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 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo 50/25 mg, tabletten 

 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

Een tablet bevat 50 mg triamtereen en 25 mg hydrochloorthiazide. 

 

Hulpstoffen met bekend effect: 

Elke tablet Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo 50/25 mg bevat 0,36 mg zonnegeel (E110). 

 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Tabletten.  

 

Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo 50/25 mg, tabletten zijn oranje, rond en plat en zijn 

voorzien van een breukstreep. 

 

De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses. 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1 Therapeutische indicaties 

 

Ter behandeling van patiënten: 

* met lichte tot matige hypertensie; 

* met oedemen ten gevolge van decompensatio cordis; 

* met oedemen ten gevolge van nefrotisch syndroom, waarbij de nierfunctie goed is of slechts 

matig gestoord; 

* die, al dan niet ten gevolge van hyperaldosteronisme onvoldoende reageren op benzothia-

diazinediuretica alleen. 

 

Door het kaliumsparend effect van triamtereen is dit product met name geschikt voor patiënten met 

ernstige kaliumdepletie, patiënten bij wie een kaliumdepletie dreigt te ontstaan of bij wie een 

hypokaliëmie tot andere complicaties zou kunnen leiden zoals bijvoorbeeld aritmieën of versterking 

van de werking van gelijktijdig toegediende digitalis-glycosiden (zie ook rubriek 4.5). 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening 

 

Dosering 
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Volwassenen 

 

Hypertensie 

De gebruikelijke aanvangs- en onderhoudsdosering is 1 maal daags 1 tablet, in te nemen na de 

maaltijd. Voor sommige patiënten kan een onderhoudsdosering van 1 maal daags 1/2 tablet voldoende 

zijn. Bij onvoldoende bloeddrukdaling kan de dosering worden verhoogd tot 2 tabletten per dag. 

Verlaging van de dosering van andere gelijktijdig toegediende antihypertensiva kan noodzakelijk zijn 

(zie ook rubriek 4.5). 

 

Oedeem 

De gebruikelijke aanvangs- en onderhoudsdosering is 1 maal daags 1 tablet, in te nemen na de 

maaltijd. Bij sommige patiënten kan 1 tablet om de andere dag voldoende zijn. De dagelijkse 

maximale dosis mag niet meer zijn dan 4 tabletten. Bij deze dosering kunnen meer bijwerkingen 

optreden, terwijl het kaliumsparend effect van het middel niet in verhouding tot de dosis toeneemt. 

Hierdoor stijgt de kans op hypokaliëmie. 

 

Indien een behandeling moet worden gestaakt, verdient het aanbeveling om dit geleidelijk te doen, 

teneinde een reactief kaliumverlies te voorkomen. 

 

Paediatrische patiënten 

Dit product is niet bedoeld voor toediening aan kinderen. 

 

4.3 Contra-indicaties 

* overgevoeligheid voor benzothiadiazinen en sulfonamiden; 

* progressieve nierinsufficiëntie (creatinineklaring minder dan 25 ml/min) met toenemende 

oligurie en uremie gedurende de behandeling; 

* verminderde nierfunctie, waarbij de serumcreatinine hoger is dan 200 μmol/l; 

* leverinsufficiëntie; 

* levercirrose; 

* hyperkaliëmie, zoals bijv. ten gevolge van uremie. 

 

Aangezien een bestaand niersteenlijden onder invloed van triamtereen kan verergeren, is triamtereen 

voor deze patiënten gecontraïndiceerd. 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

Gedurende de behandeling moeten regelmatige bepalingen van de serum-electrolyten worden 

uitgevoerd. De tablet is een combinatie van twee diuretica, zodat men bedacht moet zijn op de 

mogelijkheid van stoornissen van de electrolytenbalans wanneer men hoge doses gebruikt voor 

langdurige behandeling of bij patiënten met een zoutarm dieet. Vooral bij patiënten met 

hartritmestoornissen is een regelmatige controle van de kaliumspiegel in het serum noodzakelijk. 

Hydrochloorthiazide kan hyperglykemie en glucosurie veroorzaken bij patiënten die aanleg hebben 

voor diabetes. 

Hyperurikemie kan ook worden waargenomen, eventueel met een jichtaanval. 

Patiënten moeten regelmatig worden onderzocht voor wat betreft mogelijke bloeddyscrasieën, andere 

idiosyncratische reacties of leverbeschadiging. Levercoma kan het resultaat zijn van een verstoorde 

electrolyten-balans bij acute cirrose. Zoals met elk diureticum is voorzichtigheid geboden bij zulke 

patiënten en de symptomen van dreigend coma (zoals verwardheid, slaperigheid en tremor) moeten in 

het oog worden gehouden. 

Terughoudendheid is geboden bij patiënten met nierstenen in de anamnese, aangezien door toedoen 

van triamtereen de aangroei van stenen zou kunnen bevorderen (zie ook rubrieken 4.3en 4.8). 
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Niet-melanome huidkanker 

Er is een verhoogd risico op niet-melanome huidkanker (NMSC) [basaalcelcarcinoom (BCC) en 

plaveiselcelcarcinoom (SCC)] bij blootstelling aan een toenemende cumulatieve dosis 

hydrochloorthiazide (HCTZ) waargenomen bij twee epidemiologische onderzoeken op basis van het 

Deense Nationaal Kankerregister. De fotosensibiliserende werking van HCTZ zou kunnen werken als 

een mogelijk mechanisme voor NMSC. 

 

Patiënten die HCTZ innemen moeten worden geïnformeerd over het risico op NMSC en moet worden 

geadviseerd hun huid regelmatig te controleren op nieuwe laesies en verdachte huidlaesies 

onmiddellijk te melden. Er dienen mogelijke preventieve maatregelen zoals beperkte blootstelling aan 

zonlicht en uv-stralen en, in het geval van blootstelling, afdoende bescherming aan de patiënten te 

worden aanbevolen om het risico op huidkanker tot een minimum te beperken. Verdachte huidlaesies 

moeten onmiddellijk worden onderzocht, mogelijk met inbegrip van histologisch onderzoek van 

biopsieën. Het gebruik van HCTZ bij patiënten die eerder NMSC hebben gehad moet mogelijk ook 

worden heroverwogen (zie ook rubriek 4.8). 

 

Choroïdale effusie, acute myopie en secundaire nauwe-kamerhoek glaucoom 

Sulfonamide- en sulfonamidederivaten, kunnen een idiosyncratische reactie veroorzaken, die leidt tot 

choroïdale effusie met gezichtsvelddeffect, voorbijgaande myopie en acute nauwe-

kamerhoekglaucoom. Symptomen zijn onder meer acute verminderde gezichtsscherpte of oculaire 

pijn en treden meestal op binnen enkele uren tot weken na initiatie van de therapie. Onbehandelde 

acute nauwe-kamerhoekglaucoom kan leiden tot permanent gezichtsverlies. De behandeling bestaat 

voornamelijk uit het zo snel mogelijk stoppen van hydrochloorthiazide. Prompte medische of 

chirurgische behandelingen moeten worden overwogen als de intra-oculaire druk ongecontroleerd 

blijft. Sulfonamide- of penicilline-allergie in de anamnese zijn mogelijke risicofactoren voor het 

ontwikkelen van acuut nauwe-kamerhoekglaucoom. 

 

Acute respiratoire toxiciteit 

Er zijn zeer zeldzame ernstige gevallen van acute respiratoire toxiciteit, waaronder ‘acute 

respiratory distress’-syndroom (ARDS), gemeld na inname van hydrochloorthiazide. 

Longoedeem ontwikkelt zich doorgaans binnen minuten tot uren na inname van 

hydrochloorthiazide. Bij aanvang omvatten de symptomen dyspneu, koorts, verslechtering 

van de longfunctie en hypotensie. Als de diagnose ARDS wordt vermoed, dient de behandeling 

met dit medicijn te worden gestaakt en een passende behandeling te worden gegeven. 

Hydrochloorthiazide mag niet worden toegediend aan patiënten bij wie eerder ARDS optrad 

na inname van hydrochloorthiazide. 

 

Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo bevat Natrium 

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 

natriumvrij’ is. 

 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

Kaliumsupplementen en/of kaliumsparende diuretica (spironolacton, amiloride) mogen niet 

gelijktijdig met triamtereen/hydrochloorthiazide worden toegepast, vanwege het risico voor het 

ontstaan van een potentieel ernstige hyperkaliëmie. 

Triamtereen/Hydrochloorthiazide oefent een antihypertensief effect uit; wanneer gelijktijdig gebruik 

van een ander niet-diuretisch antihypertensivum noodzakelijk is, moet de dosering van het laatste 

product meestal verminderd of aangepast worden (zie ook rubriek 4.2), vooral indien het een middel 
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betreft dat het perifere adrenerge zenuwstelsel blokkeert, zoals bètablokkers, guanidinederivaten en 

aanverwante verbindingen en ganglionblokkerende stoffen. 

Disopyramide versterkt het ongunstige effect van hyperkaliëmie en kan een matige hyperkalimie bij 

gebruik van triamtereen/hydrochloorthiazide levensbedreigend maken. 

Bij diabetici kan de insulinebehoefte gewijzigd zijn. 

Vanwege de kaliumsparende eigenschappen van triamtereen is hypokaliëmie bij gebruik van dit 

product ongewoon, maar kan in enkele gevallen voorkomen, wanneer triamtereen onvoldoende 

compensatie biedt voor het kaliumverlies ten gevolge van hydrochloorthiazide of het ziektebeeld. De 

myocardiale effecten van digitalis kunnen hierdoor worden versterkt bij patiënten met een 

hypokaliëmie. Bij deze patiënten kunnen verschijnselen van een digitalis-intoxicatie veroorzaakt 

worden bij eerder getolereerde doses van digitalis. 

Lithiumpreparaten moet men in het algemeen niet combineren met diuretica daar diuretica de renale 

lithium klaring doen dalen en daarmee het risico op een lithiumintoxicatie verhogen. 

Behandeling met ACE-remmers kan resulteren in een verhoging van de serumkaliumspiegel. Bij 

gelijktijdige toediening van dit type geneesmiddelen en triamtereen/hydrochloorthiazide is 

voorzichtigheid geboden. 

Combinatie met indometacine en mogelijk andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen 

(NSAID's) kan leiden tot hyperkaliëmie en nefrotoxiciteit en kan het diuretisch, natriuretisch en 

antihypertensief effect verminderen. 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Zwangerschap 

 

Hydrochloorthiazide 

Er is slechts beperkte ervaring met het gebruik van hydrochloorthiazide tijdens zwangerschap, met 

name in het eerste trimester. Experimenteel onderzoek bij dieren is niet toereikend. 

Hydrochloorthiazide passeert de placenta. Op basis van de farmacologische werkzaamheid van 

hydrochloorthiazide kan het gebruik hiervan tijdens het tweede en derde trimester de foetoplacentaire 

perfusie verstoren en leiden tot foetale en neonatale effecten zoals icterus, verstoring van de 

elektrolytenbalans en trombocytopenie. Hydrochloorthiazide dient niet te worden gebruikt voor 

zwangerschapsoedeem, zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie, omdat dit het risico op 

verminderd plasmavolume en placentaire hypoperfusie oplevert, terwijl het geen positieve invloed op 

het ziektebeeld heeft. Hydrochloorthiazide dient niet te worden gebruikt voor essentiële hypertensie 

bij zwangere vrouwen, behalve in het zeldzame geval dat er geen andere behandeling mogelijk is. 

 

Aangezien ook triamtereen de placenta-barrière passeert en zowel hydrochloorthiazide als triamtereen 

aantoonbaar zijn in navelstrengbloed, moeten bij toepassing van triamtereen/hydrochloorthiazide bij 

zwangere vrouwen de te verwachten voordelen worden afgewogen tegen mogelijke nadelige gevolgen 

voor de foetus. Deze risico's zijn icterus foetalis en neonatorum, trombocytopenie en mogelijk andere 

bijwerkingen, die bij volwassenen zijn gerapporteerd (zie ook rubriek 4.8). Dit middel dient derhalve 

tijdens de zwangerschap slechts te worden gebruikt na overleg met de arts, in geval er geen andere 

behandeling mogelijk is.  

 

Borstvoeding 

Tijdens het geven van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met de arts. 

Hydrochloorthiazide wordt in kleine hoeveelheden in de moedermelk uitgescheiden. Hoge doseringen 

thiazides kunnen door sterke diurese de melkproductie remmen. Het gebruik van 

Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo tijdens het geven van borstvoeding wordt niet 
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aanbevolen. Als Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo gebruikt wordt tijdens het geven van 

borstvoeding wordt een zo laag mogelijke dosering aanbevolen. 

 

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

Door het optreden van bijwerkingen als duizeligheid, vooral in het begin van de behandeling, kan de 

rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken negatief worden beïnvloed. 

 

4.8 Bijwerkingen 

Hyperkaliëmie kan vooral voorkomen bij nier- en leverfunctiestoornissen, in welk geval een verhoogd 

risico aanwezig is, evenals bij teveel kalium in het dieet. Symptomen van hypokaliëmie kunnen 

optreden. Als algemene bijwerkingen kunnen optreden spierkrampen, zwakheid, vertigo, hoofdpijn en 

droge mond, purpura, rash en andere huidreacties, misselijkheid, braken en andere gastrointestinale 

stoornissen. Braakneigingen kunnen voorkomen worden door inname na de maaltijden. Benadrukt 

moet worden dat braakneigingen en braken ook een teken kunnen zijn van een verstoorde 

electrolytenbalans. 

Enkele gevallen van neutropenie en leukopenie werden waargenomen. Het gebruik van triamtereen 

kan het ontstaan van nierstenen tot gevolg hebben. Deze nierstenen zijn geheel of ten dele 

samengesteld uit triamtereen en zijn metabolieten. 

Thiaziden kunnen soms paresthesieën, icterus en pancreatitis veroorzaken. Afname van de 

glucosetolerantie, manifest worden of verergeren van diabetes mellitus. Fotosensibilisatie en urticaria 

kunnen optreden.  

Bij chronische behandeling kan vooral bij patiënten met een licht gestoorde nierfunctie de 

glomerulusfiltratie onevenredig dalen met als gevolg een abnormale stijging van het ureumgehalte. De 

nierfunctie dient daarom bij langdurig gebruik regelmatig te worden gecontroleerd. Dit effect op de 

glomerulusfiltratie is reversibel. 

Bij patiënten met een latente foliumzuurdeficiëntie (alcoholische levercirrose, graviditeit) kan 

triamtereen een megaloblastische en/of macrocytaire anemie induceren. 

  

Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) 

Niet-melanome huidkanker (basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom). 

 

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen 

Niet-melanome huidkanker: Op basis van beschikbare gegevens van epidemiologische onderzoeken 

werd een cumulatief dosisafhankelijk verband tussen HCTZ en NMSC waargenomen (zie ook 

rubrieken 4.4 en 5.1). 

 

Oogaandoeningen 

Niet bekend: Choroïdale effusie, acute bijziendheid en secundair geslotenhoekglaucoom.  

 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 

Zeer zelden: Acute respiratory distress’-syndroom (ARDS) (zie rubriek 4.4).  

 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op 

deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 

gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 

te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl 

 

4.9 Overdosering 

http://www.lareb.nl/
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Symptomen: braakneigingen en braken, gastro-intestinale stoornissen en zwakheid, hypotensie, 

gestoorde electrolytenbalans. 

Behandeling: maagspoeling; bij hypotensie kunnen vasopressoren toegediend worden om de 

bloeddruk te normaliseren; bepaling en normalisering van de electrolyten en vloeistofbalans. Er 

bestaat geen specifiek antidotum. 

 

 

5 FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

Farmacotherapeutische categorie: combinatiepreparaten van diuretica en kaliumsparende middelen, 

ATC-code: C03EA01 

 

Triamtereen/Hydrochloorthiazide is een diureticum/antihypertensivum, waarin de natriuretische en 

bloeddrukverlagende werking van triamtereen en hydrochloorthiazide gecombineerd is, maar waarin 

het kaliumsparende effect van triamtereen de kaliuretische werking van hydrochloorthiazide kan 

compenseren. Hierdoor kunnen kaliumverlies en verstoringen van het zuur/base-evenwicht worden 

beperkt. 

 

Triamtereen 

Triamtereen verhindert de terugresorptie van natriumionen in de distale tubuli. De werking is 

onafhankelijk van aldosteron en compenseert goeddeels de kaliuretische werking van thiazide-

diuretica, chloortalidon en furosemide met een lichte potentiëring van het natriuretisch effect. 

 

Hydrochloorthiazide 

Hydrochloorthiazide remt de tubulaire terugresorptie van natrium en veroorzaakt een sterke toename 

van de water- en zoutuitscheiding. Hydrochloorthiazide verlaagt bovendien een verhoogde bloeddruk 

en potentieert het effect van specifieke antihypertensiva (zie ook rubriek 4.5). 

Niet-melanome huidkanker: Op basis van beschikbare gegevens van epidemiologische onderzoeken 

werd een cumulatief dosisafhankelijk verband tussen HCTZ en NMSC waargenomen. Eén onderzoek 

omvatte een populatie die bestond uit 71.533 gevallen van BCC en 8629 gevallen van SCC die 

werden gekoppeld aan respectievelijk 1.430.833 en 172.462 populatiecontroles. Een hoog gebruik van 

HCTZ (≥50.000 mg cumulatief) werd in verband gebracht met een aangepaste AR van 1,29 (95% BI: 

1,23-1,35) voor BCC en 3,98 (95% BI: 3,68-4,31) voor SCC. Er werd voor zowel BCC als SCC een 

duidelijk cumulatief dosisafhankelijk verband waargenomen. Een ander onderzoek wees op een 

mogelijk verband tussen lipkanker (SCC) en blootstelling aan HCTZ: 633 gevallen van lipkanker 

werden gekoppeld aan 63.067 populatiecontroles met behulp van een risicogestuurde 

bemonsteringsstrategie. 

Er werd een cumulatief dosisafhankelijk verband aangetoond met een aangepaste AR van 2,1 (95% 

BI: 1,7-2,6) stijgend tot AR 3,9 (3,0-4,9) voor hoog gebruik (~25.000 mg) en AR 7,7 (5,7-10,5) voor 

de hoogste cumulatieve dosis (~100.000 mg) (zie ook rubriek 4.4). 

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 

Triamtereen 

De werking begint na 2-4 uur en houdt 7-9 uur aan. De orale biologische beschikbaarheid is 30-70%. 

De Cmax is 66 ± 20 μg/l, 1-2 uur na inname van 50 mg triamtereen (in combinatie met 25 mg 

hydrochloorthiazide). Het wordt in onveranderde vorm en in de vorm van metabolieten uitgescheiden 

met de urine. De plasmahalfwaardetijd bedraagt 1,5-2,5 uur. 

 



 
Triamtereen/Hydrochloorthiazide 50/25 mg, tablets 

RVG 56658 

 

Module 1.3 Product Information Version: 2202 

Module 1.3.1 Summary of Product Characteristics Replaces : 2111 

 

Hydrochloorthiazide 

De diuretische werking begint ongeveer 1 uur na toediening en houdt 12 uur aan. De orale biologische 

beschikbaarheid van hydrochloorthiazide  (in combinatie met triamtereen) bedraagt 95%. De Cmax is 

155 ± 95 μg/l, 2 uur na inname van 25 mg hydrochloorthiazide (in combinatie met 50 mg 

triamtereen). Het wordt grotendeels in onveranderde vorm met de urine uitgescheiden. Tot 24% van 

een orale dosis wordt uitgescheiden met de faeces. De eliminatie uit het plasma verloopt bifasisch, 

met een terminale halfwaardetijd van 9,5-13 uur bij normale nierfunctie. 

 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

Geen bijzonderheden. 

 

 

6 FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

- maiszetmeel 

- microkristallijne cellulose 

- gepregelatineerd maiszetmeel 

- natriumzetmeelglycolaat 

- magnesiumstearaat 

- zonnegeel (E110) 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

Niet van toepassing. 

 

6.3 Houdbaarheid 

5 jaar. 

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Bewaren beneden 

25ºC. 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

De tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 30 en 250 stuks in doordrukstrip of in EAV-

verpakking (doordrukstrip). De doordrukstrip is van PVC-folie (250 μm dik) en aluminiumfolie met 

PVC-coating (20 μm dik). Bovendien zijn de tabletten verkrijgbaar in verpakkingen van 500 stuks in 

HDPE flacon. 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies  

Niet van toepassing. 

 

 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  

  

Aurobindo Pharma B.V. 

Baarnsche Dijk 1 

3741 LN Baarn 

Nederland 
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8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

In het register ingeschreven onder: 

RVG 56658       Triamtereen/Hydrochloorthiazide Aurobindo 50/25 mg, tabletten 

 

 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN 

DE VERGUNNING 

 

Datum van eerste verlening van de vergunning: 12 maart 1986 

Datum van laatste verlenging: 12 maart 2016 

 

 

10.  DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.4 en 4.8; 8 februari 2022 


