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Beste huisarts

Via deze informatiefolder wensen we  meer informatie en 
richtlijnen mee te geven m.b.t. verschillende indicaties voor 
chronisch gebruik, ongewenste effecten, afbouwschema’s 
en rebound zuurbranden van maagzuurremmers 
(protonpompinhibitoren).  
Daarnaast werd ook een patiëntenfolder ter motivatie tot 
afbouw/stop opgemaakt die op de website van AZ Delta 
terug te vinden is onder https://www.azdelta.be/nl/patient/
medische-informatie/brochures/geneesmiddelen.

Het team apotheek AZ Delta

1. Indicaties chronisch gebruik
• Preventie van nieuwe ulcera
• Preventie van ulcera door NSAID gebruik bij risicopatiënten: 

enkel gedurende de inname van NSAID, erna stop
RISICOPATIËNT:

> 65 jaar
Belangrijke comorbiditeit
Antecedenten van (peptische) ulcera (=contra-indicatie)
NSAID + corticoïden
NSAID + acetylsalicylzuur
NSAID + ander antiplaquettair middel
NSAID + anticoagulans (coumarine of ander)

• Behandeling refluxoesofagitis graad C & D (endoscopisch 
vastgesteld)

2. Ongewenste effecten
• Malabsorpties van ijzer, vitamine B12, magnesium, calcium…
• Verhoogd risico op Clostridium difficile infecties
• Verhoogd risico op osteoporose
• ...
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3. Afbouwschema
U kunt bijvoorbeeld de dosis elke week verlagen met 50% tot 
de patiënt de laagst beschikbare dosering van het geneesmiddel 
inneemt.  
Indien tweemaal per dag een maagzuurremmer ingenomen 
wordt, kunt u beginnen met enkel de inname voor het ontbijt 
te behouden en de tweede inname te schrappen. Eenmaal op 
de laagste dosering gedurende één week, kan de patiënt de 
behandeling stopzetten.

4. Rebound zuurbranden
Het is mogelijk dat na (plots) stoppen van de behandeling 
van een protonpompinhibitor (PPI), rebound zuurbranden 
optreedt. Mocht de patiënt tijdens het afbouwen klachten 
hebben over een terugkerend zuurbranden kan een antacidum 
(bv. Maalox Antacid®, Gaviscon®, Rennie®, Riopan®,…) gegeven 
worden wanneer nodig.

5. Bronnen
www.farmaka.be
www.riziv.be
www.bcfi.be
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Contact
Hebt u nog vragen?

Contacteer de apotheek op

t 051 23 71 32


