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Meest gebruikte medicatie als secundair preventie: 
 
• Plaatjesaggregatieremmers 

• Ascal (persantin) 
• Clopidogrel (plavix) 

• Vitamine K antagonisten 
• Acencoumarol (sintrom)/ fenprocoumon (marcoumar) 

• Nieuwe orale anticoagulantia 
• Dabigatran / Rivaroxaban / Apixaban 

• Statinen 
• Simvastatine, pravastatine, atorvastatine, fluvastatine 

• ACE remmers 
• Perindopril (+ indapamide) 

• Angiotensine II antagonisten 
• Cozaar 



Bijwerkingen van 
Plaatjesaggregatieremmers 
 
• Ascal: 

• Zeer vaak (> 10%): zuurbranden en misselijkheid. 
• Vaak (1-10%): overgeven, gastritis, diarree, licht tot matig 

bloedverlies in het maag-darmkanaal 

• Persantin: 
• Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn, duizeligheid. Diarree, 

misselijkheid.  
• Vaak (1-10%): braken. Angina pectoris. Huiduitslag. Spierpijn. 

Syncope.  

• Clopidogrel: 
• Vaak (1-10%):hematoom, neusbloeding, gastro-intestinale 

bloeding, GI klachten ( diarree, buikpijn). 
 
 

• Algemeen: bloedingen, huiduitslag, gastro-intestinale klachten. 



Vitmaine K antagonisten 
 
• Acenocoumarol 

• Vaak (1-10%): bloedingen (gerelateerd aan de dosering, 
de leeftijd van de patiënt en de onderliggende ziekte). 

• Noot: gelijktijdig gebruik van SSRI zoals citalopram 
kan bloedingstijd verlengen. 

• Noot 2: NSAID's versterken de werking van 
acenocoumarol,  

• Fenprocoumon 
• Zelden: bloedingen, huidreacties, misselijkheid, diarree 



Nieuwe orale anticoagulantia 
 
• Dabigatran 

• Vaak (1-10%): anemie.  
• Soms (0,1-1%): bloedingen. 

• Rivaroxaban 
• Vaak (1-10%): anemie. Duizeligheid, hoofdpijn.  

Tandvleesbloeding. Bloed ophoesten. GI bloeding. 
obstipatie, diarree, huiduitslag.  

• Apixaban 
• Vaak (1-10%): anemie , bloedingen (waaronder 

hematoom, vaginale en urethrale bloedingen), 
kneuzing en misselijkheid.  

 



Statinen 
 
• Simvastatine 

• Zelden (0,01-0,1%): Myopathie (waaronder myositis), 
rabdomyolyse (met of zonder acuut nierfalen), spierpijn, 
spierkrampen. 

• Pravastatine (Selektine) 
• Soms (0,1-1%): GI klachten, duizeligheid, hoofdpijn, 

slaapstoornis, visusproblemen, vermoeidheid. Huiduitslag, 
seksueel disfunctioneren. Abnormaal urineren. 
Myopathie, peesafwijkingen (soms met ruptuur). 

• Atorvastatine (Lipitor) 
• Vaak (1-10%): GI klachten. Hoofdpijn. Hyperglykemie. 

Allergische reacties. Verkoudheid, neusbloedingen.  
Pijn in extremiteiten, rug, spieren en gewrichten, 
spierspasmen, zwelling in gewrichten. 

• Fluvastatine (Lescol) 
• Vaak (1-10%): GI klachten, hoofdpijn en slapeloosheid. 
• Zelden: spierzwakte, myopathie, myalgie, huiduitslag en 

urticaria 



De bijwerking van statinen met kans op ernstige 
gevolgen 
 
Spierpijnen. 
Als er ook nog koorts bij ontstaat direct naar een arts 
verwijzen. 
 
Er kan rabdomyolyse ontstaan met nierfunctiestoornis. 
 



Verder kunnen er bij sommige statinen optreden:  
 
nachtmerries  
geheugenverlies  
depressie  
diabetes mellitus  
dyspneu  
niet-productieve hoest  
achteruitgang van de algehele gezondheid. 



ACE remmers 
 
• Perindopril (Coversyl) 

• Vaak (1–10%): hoofdpijn, duizeligheid, vertigo, 
paresthesieën, visuele stoornissen, tinnitus. 
Hypotensie. Hoest, dyspneu. Maag–darmstoornissen. 
Huiduitslag, jeuk. Algehele lichaamszwakte, 
spierkramp. 

• Perindopril/indapamide (Coversyl plus) 
• Vaak (1-10%): (orthostatische) hypotensie. Droge 

hoest, benauwdheid. Hoofdpijn, duizeligheid, asthenie, 
paresthesie, oorsuizen, visusstoornissen. 
Spierkrampen. GI klachten, droge mond, 
smaakstoornis, anorexie. Jeuk, huiduitslag, 
maculopapulaire erupties. 

• hypokaliemie 
 

Ontstaat er een hoest bij perindopril die niet overgaat arts 
raadplegen.  



Angiotensine II antagonisten 
 
• Losartan (Cozaar) 

• Vaak (1–10%): duizeligheid. Anemie. Hyperkaliëmie, 
toename bloedureum-, serumcreatinine- en 
serumkaliumconcentratie. Hypoglykemie, 
(orthostatische) hypotensie. Vermoeidheid, 
algehele lichaamszwakte. Nierfunctiestoornis, 
nierfalen. 



Contact: 
Libra Arbeidsexpertise 
Postbus 1355 
5602 BJ Eindhoven 
088 - 3132443 
libra-arbeidsexpertise@libranet.nl 
www.libra-arbeidsexpertise.nl 
 

Libra Arbeidsexpertise 
 
• Arbeidsdiagnostiek: zorgen voor duidelijkheid. Wat is haalbaar. Wat zijn mogelijkheden 

gericht op de toekomst. 

• Re-integratie: van arbeidsbeperking naar arbeidsmogelijkheden. 
– arbeidsbemiddeling tot aan coaching en training. (evt op de werkvloer) 
– Voorlichting t.a.v. wet- en regelgeving. 

 
• Voor:  

– Mensen wie werk niet meer vanzelfsprekend is. 
– Werkgevers en Arbodiensten. 
– UWV 
– Letselschadebureaus. Willen een objectief beeld van cliënt. 

• Wie kan aanmelden: 
– Client 
– Arbodienst/ werkgever 
– Bedrijfsarts 
– Medisch specialist 
– Huisarts 
– UWV 
– Revalidatie arts 
– letselschadebureaus 
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VRAGEN? 


