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Wanneer een diagnose van energie- stofwisselingsziekte is gesteld,  kan je als patiënt 

geconfronteerd worden om geneesmiddelen te moeten gebruiken. Tot op heden is er nog steeds 

geen behandeling voor deze aandoening. Er zijn ook nog geen therapieën die het voornaamste 

probleem van de aandoening kunnen oplossen, nl. gebrek aan energie. Hoewel het al mogelijk is om 

om te gaan met specifieke klachten,  de zogenaamde symptomatische behandelingen. Bijvoorbeeld 

een energie- stofwisselingsziekte kan leiden tot epileptie aanvallen,  die dan kunnen behandeld 

worden met anti-epileptica. Of in het geval van cardiomyopathy  (=hartspieraandoening) er dan 

specifieke hartmedicatie kan gegeven worden. Bijkomend kan u geconfronteerd worden met 

geneesmiddelen bij het ondergaan van een operatie of een medisch onderzoek waarbij er een 

verdoving nodig is. 

Het is van allergrootste  belang om zich te realiseren dat sommige geneesmiddelen mogelijk schadelijk kunnen 

zijn voor patiënten met een energie stofwisselingsziekte. De oorzaak van, een mogelijk groter risico van 

ongewenste negatieve effecten van deze geneesmiddelen, in het algemeen, ligt aan het feit dat deze medicijnen 

een negatieve impact hebben op het energiesysteem. De (groep van) geneesmiddelen wat wetenschappelijk 

geweten is van een mogelijk verhoogd risico op schadelijke effecten op energiestofwisselings patiënten, staan 

opgelijst in onderstaande tabel. Het soort wetenschappelijk bewijs voor negatieve effecten ervan verschilt per 

geneesmiddel /geneesmiddelen groep. We hebben de geneesmiddelen groep beschreven, gebaseerd op het 

wetenschappelijk bewijs. Hoewel we er niet op uit zijn belangrijke geneesmiddelen te beperken waar 

behandelingsopties al zo gelimiteerd zijn. In het algemeen betreft het experimentele gegevens,  gemarkeerd in 

het geel. Deze medicatie mag genomen worden onder strict toezicht vanwege de bijwerkingen. Voor andere 

medicijnen is er wetenschappelijk bewijs, met experimentele gegevens en afzonderlijke studieverslagen,  

gemarkeerd in het oranje. Deze medicijnen moeten met voorzichtigheid genomen worden,  in overleg met de 

specialist. Voor een aantal medicijnen is er een grondig wetenschappelijk bewijs ,  nl. gemarkeerd in het rood. 

Deze zijn contra-geindiceerd. Deze lijst bevat enkel de relatief vaak voorgeschreven medicatie. Voor andere 

soorten medicatie is het aanbevolen om de effecten strict op te volgen. 

Om (ernstige) schadelijke effecten te voorkomen,  moet je als patiënt goed overleggen met de 

dokter en de apotheker, dat bij u de diagnose van energie stofwisselingsziekte patiënt vastgesteld 

is. Alleen op deze voorwaarde kan het verantwoordelijk team die u behandelt u helpen met het 

maken van een veilige en doordachte keuze van geneesmiddelen, indien deze voor u 

voorgeschreven zouden worden. 

  



 

Categorie Werkzame stof Merknamen/voorbeelden* 

Analgetica/pijnstillers acetaminophen Paracetamol, , Ibuprofen,Tylenol, Actamin 

  salicylates Aspirin, Aspegic 

  tramadol Tramal, Tramalgetic 

NSAIDs diclofenac, indomethacin, naproxen Voltaren, Indocin, Aleve 

Anti-psychotica/ 

angstmedicatie 
chlorpromazine Thorazine 

  fluphenazine Permitil, Prolixin 

 haloperidol Haldol, Decanoate 

 risperidone Risperdal 

  clozapine Clozaril, Clopine 

Anti-depressieva fluoxetine Prozac 

Anti-epileptica valproic acid Depakine, Depakote 

 

carbamazepine, oxcarbazepine, 

phenobarbital, zonisamide, topiramate, 

gabapentin, vigabatrin 

Tegretol, Trileptal, Luminal, Zonegran, 

Topamax, Neurontin, Sabril 

 phenytoin Dilantin, Epanutin 

(plaatselijke) Anesthesie bupivacaine Marcaine 

  lidocaine Xylocaine 

  propofol (longterm anesthesia > 48 hours) Diprivan, Propoven 

  thiopental Pentothal 

(inhalatie) Anesthesie isoflurane, sevoflurane Forane, Ultane 

Spierverslappers Cis-atracurium, mivacurium - 

Anti-diabetica/ 

bloedsuikerverlagers 

biguanide drugs (metformin) Glucophage 

  thiazolidinedione (glitazones) Avandia 



 

Kanker medicatie 
Mitomycin C, doxorubicin, cisplatin, 

cyclophosphamide 

Mitosol, Platinol, 

Cytoxan 

Vibraat medicatie/cholesterol verlagers  clofibrate, ciprofibrate Modalim 

Statines/cholesterolverlagers cerivastatin, simvastatin Lipobay, Zocor 

Hartritme medicatie amiodarone Cordarone 

Bloeddrukverlagende medicatie beta-blockers (metoprolol, propranolol) Lopressor, Inderal 

Anti-retrovirale medicatie (HIV/AIDS 

medicatie) 
zidovudine, abacavir Retrovir, Ziagen 

Antibiotica aminoglycosides Amikacin, Gentamicin 

  chloramphenicol Chloromycetin 

  tetracyclines Minocin, Sumycin 

  linezolide Zyvox 

  quinolones Floxin, Ciproxin 

Systeem hormonale therapiën 
Corticosteroiden, Hydrocortisone, 

dexamethason, prednisone 

Cortef, Decadron, 

Prednisolon 

 

 

* De voorbeelden die hier worden genoemd betreffen commerciële merknamen, die van dag tot dag 

kunnen veranderen. Of er komen nieuwe merken bij. Daarom kan deze lijst niet compleet zijn. De 

kolom waarin de werkzame stof wordt genoemd is leidend/bepalend. 

Rood = strikte contra-indicatie! 

Roze = gebruik met beleid, bespreek met uw specialist 

Geel = kan worden gebruikt onder toezicht 
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Disclaimer 

The information contained in this document is for general information purposes only. The information is provided 

by International Mito Patients (IMP) and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we 

make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, 

reliability, suitability or availability with respect to this document or the information in it. Any reliance you place 

on such information is therefore strictly at your own risk. 

In no event will IMP be liable for any loss or damage (including without limitation, indirect or 

consequential loss or damage) arising out of, or in connection with, the use of this document. 

In geen geval zal IMP aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade (inclusief zonder beperking 

indirect of direct verlies of schade) die voortvloeit uit, of in verband met, het gebruik van dit 

document. 

 


