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Anticholinerge of parasympathi-
colytische bijwerkingen vormen 
een belangrijk probleem voor 

ouderen en hun behandelaars. De bijwer-
kingen zijn vaak het resultaat van de 
gecombineerde werking van gelijktijdig 
gebruikte geneesmiddelen met anticholi-
nerge eigenschappen. Het is dus belang-
rijk, waar mogelijk, het gebruik van deze 
medicatie te beperken.

Anticholinergica
Er zijn meer dan 600 geneesmiddelen 

waarvan bekend is dat ze, in meerdere of 
mindere mate, anticholinerge effecten 
hebben. Tabel 1 geeft een overzicht van de 
meest gebruikte middelen. De kans op 
anticholinerge bijwerkingen wordt groter 
met het toenemen van de leeftijd, omdat 
de hoeveelheid acetylcholine afneemt bij 
het ouder worden en bovendien verlaagd 
is bij patiënten met de ziekte van 
Alzheimer en andere vormen van demen-
tie [1, 2]. Daarnaast gebruiken oudere 
patiënten vaak drie of meer anticholinerge 
geneesmiddelen tegelijkertijd.

Bijwerkingen
De meest voorkomende perifere bij-

werkingen zijn [1]:
●  droge mond, verminderde zweetsecre-

tie en droge huid;
●  wazig zien, accommodatiestoornissen, 

pupilverwijding en verhoogde intra-
oculaire druk (met kans op glaucoom);

●  mictiestoornissen, waaronder urine-
retentie;

●  obstipatie;
●  palpitaties.

Centrale bijwerkingen variëren van 
concentratieproblemen, sedatie en ver-
wardheid tot agitatie, hallucinaties, delier 
en ernstige cognitieve achteruitgang [1].

Hoewel veel van deze bijwerkingen op 
zichzelf mild kunnen zijn, leveren ze bij 
ouderen een aanzienlijke morbiditeit op, 
die vaak wordt onderschat [3]. Zo kan een 
droge mond leiden tot een verhoogd risico 

op ernstige luchtweginfecties, tand- of 
tandvleesproblemen, een verstoorde voed-
selinname en een bemoeilijkte spraak. 
Visusstoornissen kunnen de oorzaak  
vormen van valpartijen; urineretentie kan 
leiden tot infecties en tot (overloop)-
incontinentie. Deze gevolgen kunnen  
op hun beurt weer aanleiding geven tot 
andere problemen, zoals cognitieve stoor-
nissen of een delier, waardoor het functio-
neren van de patiënt snel kan verslechte-
ren [4].

delier
Een delier is een organisch-psychiatri-

sche stoornis die het gevolg is van cere-
brale ontregeling door een lichamelijke 
aandoening of het gebruik van geneesmid-
delen. Risicofactoren voor een delier zijn 
een leeftijd boven 70 jaar, al bestaande  
cognitieve stoornissen, visus- en gehoor-
stoornissen, stoornissen van activiteiten 
van het dagelijks leven en gebruik van  
alcohol en opiaten. Daarnaast zijn er uit-
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lokkende factoren: infectie, koorts, dehy-
dratie, elektrolytstoornissen, polyfarmacie 
en het gebruik van (genees)middelen met 
een anticholinerge werking [5]. Bij oude-
ren is de kans op een delier dus relatief 
groot.

anticholinerg syndroom
Een ernstige bijwerking van anticholi-

nergica is het anticholinerg syndroom, met 
symptomen als wazig zien, mydriasis 
(pupilverwijding), hete, droge en rode 
huid, droge mond, hevige dorst, tachy-
cardie en tachypnoe, hyperpyrexie, con-
vulsies, hevige onrust en hallucinaties, die 
vaak uitmonden in een delier. Bij een ern-
stige intoxicatie kan depressie van het cen-
traal zenuwstelsel optreden, met verschijn-
selen als hypotensie, circulatiestoornissen, 
ademhalingsdepressie en coma [6].

Meldingen bij Lareb
Het Nederlands Bijwerkingen 

Centrum Lareb heeft in het verleden meer-
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Tabel 1

Veel gebruikte geneesmiddelen met anticholinerge effecten

Cardiovasculair

captopril

chloortalidon

digoxine

diltiazem

dipyridamol

furosemide

hydrochloorthiazide

hydralazine

isosorbidemononi-

traat

methyldopa

nifedipine

triamtereen

Centraal  

zenuwstelsel

alprazolam

amitriptyline

chloordiazepoxide

codeïne

clomipramine

clozapine

desipramine

diazepam

doxepine

fenobarbital

flurazepam

haloperidol

imipramine

olanzapine

oxazepam

oxycodon

Respiratoir

theofylline

Gastro-intestinaal

atropine

cimetidine

ranitidine

Infectieziekten

ampicilline

cefalotine

cefamandol

clindamycine

gentamicine

piperacilline

tobramycine

vancomycine

Antihistaminica

hydroxyzine

Corticosteroïden

dexamethason

hydrocortison

prednisolon

Immuno-

suppressiva

azathioprine

ciclosporine
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malen gepubliceerd over anticholinerge 
bijwerkingen van geneesmiddelen. 
Hieronder waren publicaties over visus-
stoornissen bij gebruik van haloperidol  
en over anticholinerge effecten van  
tiotropium [7, 8].

ssri’s en glaucoom
Bij Lareb is tot op heden negen keer 

melding gemaakt van (acuut) glaucoom bij 
gebruik van de selectieve serotonineher-
opnameremmers (SSRI’s). Mydriasis is 
een bekende bijwerking van anticholinerg 
werkende geneesmiddelen. Hierdoor kan 
de kamerhoek (de begrenzing van de voor-
ste oogkamer) vernauwd raken, vooral bij 
mensen die al een nauwe kamerhoek  
hebben. Als deze kamerhoek volledig  
afgesloten raakt, ontstaat het zogenaamde 
nauwekamerhoekglaucoom, doordat de 
iris intermitterend het trabekelsysteem 
afsluit. De intra-oculaire druk kan hierdoor 
acuut en fors oplopen, wat kan leiden tot 
pijnklachten en visusdaling, die weer kan 
resulteren in blindheid [9].

interactie tolterodine en 
fluconazol
Lareb ontving een melding van een 

interactie tussen het parasympathicolyti-
cum tolterodine en fluconazol. Het betrof 
een 92-jarige man die tweemaal daags 2 mg 
tolterodine gebruikte vanwege urge-incon-
tinentie. Overige medicatie was amioda-
ron, isosorbidemononitraat en acetyl-
salicylzuur. Een dag na start met eenmaal 
daags 150 mg fluconazol voor een onbe-
kende indicatie ontwikkelde hij een toxisch 
anticholinerg delier met ernstige verward-
heid en visuele hallucinaties. Na staken van 
de fluconazol herstelde de patiënt volledig. 
Het gebruik van tolterodine werd geconti-
nueerd.

De positieve tijdsrelatie tussen het  
starten van fluconazol en het optreden van 
het anticholinerg delier zijn suggestief voor 
een causale relatie. Mogelijk is hier sprake 
van een farmacokinetische interactie:  
fluconazol is een remmer van CYP3A4  
en tolterodine is een substraat van dit iso-
enzym [10].

Besluit
Anticholinerge bijwerkingen vormen 

een probleem voor patiënten en kunnen 
leiden tot gevaarlijke situaties. Ouderen 
hebben meer risico op het ontstaan van 
anticholinerge bijwerkingen, omdat de 
hoeveelheid acetylcholine met de leeftijd 
afneemt en omdat deze groep patiënten 
vaak meerdere anticholinerg werkende 
geneesmiddelen gelijktijdig gebruikt. De 
morbiditeit ten gevolge van deze effecten 
kan groot zijn, maar wordt helaas nog vaak 
over het hoofd gezien. Het is dus belangrijk 
het gebruik van dergelijke medicatie te 
beperken of te verminderen en patiënten in 
te lichten over de risico’s. Hierin is een 
actieve rol weggelegd voor de apotheker ●
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