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Tricyclische antidepressiva 
(TCA’s) zijn geneesmiddelen 
die de symptomen van een 
depressie verminderen. Ze 
stabiliseren bepaalde stoffen 
in de hersenen die bij een 
depressie verstoord zijn. 
Tricyclische antidepressiva 
zijn: amitriptyline (Tryptizol, 
Sarotex), clomipramine 
(Anafranil), dosulepine 
(Prothiaden), doxepine 
(Sinequan), imipramine en 
nortriptyline (Nortrilen). 
Droge mond, duizeligheid en 
obstipatie (verstopping) zijn 
bekende bijwerkingen die in 
de bijsluiter staan. Dat deze 
middelen ook koude handen 
en/of  voeten kunnen veroor
zaken, is veel minder 
bekend. 
Bijwerkingen Centrum Lareb 
ontving meldingen hierover. 
Hoewel de bijwerking wel als 
hinderlijk werd ervaren, was 
dit in de meeste gevallen 
geen reden om het middel te 
stoppen. Als u een van deze 
middelen gebruikt en merkt 
dat u last heeft van koude 
handen en/of  voeten, overleg 
dit dan altijd met uw huisarts.
 
Zelf een bijwerking melden? 
Ga naar www. 
mijnbijwerking.nl
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Houdt ú de  
Consumentenbond scherp? 
heeft u duidelijke ideeën over waar de consumentenbond voor 
moet staan en wilt u daarop invloed uitoefenen? dat kan als lid 
van de bondsraad, het ledenparlement van onze vereniging. dit 
jaar zijn er weer verkiezingen; tot 1 september kunt u zich aan-
melden. Kijk voor meer informatie op: 
www.consumentenbond.nl/bondsraadsverkiezingen

Meldpunt zorgkosten
geschrokken van uw ziekenhuisrekening? staan er onduidelijke 
bedragen op de overzichten van uw zorgverzekeraar of begrijpt u 
het niet? de consumentenbond heeft samen met de ombudsman 
een meldpunt geopend om dergelijke ervaringen te verzamelen en 
om uiteindelijk de kosten in de zorg begrijpelijk te maken. 
doe mee en deel uw verhaal op:  
www.consumentenbond.nl/checkjezorgkosten. 
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Minister Edith Schippers gaat 
huisartsen aanspreken op de 
gebrekkige manier waarop zij 
omgaan met patiëntendos
siers. Uit onderzoek van de 
Consumentenbond, gepubli
ceerd in de afgelopen twee 
nummers van de Gezondgids, 
bleek dat tweederde van de 
dossiers onjuist of  incompleet 
is. ‘Zorgverleners moeten hun 
dossiers op orde hebben, dat 
staat buiten kijf’, schrijft de 

minister aan de Tweede 
Kamer. ‘Het signaal dat uit het 
onderzoek van de Consumen
tenbond naar voren komt 
baart mij dan ook zorgen en 
neem ik zeer serieus.’ 
De gebrekkige dossiervoering 
van huisartsen is onnodig, 
ook omdat er verscheidene 
programma’s zijn die hen 
ondersteunen bij het op orde 
brengen en houden van de 
dossiers. 

Huisarts moet 
aan de bak 

bittere pil vermeldt genees
middelen die van de markt zijn 
genomen of waarvan belangrijke 
nieuwe bijwerkingen zijn ontdekt.

Een pacemaker dragen is niet 
zonder nadelen. De draden 
kunnen breken en het kastje 
waar ze aan vastzitten veroor
zaakt vaak huidinfecties. Er is 
een oplossing op komst. In een 
internationale studie, waar ook 
het AMC aan deelnam, is bij 33 
patiënten een draadloze pace
maker geïmplanteerd. Bij 32 
van hen verliep dit succesvol, 
1 overleed door een hersen
infarct als gevolg van een hart
tamponade. Deze vochtopho
ping in het hartzakje komt bij 
1% van de huidige pacemaker
procedures voor. De draadloze 
pacemaker weegt 2 gram en 
heeft een vergelijkbare levens
duur als een ‘gewone’. Eind 
2015 worden de resultaten ver
wacht uit een extra veiligheids
studie, die nu plaats  vindt. Dan 
kan de pacemaker hopelijk 
vrij snel op grotere schaal 
worden toegepast.
http://tinyurl.com/ 

pacemaker-zonder-draden
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