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EM = extensive metabolizers  PM = poor metabolizers  IM = intermediate metabolizers 
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tamoxifen + 
paroxetine / 
fluoxetine / 
escitalopram 
 
 
 

switch van paroxetine/fluoxetine (krachtige remmers) 
naar escitalopram (zwakke remmer): 
- endoxifen: toename AUC 4x (99.2 → 387 nM*h), 
Cmax 4x (5.46 → 23.1 nM) , Cmin 3x 
- 4-hydroxytamoxifen: toename AUC 1.34x (63.8 → 
85.8 nM*h), Cmax 1.4x (3.46 → 4.09 nM), Cmin 1.4x   
- tamoxifen en N-desmethyltamoxifen: geen relevante 
wijziging kinetiek 
toename AUC ratio endoxifen/N- N-
desmethyltamoxifen 3x en 4-
hydroxytamoxifen/tamoxifen 1.5x 
Regime: 10 vrouwen op tamoxifen 20 of 40 mg na 
switchen van paroxetine 15-60 mg/dag (n=8) of 
fluoxetine 20-30 mg/dag (n=2) naar escitalopram 10-
20 mg/dagen 20 of 40 mg 
Auteurs: switch naar escitalopram krachtig 
aanbevolen. 
→ Werkgroep: effect met escitalopram is klein/niet 
relevant; (es)citalopram noemen als alternatief voor 
fluoxetine, paroxetine of sertraline.   
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tamoxifen + 
 
 
paroxetine/ 
fluoxetine 
sertraline/   
citalopram 
 

alleen tamoxifen 20 mg/dag: 35 EM patiëntes 
tamoxifen + paroxetine/fluoxetine: 5 EM patiëntes 
tamoxifen + citalopram/sertraline: 10 EM patiëntes 
- zonder vs met paroxetine/fluoxetine: 
  endoxifenspiegel 84.1 vs 23.5 nmol/l  
- zonder vs met sertraline/citalopram: 
  endoxifenspiegel 84.1 vs 63.9 nmol/l 
De endoxifenspiegel van de 5 EM patiëntes op 
tamoxifen + paroxetine/fluoxetine was vergelijkbaar 
met die van 7 PM patiëntes op alleen tamoxifen. 
Venlafaxine had geen effect op de endoxifenspiegel 
bij 3 EM patiëntes.   
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tamoxifen + 
citalopram 
fluoxetine 
paroxetine 
sertraline 

case-control-studie met gegevens van de Danish Breast 
Cancer Cooperative Group en de Statistics Denmark 
database 
groep A: ER+/TAM+: oestrogeen-receptor positief en gebruik 
tamoxifen (366 cases en 366 controls) 
groep B: ER-/TAM-: oestrogeen-receptor negatief en geen 
gebruik tamoxifen 
groep A: 
risico op terugkeer borstkanker was niet verhoogd: 
met/zonder citalopram (37 cases, 35 controls): adjusted 
OR=1.1, 95% CI=0.7, 1.7 en met/zonder fluoxetine, 
paroxetine of sertraline: adjusted OR=0.9, 95% CI=0.5, 187  
groep B: 
geen substantieel effect op terugkeer borstkanker: 
met/zonder SSRI: adjusted OR=0.6, 95% CI=0.3, 1.6 
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tamoxifen + 
paroxetine 

vrouw (47) op tamoxifen 20 mg/dag krijgt paroxetine 20 
mg/dag vanwege major depressieve episode en opvliegers. 
Na switchen van paroxetine naar citalopram (vanwege 
mogelijke interactie) terugkeer opvliegers, maar geen 
terugkeer depressie. De auteurs speculeren dat de 
afwezigheid van opvliegers tijdens behandeling met 
paroxetine het gevolg is van lage spiegels van de actieve 
metabolieten van tamoxifen.  
→ Werkgroep: bewijs is indirect, gebaseerd op terugkeer 
opvliegers, geen spiegels gemeten; niet onderbouwend 

SPC Tamoxifen tamoxifen +  
CYP2D6-
remmers 

combinatie met CYP2D6-remmers kan leiden tot afname van 
de actieve metaboliet endoxifen. Gebruik van sterke 
CYP2D6-remmers (bijv. paroxetine, fluoxetine, kinidine, 
cinacalcet en bupropion) zo veel mogelijk vermijden. 

SPC Lexapro escitalopram escitalopram remt CYP2D6. Voorzichtigheid is geboden bij 
combinatie met geneesmiddelen die vooral door CYP2D6 
gemetaboliseerd worden en met een kleine therapeutische 
breedte (tamoxifen wordt niet genoemd).  

 
Opmerkingen  
Werkgroep Interacties oncologische middelen 27-1-2016: (es)citalopram wordt actie NEE, en noemen als 
alternatief voor fluoxetine/paroxetine/sertraline, naast fluvoxamine (bij IA 8109).  
Werkgroep Oncolytica Interacties 13-5-2009: fluvoxamine niet koppelen, want geen bewijs en heeft vrijwel geen 
remmend effect op CYP2D6.  
 
SPC Nolvadex: literatuur meldt farmacokinetische interactie met CYP2D6-remmers, wat leidt tot verlaging van 
de actieve metaboliet endoxifen. De klinische relevantie hiervan in de praktijk is onbekend.  
 

Alfanum. code citalopram: 3A escitalopram: 3A   
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