkzaamheid van anti-coagu-

Of een interactie klinisch relevant is, hangt behalve van het type interac-

toïne, waardoor de kans op een epileptische aanval toeneemt [3, 5]. Daarom

lantia [3, 28].

tie mede af van de therapeutische breedte van een geneesmiddel. Veel

zou meneer Thomas regelmatig moeten worden gecontroleerd als hij deze

Inname van een hoge dosering vitamine E daarentegen kan de werking van

interacties zijn nog niet goed onderzocht en dus zijn de mogelijke ge-

B-vitaminen inneemt. Dat geldt met name als hij meer dan 10 mg/dag vita-

anticoagulantia potentiëren, waardoor bloedingen kunnen optreden. Het

volgen ook nog niet bekend. Uit beschrijvingen van casussen in vaklite-

mine B6 inneemt of als hij meer dan 1 mg/dag foliumzuur wil innemen.

gaat hierbij om doseringen boven de 400 IE. Ook een hoge dosis vitamine A,

ratuur blijkt echter dat ingrijpende wijzigingen in het voedingspatroon

Fenytoïne interfereert ook met het vitamine D-metabolisme; fenytoïne ver-

hooggedoseerde visoliecapsules en consumptie van grote hoeveelheden cran-

van mensen die geneesmiddelen gebruiken, met name bij ingestelde

hoogt de metabolisering en versnelt de afbraak van 25-hydroxyvitamine D3.

berrysap kunnen de antistolling versterken [3, 16]. Inname van genoemde

Een maaltijd kan de absorptie van een geneesmiddel zowel verminderen

medicijnen, ernstige en in zeldzame gevallen zelfs fatale gevolgen kun-

Als de heer Thomas niet voldoende vitamine D-rijke voedingsmiddelen eet en

supplementen/voedingsmiddelen bij antistollingsmiddelen wordt ontraden,

als verhogen. Factoren die de absorptie van een geneesmiddel kunnen

nen hebben [4, 8-16]. Zo zijn er verschillende meldingen gedaan bij het

niet regelmatig buiten komt, zou hij aangemoedigd moeten worden om meer

tenzij dit onder begeleiding van de trombosedienst gebeurt.

beïnvloeden zijn o.a. de hoeveelheid koolhydraten, eiwitten en/of vet-

Comittee of Safety of Medicines van interacties tussen cranberrysap en

vitamine D-rijke voedingsmiddelen te eten, zoals vette vis. Hij zou ook vaker

Tot slot gebruikt de heer Thomas captopril/hydrochloorthiazide. Bij langdu-

ten die een maaltijd bevat, de aanwezigheid van vezels, aanwezigheid

warfarine (anticoagulantia). Bij één man met een fatale aﬂoop. Hij stierf

naar buiten moeten gaan. Helaas lukt het daarmee meestal niet een reeds

rige inname van hogere doseringen thiazidediuretica kan kaliumverlies op-

van vocht, volume van de maaginhoud, zuurgraad in de maag, motiliteit

aan inwendige bloedingen. Warfarine wordt voornamelijk gemetabo-

bestaande deﬁciëntie op te heffen, zodat het aan te bevelen zou zijn om een

treden, maar hypokaliëmie wordt bij de heer Thomas voorkomen door het

van de darm en snelheid maaglediging [2, 3]. Vezels kunnen, afhankelijk

liseerd door P450CYP2C9. Verondersteld werd dat de in cranberrysap

vitamine D-supplement in te nemen, om het ontstaan van osteomalacie of

kaliumsparend effect van captopril. Mogelijk kan wel verlies optreden van

van het type vezel, de absorptie verminderen van onder andere digoxine

aanwezige bioﬂavonoïden de activiteit van dit enzym remden met als

ostheopathie op de lange duur te voorkomen.

andere vitaminen/mineralen [26].

(hartglycosiden) en levothyroxine (thyreomimetica ) [3-5]. Van nitrofu-

gevolg een sterkere werking van het geneesmiddel [16]. Warfarine is in

rantoïne (tegen urineweginfecties) wordt meer opgenomen en neemt

Nederland (nog) niet geregistreerd. Het wordt op dit moment alleen in

Fenytoïne heeft eveneens een daling van de vitamine K-spiegel tot gevolg [3, 5].

Bovenstaande (bewerkte) casus laat zien dat er vele wederzijdse wisselwerkin-

de biologische beschikbaarheid met 200-400% toe als het bij een maal-

sommige ziekenhuizen gebruikt voor kinderen (intraveneus). Van de in

Bovendien is warfarine een vitamine K-antagonist. Bij langdurige inname

gen mogelijk zijn bij de medicatie van de heer Thomas. In hoeverre genoemde

tijd wordt ingenomen of met melk [2, 3, 5].

Nederland gebruikte anticoagulantia (fenprocoumon en acenocouma-

kan op den duur een vitamine K-tekort ontstaan. Vitamine K is behalve voor

interacties ook daadwerkelijk klinische gevolgen zullen hebben, is van diverse

rol) wordt acenocoumarol ook door P450CYP2C9 gemetaboliseerd.

de bloedstolling ook van belang voor de botstofwisseling [3, 5].

factoren afhankelijk.

mee de biologische beschikbaarheid van het medicijn aanzienlijk vermindert [2, 3].

“Door complexvorming kan de absorptie
van een geneesmiddel in bepaalde gevallen
wel met ruim 60% afnemen”
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ring van de werking als een versterking van de werking kan in bepaalde

Iemand die op anticoagulantia is ingesteld kan ook maar beter niet plotseling
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Geneesmiddelen kunnen de status van essentiële micronutriënten in
het lichaam negatief beïnvloeden via remming van de absorptie, synthese, transport, opslag, metabolisme of excretie. In de meeste gevalDe laatste jaren neemt bij onderzoekers de belangstelling voor gunstige

len benadeelt een interactie de biologische beschikbaarheid van één of

nutriënt-geneesmiddel-combinaties toe. Onderzocht wordt in hoeverre

meerdere vitaminen en/of mineralen door verminderde absorptie, ver-

gebruik gemaakt kan worden van een synergetisch effect tussen een be-

snelde afbraak of verhoogde uitscheiding [3]. Soms is de werking van

paald nutriënt en geneesmiddel. Voorbeelden:

een geneesmiddel juist gebaseerd op een antagonistisch effect, zoals

•

Toevoeging van foliumzuur aan de standaardtherapie voor depressie

bij anticoagulantia (vitamine K-antagonisten) en bij onder andere me-

gaf in een aantal gevallen een sterkere (betere) repons op de behan-

thotrexaat, sulfonamiden en trimethoprim (foliumzuurantagonisten).

deling. Dit gold met name voor ﬂuoxetine (SSRI), maar trad ook op

Bij chronische inname kan op den duur een tekort ontstaan.

bij sertraline (SSRI), nortriplyline (TCA) en lithium [19-22].
•

De pijnstillende werking van diclofenac (NSAID) kan worden ver-

Geneesmiddel geïnduceerde deﬁciënties kunnen voor de patiënt

sterkt door combinatie met vitamine B1 , B6 (en B12) [23, 24]

ernstige gevolgen hebben [3, 5, 25, 26]:

“In de praktijk wordt nog maar in een beperkt
aantal gevallen gebruik gemaakt van gunstige
nutriënt-geneesmiddel-combinaties”

•

het ziekteproces kan door een slechte voedingsstatus ongunstig
worden beïnvloed

•

er kunnen (deﬁciënt afhankelijke) bijwerkingen optreden

•

er kan mogelijk een andere ziekte ontstaan
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