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Elke bijwerking begint met de melding van de  
eerste casus

In het PW Wetenschappelijk Platform (WP) is eerder opgeroepen 
om case reports aan te bieden voor publicatie. In het case 
report op pagina 98 in dit nummer van het WP beschrijven 
Florence van Hunsel en Petra Zweers twee meldingen waarbij 
het gelijktijdig gebruik van tranylcypromine en trazodon 
mogelijk leidde tot het serotoninesyndroom. In het protocol 
dat elk van de melders hanteerde voor het gebruik van deze 
combinatie, was deze mogelijke interactie niet vermeld en 
werd de combinatie als veilig beoordeeld.
Zoals met elke mogelijke bijwerking of interactie, geeft  
bekendheid de mogelijkheid om goed voorbereid te zijn en 
eventuele problemen snel te herkennen en op te lossen. De 
bekendheid van een mogelijke bijwerking of interactie begint 
altijd bij de melding van de eerste casus.
Het melden van vermoedelijke bijwerkingen en interacties 
kost tijd en het is begrijpelijk dat reguliere werkzaamheden 
voorrang krijgen. Toch is het een belangrijke taak van apothe-
kers om mogelijke bijwerkingen en interacties altijd te mel-
den! Wanneer een mogelijke bijwerking of interactie wordt 
opgemerkt, is het zinvol de casus goed te beschrijven en een 
wetenschappelijke achtergrond of theorie te formuleren.  
Dit is niet alleen belangrijk voor het eigen begrip van de 
gebeurtenis, maar ook heel waardevol voor de lezers.
Mocht u een interessante casus tegenkomen in de praktijk, 
dan helpt de redactie u graag met de omzetting van uw 
theorie en beschrijving tot een publicatie in het WP.
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