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Praktijkprikkel Verwisseling estradiol/norethisteron 2 mg/1 mg 
Twee geneesmiddelen die wat samenstelling betreft sterk op elkaar lijken, kunnen bij verwisseling 

gevolgen hebben voor de patiënt. Dat blijkt uit de volgende melding. 

 

Melding 

De urogynaecoloog schrijft aan een vrouw estradiol/norethisteron 2 mg/1 mg voor. Het gebruik is 

eenmaal daags een tablet. Er staat geen merknaam op het recept. Tijdens de receptverwerking 

heeft de apothekersassistente de keuze tussen Trisequens® of Kliogest®. De apothekersassistente 

kiest voor Trisequens® en levert dit af. Bij een vervolgafspraak bij de urogynaecoloog geeft de 

vrouw aan doorbraakbloedingen te hebben. De urogynaecoloog constateert dat de vrouw 

Trisequens® in plaats van Kliogest® heeft gebruikt. 

 

Analyse 

Er zijn drie estradiol/norethisteron bevattende geneesmiddelen in de handel. Naast de in de 

melding genoemde Trisequens® en Kliogest® bestaat er ook Activelle®. Hoewel de drie 

geneesmiddelen die bij overgangsklachten en ter preventie van postmenopauzale osteoporose 

worden gebruikt op elkaar lijken, zijn er ook enige verschillen (zie onderstaande tabel). 

 Trisequens® Kliogest® Activelle®  

Indicatie 

overgangsklachten 

Overgangsklachten bij 

vrouwen die ten minste 6 

maanden geen 

menstruatie meer 

hebben gehad. 

Overgangsklachten bij 

vrouwen die ten minste 

1 jaar geen menstruatie 

meer hebben gehad. 

Overgangsklachten bij 

vrouwen die ten minste 

1 jaar geen menstruatie 

meer hebben gehad. 

Prescriptiecode 

(PRK) en generieke 

productcode (GPK) 

Estradiol/norethisteron 

tab (Trisequens) 

Estradiol/norethisteron 

tablet 2/1mg 

Estradiol/norethisteron 

tablet omhuld 1/0,5 mg 

Verpakkings-

inhoud 

Een ronde strip met 12 

blauwe tabletten 

(estradiol 2 mg), 10 

witte tabletten (estradiol 

2 mg en 

norethisteronacetaat 1 

mg) en 6 rode tabletten 

(estradiol 1 mg). 

Een ronde strip met 28 

witte tabletten 

(estradiol 2 mg en 

norethisteronacetaat 1 

mg). 

Een ronde strip met 28 

witte tabletten 

(estradiol 1 mg en 

norethisteronacetaat 

0,5 mg). 

Innameschema Cyclus van 28 dagen: 

Gedurende 12 dagen 

eenmaal per dag een 

blauwe tablet. 

Vervolgens gedurende 10 

dagen 1 witte tablet. 

Daarna gedurende 6 

dagen 1 rode tablet. 

Cyclus van 28 dagen: 

Eenmaal per dag een 

tablet. 

Cyclus van 28 dagen: 

Eenmaal per dag een 

tablet. 

 

Indien deze geneesmiddelen op generieke naam worden voorgeschreven, kan verwarring over het 

bedoelde geneesmiddel ontstaan. Als de voorschrijver het juiste geneesmiddel voorschrijft en de 

apotheek het elektronisch voorgeschreven recept automatisch kan inlezen in het AIS zal geen 

probleem ontstaan. Verwerkt de apotheekmedewerker het recept handmatig in het AIS dan kan 

dat wel gebeuren omdat niet altijd alle essentiële gegevens in het computerscherm of op het 

uitgeprinte recept zichtbaar zijn. Soms is slechts een deel van de generieke naam van het product 

zichtbaar. 
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Aanbevelingen 

 

Voor apothekers 

 Bespreek met het team de verschillen in samenstelling en effect tussen de drie 

geneesmiddelen. Bespreek ook dat als achter de generieke naam de sterkte 2/1 mg is vermeld 

Kliogest® wordt bedoeld, als achter de generieke naam de sterkte 1/0,5 mg is vermeld Activelle 

wordt bedoeld en als achter de generieke naam Trisequens tussen haakjes is vermeld 

Trisequens® wordt bedoeld. Geef ook aan dat het team erop bedacht moet zijn dat op het 

computerscherm of op het uitgeprinte recept een deel van de naam en/of sterkte kan zijn 

weggevallen.  

 Vermeld in het AIS bij Trisequens®, Kliogest® en Activelle® dat bij handmatig te verwerken 

recepten, waarbij het niet duidelijk is of Trisequens®, Kliogest® of Activelle® wordt bedoeld, 

contact moet worden opgenomen met de voorschrijver.  

 Controleer de recepten van estradiol/norethisteron aan de hand van de merknaam.  

Voor apothekersassistenten 

 Neem bij handmatig te verwerken recepten, waarbij het niet duidelijk is of Trisequens®, 

Kliogest® of Activelle® wordt bedoeld, contact op met de voorschrijver. 

Voor voorschrijvers 

 Zorg voor de vermelding van zowel de generieke naam als de merknaam op het recept bij 

voorschrijven van combinatiepreparaten met estradiol en norethisteron. Deze zijn alleen 

verkrijgbaar als merkgeneesmiddel. Indien merknamen automatisch naar generiek omgezet 

worden, neem dan de merknaam op in het notitieveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interessante informatie?  Stuur deze Praktijkprikkel door naar een collega. 

Zelf deze Praktijkprikkel ontvangen? Is deze Praktijkprikkel doorgestuurd en wil je deze ook ontvangen? 

Meld je dan aan op onze website. 

Meer weten over het IVM? Informatie over e-learnings, nascholingen, FTO-werkmateriaal, 

nieuwe geneesmiddelen en ander belangrijk nieuws over 

medicatieveiligheid? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. 
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