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VOORWOORD 
 

Deze standaard Afhandeling VKA’s-interacties is samengesteld door de commissie Interacterende 
medicatie VKA’s waarin afgevaardigden van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT), het 
Wetenschappeljk Instituut van de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de 
Stichting Health Base (SHB) zitting hebben. Een initiatief van de Waldeck Apotheek te Den Haag en de 
Trombosedienst `s-Gravenhage e.o. om te komen tot een adequate afhandeling van de in de apotheek 
gesignaleerde interacties met vitamine K-antagonisten (VKA’s) kreeg een breder draagvlak in de in 1996 
geïnstalleerde commissie Interacterende medicatie cumarines.  
De commissie heeft een Standaard ontwikkeld waarin de geneesmiddelen zijn opgenomen die een 
klinisch relevante interactie met VKA’s geven. De standaard geeft richtlijnen voor de handelwijze bij de 
signalering van het voorschrijven van deze interacterende medicatie.  
Ondanks alle zorgvuldigheid waarmee de standaard is opgesteld, kan geen enkele aansprakelijkheid 
voor de inhoud en eventuele gevolgen cq schade van haar gebruik worden aanvaard. 
 
De apotheek speelt een centrale rol in de afhandeling van gesignaleerde interacties naar de 
voorschrijver, de trombosedienst en de patiënt. Vroegtijdig ingrijpen na de start van interacterende 
medicatie draagt bij aan de vermindering van het risico van bloedingen en trombo-embolieën bij de op 
VKA’s ingestelde patiënt. 
 
De commissie wijst er met nadruk op dat ook gebruik van niet in de Standaard opgenomen 
geneesmiddelen tot ontregeling van de instelling van de antistolling kunnen leiden. Enerzijds kunnen 
echte interacties bij de commissie (nog) niet bekend zijn. De trombosediensten hebben een belangrijke 
signalerende functie t.a.v. het optreden van deze nieuwe interacties. Anderzijds is het mogelijk dat 
geneesmiddelen, door patiënt gerelateerde factoren als co-medicatie of co-morbiditeit, op indirecte wijze 
de antistolling ontregelen. 
Voorbeelden van indirecte ontregeling van antistolling zijn: 
• door een calciumantagonist kan hartfalen worden verergerd, wat kan leiden tot een ontregeling van 

antistolling. Er is geen sprake van een interactie tussen calciumantagonisten en VKA’s; 
• het geneesmiddel loperamide heeft geen interactie met VKA’s, maar het gebruik ervan kan wel een 

indicator zijn voor een omstandigheid (diarree) die kan leiden tot ontregeling van de antistolling. 
 
Nieuwe geneesmiddelen worden bij hun introductie beoordeeld op hun kans op relevante interactie met 
VKA’s en zo nodig toegevoegd aan de standaard.  
In geval een interactie niet zeker is maar er wel verdenking op bestaat, worden geneesmiddelen, 
bestaande of nieuwe, in een attentielijst opgenomen.  
Een middel wordt pas in de Standaard opgenomen als uit de literatuur blijkt dat er sprake is van een 
relevante interactie of als er vanuit de trombosediensten of via meldingen door Lareb overtuigende 
signalen komen dat de interactie daadwerkelijk relevant is.  
Nieuwe geneesmiddelen waarvan geen aanwijzing bestaat voor relevante interactie met VKA’s, worden 
opgenomen op de lijst: ‘NIET in de standaard opgenomen geneesmiddelen, wel besproken in de 
commissie’  in het bestand ‘Mutaties in Standaard afhandeling VKA-interacties’. 
De commissie houdt de Standaard actueel in een ‘web-based’ uitgave die op www.fnt.nl beschikbaar is 
voor alle beroepsgroepen. 
 

 

http://www.fnt.nl/

