
 

Fenelzine/tranylcypromine + tramadol 9490a  
 
Onderbouwend Stof Effect Code 

--    

 
Overig Stof Effect 

Calvisi V.  
Rev Med Liege. 
1999;54:912-3. 
 
 

fenelzine + 
tramadol 

delirium (angstig, verward, visuele hallucinaties), binnen 3 
dagen na stoppen langdurige behandeling fenelzine 45 
mg/dag en starten tramadol 100 mg 3dd, i.m. bij vrouw (63).  
Symptomen verdwijnen < 48 uur na stoppen tramadol. 
→ WFG: niet onderbouwend want acuut staken fenelzine kan 
onttrekkingsverschijnselen geven. Een delier kan vele 
oorzaken hebben. Dubieuze dechallenge.  

Gold DG. J Pharm Technol 
2003;19:19-22. 
 
 
 
 

fenelzine + 
tramadol 

delirium en psychose, 4 dagen na toevoeging tramadol 50 
mg 3dd vanwege operatie, bij vrouw (67, depressie en 
angststoornis) al 20 jaar op fenelzine 150 mg/dag (!). 
Fenelzine 1 dag later abrupt gestaakt. 4 dagen na staken 
bloeddruk 142/60, T 37.5 

o
C, trillingen, agitatie, hallucinaties, 

wanen, paresthesieën op bovenste en onderste 
extremiteiten. Daarna geleidelijk herstel. 
Vanwege delirium en psychose wordt patiënt opgenomen in 
een kliniek. Daar wordt de fenelzine abrupt gestaakt, dit kan 
een oorzaak zijn voor het lang aanhouden van het delirium.  
→ GIC: optreden klachten kunnen ook duiden op bijwerking 
tramadol.  
→ WFG: qua chronologie kan het kloppen maar veel mensen 
raken delirant na een operatie; de casus zou wel 
onderbouwend zijn als er geen OK tussen zat. 

de Larquier A.  
Therapie 1999;54:767-8. 
→ GIC: telt niet mee, 
iproniazide niet in Nederland 
verkrijgbaar. 

iproniazide + 
tramadol 

serotoninesyndroom (myoclonus, tremor, zweten, 
hyperreflexia en tachycardie) na toevoegen tramadol aan 
iproniazide bij patiënt (50). Dit gebeurt opnieuw na de 2e gift.=
Binnen 48 uur na staken tramadol herstelt de patiënt. 
→ GIC: lich. temp niet gegeven 

 
Opmerkingen 
Hansten: ‘Usually avoid', gebaseerd op productinformatie. 
Stockley: information is limited, maar MAO-remmers en tramadol hebben serotonerge werking. In praktijk bij 
combinatie monitoren op symptomen serotoninesyndroom. 
 
PubMed 28-2-11: geen aanvullende informatie bij zoeken op fenelzine/tranylcypromine + tramadol. 
 
WFG 22-03-2011: er is geen bewijs voor interactie, maar signaal is toch gewenst omdat er wel bewijs is voor 
interactie van tramadol met SSRI’s. Men is sinds de jaren 60 heel voorzichtig met voorschrijven van fenelzine 
en tranylcypromine, dit kan ook een reden zijn voor ontbreken bewijs.  
Er is echter wel bewijs voor het optreden van lichte serotonerge toxiciteit bij combinatie van SSRI’s met 
tramadol / oxycodon. In theorie zou deze interactie dan ook moeten plaatsvinden bij fenelzine en 
tranylcypromine. Gebrek aan bewijs kan ook komen doordat fenelzine en tranylcypromine op veel kleinere 
schaal worden toegepast dan SSRI’s en men uiterst voorzichtig is met combinatie met serotonerge stoffen.  
 

Alfanum. code fenelzine: -- tranylcypromine: --   

 

Risicogroep  

 
 Code  Interactie Actie Datum 

Beslissing WFG -- Nee Ja 22 maart 2011 

 



 
 
 

Fenelzine/tranylcypromine + oxycodon 9490b 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 

--    

 
WFG 22-03-2011: er is geen bewijs voor interactie, maar signaal is toch gewenst omdat er wel bewijs is voor 
interactie van oxycodon met SSRI’s. Men is sinds de jaren 60 heel voorzichtig met voorschrijven van fenelzine 
en tranylcypromine, dit kan ook een reden zijn voor ontbreken bewijs.  
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Beslissing WFG als 9490a    

 
 
 
 
 


