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Onderbouwend Stof Effect Code 

Bojdani E.  
Psychiatry Res 
2019;279:284-6. doi: 
10.1016/j.psychres.2019.05.
009. 

desmopressine + 
meloxicam 

tonisch-clonisch insult, hyponatriëmie (Na-spiegel 
121 mmol/l), 2 weken na start meloxicam 15 mg/dag 
bij man op desmopressine 0.2 mg oraal voor de 
nacht; meloxicam gestaakt en desmopressine 
geleidelijk verlaagd. 
Man (50-er) had meervoudige psychiatrische 
aandoeningen waaronder schizofrenie en veel 
medicatie, oa clozapine, lamotrigine, fluoxetine. 

1E 

Garcia EBG.  
Haemophilia 2003;9:232–4. 

desmopressine + 
ibuprofen 

hyponatriëmisch coma (Na-spiegel 121 mmol/l; 
ref.waarde 135-145 mmol/l), 2 dagen na 
tandheelkundige ingreep, desmopressine profylaxe 
vóór de ingreep en ibuprofen erna, bij vrouw (55) met 
ziekte van Von Willebrand. Na waterrestrictie herstel 
na 24 uur. 
Voorheen nooit problemen bij gebruik desmopressine 
bij kleine chirurgische ingrepen.  
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Verrua E. 
Hormones 2013; 12:135-41. 
 
 

desmopressine + 
ketoprofen 

tonisch-clonisch insult en coma, ernstige 
hyponatriëmie, lactaat acidose en rabdomyolyse, 3  
dagen na start ketoprofen 200 mg/dag bij man (50) 
op desmopressine vanwege diabetes insipidus;.  
Na behandelen symptomen waterintoxicatie en 
tijdelijk staken desmopressine herstel na 72 uur.  
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Lareb Detailed Safetyreport 
167863 
niet gepubliceerd 

desmopressine + 
ibuprofen 

hyponatriëmie (113 mmol/l), 2 dagen na start 
ibuprofen bij vrouw (65) op desmopressine vanwege 
panhypopituitarisme na adenomectomie. 
Herstel  na tijdelijke waterrestrictie en staken 
ibuprofen. Dosering desmopressine niet aangepast.  

0E 

Moses AM.  
J Clin Endocrinol Metab 
1981;52: 910-3.  

desmopressine + 
indometacine 

toename effect desmopressine op urine-osmolaliteit 
van 450 mOsm/kg met alleen desmopressine naar 
600 mOsm/kg icm indometacine (getallen afgeleid uit 
fig. 2 p. rechts boven p. 912);  
geen significant effect op urinevolume en in duur van 
effect desmopressine.  
Regime: indometacine 25 mg elke 6 uur gedurende 3 
dagen, desmopressine 0,5 µg sc op dag 3 en vóór 
indometacine; 6 patiënten met diabetes insipidus. 
Referentiewaarde osmolaliteit urine: 275 – 300 
mOsm/kg 

3A 

 
Overig Stof Effect 

SPC Minrin desmopressine + 
NSAID’s 

een versterkte, maar niet verlengde werking van 
desmopressine is gemeld bij combinatie met indometacine. 
Bij combinatie met indometacine, en mogelijk ook andere 
NSAID’s, eventueel dosis desmopressine aanpassen, omdat 
NSAID’s waterretentie/hyponatriëmie kunnen induceren. 

SPC Indometacine, 
Ibuprofen, Ketoprofen 

NSAID's  vochtretentie en oedeemvorming is gerapporteerd in 
associatie met NSAID’s 

Mercke Odeberg J. 
J Pharm Pharmacol  
2004;56:1389–1398. 
 

desmopressine + 
piroxicam  

piroxicam steady state had geen significant effect op 
farmacokinetiek (AUC, t½, klaring) en farmacodynamiek 
(urine-osmolaliteit, urine-flow) van desmopressine. 
Regime: i.v. desmopressine 2 µg (kinetisch) of 0,2 µg + 
hydratie (dynamisch), piroxicam 20 mg dag 1, 10 mg dag 2-4;  
crossover studie; 16 vrijwilligers, washout periode 14 dagen 

 
Opmerkingen 
WFG: alleen klassieke NSAID’s koppelen. Controle van gewichtstoename heeft geen zin, het gewicht kan 
sowieso per dag al een kg schommelen. Ook heeft controle van de Na-spiegel weinig zin omdat het effect al zo 
snel optreedt. Sowieso weinig drinken/vochtbeperking. 
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