
 

Moclobemide + pethidine 9504a 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 

Gillman PK. 
Med J Aust 1995;162:554. 
 
 
 
 

moclobemide + 
pethidine 

rusteloos, verward, myoclonus, snel na 1e van 3 
injecties pethidine 75 mg bij vrouw (73) op 
moclobemide 750 mg/dag. Geen koorts. 
Snel herstel na staken pethidine. 
Co-medicatie: nortriptyline, lithium. 
Auteur: mogelijk hebben hoge spiegels lithium (1.2 
mmol/l) en nortriptyline (500 ug/l) de verwardheid 
gegeven. 

1C 
 
 

 
Opmerkingen 
Stockley: ‘although information is sparse, the manufacturer of moclobemide contraindicates the use of 
pethidine'. Omdat moclobemide reversibel MAO-remt, is interactie 48 uur na staken moclobemide niet 
waarschijnlijk. 
 
SPC Aurorix: toediening in combinatie met pethidine wordt niet aanbevolen. 
 
PubMed 25-2-11: geen nieuwe info. 
 

Alfanum. Code moclobemide: 1C     

 

Risicogroep  

 
 Code  Interactie Actie Datum 

Beslissing WFG 1D Ja Ja 22 maart 2011 

 
 



 
 

Rasagiline/selegiline + pethidine 9504b  
 
Onderbouwend Stof Effect Code 

Zornberg GL. 
Lancet 1991;337:246. 
 
 

selegiline + 
pethidine 

rusteloos, agitatie, delier, spierrigiditeit, 38.2
o
C, 1 dag 

na start pethidine bij man (56) op selegiline 5 mg 2dd. 
Pethidine gestaakt op na 3e dosis (op dag 4). 
Dag later tevens selegiline gestaakt. 
Co-medicatie: o.a. imipramine 175 mg 4 dd (ook 
serotonerg). Echter: combinatie selegiline + 
imipramine probleemloos gebruikt, tijdsrelatie 
toediening pethidine/optreden symptomen met elkaar 
in overeenstemming. 
WFG: ernstcode D, want symptomen (o.a. delier) 
passen beter bij categorie D dan C. 

1D 
 
 

 
Overig 

 
Stof 

 
Effect 

Starr C.  
Lancet 1991;337:554. 
 

selegiline + 
pethidine 

commentaar: volgens Zornberg wordt er in de PDR 
("Physician’s Desk Reference") gesteld dat er geen 
meldingen zijn van interactions met selegiline. Maar dat is 
niet correct, de PDR meldt wel dat wel.  

 
Opmerkingen 
Hansten: selegiline USUALLY AVOID gebaseerd op productinformatie. 
 
SPC Eldepryl: er zijn interacties beschreven tussen zowel niet-selectieve MAO-remmers en pethidine 
als ook tussen selegiline en pethidine. Aangezien het mechanisme van deze interactie tot op heden slecht 
begrepen wordt, lijkt het voorzichtigheidshalve verstandig om gelijktijdig gebruik van Eldepryl (selectieve MAO-B 
remmer) en pethidine te voorkomen. 
SPC Azilect: pethidine gecontraïndiceerd. Ernstige bijwerkingen bij gelijktijdig gebruik van pethidine en MAO-
remmers, als ook met een andere selectieve MAO-B remmer (GIC: men doelt waarschijnlijk op selegiline). Bij 
staken rasagiline minimaal 14 dagen wachten alvorens te starten met pethidine.  
→ WFG 20-9-2005: rasagiline toevoegen.  
 
WFG 3-7-07: er zijn opvallend weinig interacties met MAO-remmers, maar wél met pethidine; kennelijk maakt 
het voor pethidine niet uit of het MAO-A of -B is (itt tramadol), dus selegiline en rasagiline wel gekoppeld 
houden. 
 
PubMed 28-2-11: geen aanvullende informatie bij zoeken op selegiline/rasagiline + pethidine. 
 

Alfanum. code selegiline: 1D  rasagiline: --   

 

Risicogroep  

 
 Code  Interactie Actie Datum 

Beslissing WFG als 9504    

 
 
 


