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Programma

• Casuïstiek

• Achtergrond

• FTO afspraken 1e lijn

• Medicatiebewaking

• Praktijkvoorbeelden

• Knelpunten

• Aanbevelingen



Casuïstiek



Dhr. Noa, 90 jaar

• Gebruikt al jaren Ascal (ver voor 1995 gestart)

• Atriumfibrilleren

• MDRD > 60

HUISARTS, WAT ZOU U DOEN ?



Dhr. Rivaro, 71 jaar

• MDRD 49

• R/ Rivaroxaban 20 mg (Cardioloog)

• Internist controleert MDRD, MDRD zakt van  
42 naar 38. Dosering wordt niet aangepast

Specialist, huisarts, apotheker: 

WIE IS HIER VERANTWOORDELIJK ?



Mw Pech, 77 jaar

• Stent, protocol: 1 jaar duale TAR 

Ascal en Clopidogrel, na 1 jaar continueren met 
alleen Ascal

Na 1 maand bijwerkingen Ascal: STOP Ascal

Na 1 jaar wordt ook Clopidogrel gestopt, want …

VOORSCHRIJVERS: hoe voorkomen we dit?



Achtergrond

Feiten:
• Antistollingstherapie is hoog risicotherapie
• 20% van medicatie gerelateerde ZH-opnames 

door gebruik antistollingsmedicatie
• Top 5 riskante middelen:

– TAR’s
– Coumarines
– NSAID’s
– Psycholeptica
– Antidiabetica



Achtergrond

• Aanbevelingen uit Vervolgonderzoek 
Medicatieveiligheid 2017 (HARM 2.0):

– Reden van voorschrijven uitwisselen

– Laboratoriumgegevens uitwisselen (MDRD, Na, K)

– Reden om therapie met meer dan een 
ontstollingsmiddel te initiëren uitwisselen

– Bij patiënten met hoog risico op GI- complicaties 
zo mogelijk een beschermend geneesmiddel 
toevoegen



FTO (1)

• NOAC of cumarine (of Ascal)

• Indien NOAC, waar o.a. op letten

therapietrouw (1 of 2 x dgs / medicatierol)

kwetsbaarheid (bloedingsrisico, minder eten, 
slikproblemen)

gewicht / leeftijd / MDRD

wisselwerking andere geneesmiddelen

PPI nodig?

enz.



FTO (2)

Alvorens te starten met een NOAC:

• Wat noteren wij op recept ?

• Wat controleren wij voor starten ?



Medicatiebewaking

• Gemiddeld ongeveer 20 receptwijzigingen per 
apotheek per dag (2017, SIR)

• Bijna dagelijks een contactmoment over 
antistolling: met patiënt of voorschrijver 



Medicatiebewaking en NOAC’s

• Benodigde relevante criteria zijn niet zonder 
meer beschikbaar o.a.: gewicht, nierfunctie, 
ulcus in anamnese, indicatie

• ?



Stappenplan NOAC op recept

• NIEUW recept voor een NOAC

vóór afleveren controle door apotheker
indicatie 
dosering (MDRD/gewicht)
combinatie duale/triple antistolling
relevante IA

welke instructie naar patiënt



Praktijkvoorbeelden



Dhr. Noa, 90 jaar

• Gebruikt al jaren Ascal (ver voor 1995 gestart)

• Atriumfibrilleren

• MDRD > 60

HUISARTS, WAT ZOU U DOEN ?

 R/ cardioloog …





“ Spiekbriefje” op bureaublad (AF): 
wanneer dosisreductie? (1)Dosisaanpassingen1-5	

15-49ml/min# 

30-50ml/min 

15-50ml/min 

15-29ml/min >80 jaar 

>80 jaar 

≤	60kg 

≤	60kg ≥	133	mM	

PgP-remmers* 

Verapamil 

Serum	
crea nine	

*	dronedarone,	erythromycine,	ketokonazol,	ciclosporine5	
1. Farmacotherapeu sch	kompas	
2. SmPC	tekst	rivaroxaban	
3. SmPC	tekst	dabigatran	
4. SmPC	tekst	edoxaban	
5. SmPC	tekst	apixaban	

#	Dosisaanpassing	bij	VTE	alleen	indien	het	risico	op	een	
erns ge	bloeding	groter	wordt	ingeschat	dan	het	risico	op	

een	recidief	VTE.2	

Tenminste	twee	van	de	volgende	drie	

Animaties 

Rivaroxaban	

Apixaban	

Edoxaban	

Dabigatran	



“ Spiekbriefje” op bureaublad (AF): 
wanneer dosisreductie? (2)



Dhr. Rivaro, 71 jaar

• MDRD 49

• R/ Rivaroxaban 20 mg (Cardioloog ?)

• Internist controleert MDRD, MDRD zakt van  
42 naar 38. Dosering wordt niet aangepast

Specialist, huisarts, apotheker: 

WIE IS HIER VERANTWOORDELIJK ?





MDRD: hoe vaak meten?

EHRA practical guide (ESC):

≥ 75 jaar: elke 6 maanden

Als MDRD < 60 ml/min:

MDRD / 10 = maandelijkse interval recheck

Bijv: MDRD = 40  40 / 10 = elke 4 maanden



Mw Pech, 77 jaar

• Stent, protocol: 1 jaar duale TAR

Ascal en Clopidogrel

Na 1 jaar continueren met Ascal

Na 1 maand bijwerkingen Ascal: STOP Ascal

Na 1 jaar wordt ook Clopidogrel gestopt, want …

VOORSCHRIJVERS: hoe voorkomen we dit?



Mw Bax, 73 jaar

• Gebruikt medicatierol (Baxter ®) met o.a. 

Ticagrelor (Brilique ®) 2x dgs 90mg 



Farm. Kompas: Ticagrelor

• Ticagrelor gebruiken in combi met ASA 80mg



Mw Bax, 73 jaar

• Gebruikt medicatierol (Baxter ®) met o.a. 

Ticagrelor (Brilique ®) 2x dgs 90mg 

• Na 2 jaar …



Stop geneesmiddel ?
Wijzigen dosering ?

RECEPT !!

S/ stop … / S/ evalueer …

S/ verlagen / verhogen dosering 

bijv. Ticagrelor: S/ 2d1t, na 1 jaar stop 
(beter: evalueren)

Lijstje “Brilique” (MFB)



Andere voorbeelden (N ≠ 1)

• R/ 1x daags edoxaban 30 mg 

• 65 jaar, 80kg, MDRD > 60

• R/ 1x daags rivaroxaban 20mg, 35 stuks

• R/ 2x dgs apixaban 2,5 mg

vrouw, 82 jaar, 84 kg, MDRD > 60



SmPC Apixaban



Farmaceutisch Kompas
Apixaban



Gesprekken aan de balie (apo)

• “Ik heb buikpijn van dabigatran” 

• “Ik vul dabigatran uit in een weekdoos” 

• “Ik gebruik apixaban 5mg 1x per dag want de 
dokter zei dat mijn bloed goed was” 



Gesprekken bij de huisarts

• “Wat moet ik met mijn andere 
bloedverdunners?”

• “Ik ben m’n tablet vergeten”





Dosis Vergeten, wat nu?

• Beoordeel de cognitieve vermogens van de 
patiënt: incident of structureel probleem?

• Neem een CHA₂DS₂-VASc- en/of een HASBLED 
score af, beoordeel het infarct- en bloedingsrisico

• Laag risico: normale regime zo snel mogelijk 
hervatten

• Hoog risico: verwijs naar specialist, voorkom 
herhaling (start Baxter)

• Overweeg dabigatran i.v.m. beschikbaarheid 
antidotum



Dosis vergeten wat nu?

• Dabigatran: Tot 6 uur voor volgende dosis 
alsnog innemen

• Apixaban: alsnog innemen

• Rivaroxaban: alsnog innemen

• Endoxaban: alsnog innemen



Inventarisatie Knelpunten



Inventarisatie Knelpunten

• Wie is de (hoofd)behandelaar?

• Wie dient op de hoogte te zijn van 
doelbewuste dubbel/ tripeltherapie?

• Hoe worden relevante gegevens (indicatie, 
MDRD, beoogde behandelduur) 
gecommuniceerd?



Aanbevelingen

• Afwijkende NOAC dosering: 

 registreren en communiceren

• Indicatie op recept

• MDRD en gewicht altijd op NOAC recept

• Bij wijzigingen of stoppen: gebruik het recept als 
communicatiemiddel !

• Wie heeft regie heeft bij meerdere voorschrijvers 

• Communicatie bij meerdere bloedverdunners







Vragen?


