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DISCLOSURE SLIDE

(Potentiele) belangenverstrengeling

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met 

bedrijven

Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere (financiële) vergoeding

• Aandeelhouder

• Andere relatie, namelijk.. 

Geen

Geen 

Geen

Geen



EVEN VOORSTELLEN….

• Farmacie in Utrecht

• Werkzaam als apotheker bij afdeling LNA, KNMP

• Productzorg, bereiding en analyse

• Productzorg = zorgen voor een goed product tot aan het moment van toedienen. 

• Aandachtsgebieden

– VTGM Parenterale geneesmiddelen (Handboek Parenteralia)

– Geneesmiddelentekorten



INHOUD

• Wat is flebitis

• De invloed van geneesmiddelen 

• Mogelijke oplossingen





FLEBITIS

• Flebitis: ontsteking aan de vene

• Tromboflebitis: ontsteking aan de vene dat gepaard gaat met trombose

• Incidentie: ca. 20-40% bij patiënten met perifeer infuus 1

• Symptomen:

– Pijn en roodheid

– Gezwollen huid

– Warm

1. Plas M., Preventie van flebitis ten gevolge van het gebruik van perifere infusen, Nederlands tijdschrift voor evidence based practice, 2010 (4), 4-6.



VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN



OORZAKEN FLEBITIS

• Mechanisch: infuussysteem gerelateerd

• Chemisch: geneesmiddel gerelateerd 

• Bacterieel

• Patiënt



GENEESMIDDEL BIJWERKING



CHEMISCHE FLEBITIS

• Chemische oorzaken:

– Zuurgraad afwijkend (pH)

– Osmotische waarde afwijkend

– Intrinsiek vaat beschadigende eigenschappen van het geneesmiddel

– Voorkomen van 1-10 µm grote deeltjes 



ZUURGRAAD (PH)

• pH

• buffercapaciteit

• Geneesmiddelen met sterk afwijkende pH

• Acceptabele pH grenzen?



OSMOTISCHE WAARDE

• Wat is osmose 



OSMOTISCHE WAARDE

• Fysiologisch Osmotische waarde (isotoon): ca. 290 mOsmol/L



VAATBESCHADIGENDE STOFFEN

Voorbeelden:

• Etsende chemotherapeutica

• Middelen als: vancomycine, amfotericine B

• Hulpstoffen (voor oplossen geneesmiddel)



VREEMDE DEELTJES

• Afkomstig van glas, rubber en stof

• Verstopping van capillairen



OVERIGE KLINISCHE OORZAKEN

• Patiënt gerelateerd: vaatgesteldheid

• Therapie gerelateerd: duur infusie, snelheid van toedienen



MOGELIJKE OPLOSSINGEN

• Ander geneesmiddel geven, 

• Infuus verdunnen, toedieningssnelheid aanpassen

• Andere toedienweg, bijv. PICC lijn of andere centraal veneuze katheter



VRAGEN??


