
 

Moclobemide + tramadol/fentanyl/oxycodon 9512a  
 
Onderbouwend Stof Effect Code 

--    

 
Overig Stof Effect 

Hernandez AF.  
J Forensic Sci 1995;40:128-
30. 

moclobemide + 
tramadol 

man pleegt suïcide; doodsoorzaak mogelijk serotonine-
syndroom vanwege inname moclobemide (spiegel 59.76 
mg/l), clomipramine (1.69 mg/l) en tramadol (10.89 mg/l). 

Anoniem. Australian Adverse 
Drug Reactions Bulletin 
2001;21:14. 

moclobemide + 
tramadol 

serotoninesyndroom 1x gemeld op moclobemide + tramadol. 

→ Projectgroep 2002: informatie is te summier om te kunnen 
beoordelen als interactie. 

 
Opmerkingen 
Stockley (tramadol): ‘information is limited'. In praktijk bij combinatie monitoren op symptomen 
serotoninesyndroom.  
Stockley (oxycodon, fentanyl): the advice is somewhat conflicting. If an opioid is given to a patient taking a 
MAOI, it would seem prudent to choose one that lacks serotonergic activity (e.g. codeine, morphine, 
oxycodone). Monitor concurrent use carefully for any signs of adverse effects. 
 
SPC Aurorix: tramadol niet genoemd. 
SPC Moclobemide Sandoz: moclobemide versterkt het effect van opiaten zoals tramadol; gelijktijdige toediening 
van tramadol is gecontraïndiceerd. 
 
SPC Tramal: mag niet worden gecombineerd met MAO-remmers. 
SPC Theradol: bij patiënten die MAO-remmers krijgen toegediend, of deze de afgelopen 14 dagen hebben 
gebruikt. Moclobemide niet genoemd. 
SPC oxycodon, fentanyl: contra-indicatie, 2  weken interval nodig met MAO-remmers. 
 
PubMed 28-2-2011: geen aanvullende informatie bij zoeken op moclobemide + tramadol, oxycodon, fentanyl. 
 

Alfanum. code moclobemide: -- oxycodon: -- fentanyl: --  

 

Risicogroep  

 
 Code  Interactie Actie Datum 

Beslissing WFG -- Nee Nee 22 maart 2011 

 
 
 



 
 

Selegiline/rasagiline + tramadol/ 
                                    fentanyl/oxycodon 

9512b  

 
Onderbouwend Stof Effect Code 

--    

 
Opmerkingen 
Hansten: ‘Usually avoid', gebaseerd op productinformatie. 
 
SPC Selegiline Sandoz: tramadol niet genoemd.  
SPC Eldepryl: de mogelijkheid bestaat dat tramadol interactie heeft met geneesmiddelen die de monoaminerge 
neurotransmissie bevorderen inclusief MAO-remmers. Tramadol dient derhalve niet gelijktijdig met selegiline te 
worden toegediend.  
SPC Azilect: tramadol wordt niet genoemd. 
 
SPC Theradol, Tramal, oxycodon, fentanyl, rubriek contra-indicatie: gelijktijdig of binnen twee weken na, gebruik 
van MAO-remmers. Selegiline/rasagiline niet genoemd.  
 
PubMed 28-2-11: geen aanvullende informatie bij zoeken op selegiline/rasagiline + tramadol, oxycodon, 
fentanyl. 
 

Alfanum. code --    

 

Risicogroep  

 
 Code  Interactie Actie Datum 

Beslissing WFG als 9512a    

 
 
 
 


