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Pijn (paracetamol en NSAID’s) in  

Paracetamol oraal of rectaal  
NSAID 

Naproxen oraal rectaal 
Ibuprofen oraal 
Diclofenac oraal rectaal parenteraal cutaan 

 
Diabetes mellitus II medicamenteuze behandeling. 

biguanide: metformine 
sulfonylureumderivaat: gliclazide of tolbutamide 
insuline-mix Novomix 30/70 of Humuline 30/70 of Humalog 25/75  
insuline langwerkend: Humuline NPH of insuline detemir of insuline glargine  
insuline snelwerkend: Novorapid of Apidra of Humalog 

 
CVRM hypertensie medicamenteuze behandeling. 

thiazide-diureticum: hydrochloorthiazide of chloortalidon  
 

RAS-remmer  
ACE: lisinopril of perindopril of enalapril 
ARB: losartan of valsartan 

betablokker: metoprolol  
calciumantagonist: amlodipine of lercanidipine of nifedipine MGA 

 
Hypercholesterolemie medicamenteuze behandeling 

statine: simvastatine of atorvastatine of rosuvastatine 
lipidenverlagend middel: ezetimibe 

 
UWI zonder tekenen van weefselinvasie ICPC (U70) U71  

nitrofurantoine 
fosfomycine 
trimethoprim 
amoxicilline/clavulaanzuur 

 
UWI met tekenen van weefselinvasie; prostatitis (niet chronisch)* ICPC (U70) U71  

ciprofloxacine 
amoxicilline/clavulaanzuur 
cotrimoxazol 

 
Chlamydia infectie  ICPC U72  

azitromycine  
doxycycline  

 
Infectie van de lagere luchtwegen ICPC R81 

amoxicilline 
doxycycline 
azitromycine  

 
bacteriële conjunctivitis ICPC F70.1 

chlooramfenicol oogzalf  
chlooramfenicol oogdruppels   
tetracycline oogzalf 1%  

 
allergische conjunctivitis ICPC F71.01 

levocabastine oogdruppels  
prednisolon 0,5% minim 3-4x 1 druppel, max. drie dagen=3 minims 

 



 
contact-allergische conjunctivitis ICPC F71.01 

fenylefrine oogdruppels  
prednisolon 0,5% minim 3-4x 1 druppel, max. drie dagen=3 minims 

 
herpes ICPC F85.01 

aciclovir oogzalf  

 
blepharitis squamosa et ulcerosa ICPC F72.1 

fusidinezuur ooggel  

 
droge ogen, insufficiënte traanfilm ICPC F99.8 

hypromellose oogdruppels of carbomeeooggel  
bij irritatie: vrij van conserveermiddel 

 
lasogen ICPC F79 

oxybuprocaine 0,4% minim in principe eenmalig 1-3 druppels door arts in het aangedane oog 

 
corneabeschadigingen ICPC F79 

chlooramfenicol oogzalf  
chlooramfenicol oogdruppels 
ofloxacine oogzalf 
fusidine ooggel  
tetracycline oogzalf  

 
episcleritis ICPC F99.5 

prednisolon 0,5% minim 3-4x 1 druppel, max. drie dagen=3 minims 

 
otitis externa ICPC  H70  

zure oordruppels 
idem met HC 
idem met TA 

 
bij koorts, algemeen ziek zijn, diabetes of immunodeficientie 
combineren met 
flucloxacilline en zn paracetamol 

 
otitis media ICPC H71.1 

Lidocaine oordruppels? FK zegt “nee”, liever paracetamol 
xylometazoline neusdruppels (wordt door NHG afgeraden bij kinderen)  
 
systemische behandeling: 
amoxicilline  
bij allergie: cotrimoxazol  
bij uitblijven effect: amoxi/clav   
 
zw en allergie: azitromycine of erytromycine 
 
auriculaire schimmelinf: 
miconazol  
bij acenocoumarol: sulconazol lotion (Myk)?  

 
Alle vier de DOAC’s zijn in het Formularium MIJN.streek opgenomen bij atrium fibrilleren, omdat de 
NHG-standaard ze recent gelijkgesteld heeft met de vitamine K antagonisten en omdat we in overleg 
met de cardiologen een keuze voor een of twee van de vier (nu nog) niet te verdedigen vinden. Het 
advies aan de huisartsen die ze willen voorschrijven, is om er eentje te kiezen en daarmee zoveel 
mogelijk ervaring op te doen en deze, waar de noodzaak daartoe zich aandient, te delen op de 
website van Lareb.  



Foliumzuur suppletie kinderwens A97 
0,5 mg als er geen neuralebuisdefect in de voorgeschiedenis is en 5 mg als die er wel is geweest. 


