Hydrochloorthiazide en huidkanker. Waarschuwing ter
discussie?
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In oktober 2018 werden Nederlandse zorgverleners en patiënten opgeschrikt door een landelijke waarschuwing over een “licht
verhoogd risico” op plaveiselcelcarcinoom (PCC) en basaalcelcarcinoom (BCC) bij het gebruik van hydrochloorthiazide.
Gebruikers van hydrochloorthiazide hoefden niet actief te worden opgeroepen, maar dienden bij een reguliere controleafspraak te
worden geïnformeerd over deze associatie. Bij patiënten met PCC of BCC of verhoogd risico daarop zou het gebruik van
hydrochloorthiazide heroverwogen moeten worden. Dit weinig concrete advies was gebaseerd op twee Deense case-controlonderzoeken met positieve associaties tussen hydrochloorthiazide en PPC (na >5,5 jaar dagelijks 12,5 mg) of BCC (na >11 jaar
dagelijks 12,5 mg). De bevindingen zijn te gering om hydrochloorthiazide zomaar te staken, zeker bij voldoende huidbescherming
tegen zon. De balans tussen veiligheid en effectiviteit van hydrochloorthiazide bij de behandeling van hypertensie wordt hierdoor
nauwelijks nadelig beïnvloed.

Ge-Bu Plaatsbepaling
Er is een associatie gevonden met beperkte grootte tussen het krijgen van plaveiselcelcarcinoom van de huid en
hydrochloorthiazidegebruik vanaf 12,5 mg per dag gedurende minimaal 5,5 jaar.
Er is een associatie gevonden met beperkte grootte tussen het krijgen van basaalcelcarcinoom van de huid en
hydrochloorthiazidegebruik vanaf 12,5 mg per dag gedurende minimaal 11 jaar.
De associaties tussen hydrochloorthiazide en huidkanker zijn aangetoond in de Deense populatie, waarbij geen
rekening gehouden werd met blootstelling aan uv-straling, huidtype en roken, die ook geassocieerd zijn met
huidkanker.
Ondanks de gevonden geringe associatie met effect op huidkanker, blijft de balans tussen effectiviteit en
veiligheid van hydrochloorthiazide voor de behandeling van hypertensie positief.
Het is onbekend wat het effect is van stoppen met hydrochloorthiazide op de secundaire preventie van PCC en
BCC bij patiënten al bekend met deze vormen van huidkanker.
Patiënten die eerder een vorm van huidkanker hebben gehad en patiënten die medicatie gebruiken met
fotosensibiliserende eigenschappen, dienen net als iedereen geïnformeerd te worden over verstandig zonnen en
alert te zijn bij verandering van een huidafwijking.
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