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procedure afhandeling interactiesignalen  
m.b.t. cumarinederivaten t.b.v.  
de openbare apotheken in de regio Noord-Limburg 
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3. melding aan trombosedienst 
d.m.v. faxformulier aan ommezijde 

 
 
 
 
 
 

-  
-  

notabene: 

 deze lijst is i.o.m. TNL opgesteld 
door vertegenwoordigers van de 
apothekers in Noord-Limburg;  

 periodiek wordt de lijst getoetst op  
volledigheid en juistheid;  

 neem bij twijfel contact op met de 
apotheker of TNL.   

 laatste update FNT april 2017    

1. beoordeel bij start therapie (R/) het interactiesignaal, dat door het 
apotheek automatiseringssysteem wordt gegeven, volgens 
onderstaand schema in geval van: 
-  toevoeging van een cumarinederivaat aan reeds bestaande medicatie, of 
- start nieuwe medicatie bij gelijktijdig gebruik van een cumarinederivaat. 

 
 
 

-  
-  

2.1 A. lever onderstaande geneesmiddelen niet af: 
 acetylsalicylzuur >100 mg/dag (alternatief: paracetamol / NSAID) 

 cimetidine i.c.m. acenocoumarol (alternatief: ranitidine / PPI) 

 co-trimoxazol (uitzondering pneumocystis carinii pneumonie)  
(alternatief: amoxicilline / doxycycline / trimethoprim)  

 fenylbutazon (uitzondering M. Bechterew) 

 fytomenadion=vitamine K (excl. enterale voeding) (geen alternatief: vermijden) 

 miconazol oraal (incl.gel) (alternatief: nystatine, amfotericine B) 

 miconazol vaginaal/cutaan (excl. strooipoeder indien toegepast in schoeisel)  
(alternatief: clotrimazol, butoconazol) 

 piroxicam (uitzondering: M. Bechterew)  

 
2.1 B. lever onderstaande geneesmiddelen alleen af na overleg met de 

behandelend arts: 
 cefamandol 

 oncologische middelen (cytostatisch) 

 
 

2.3 lever de volgende (categorieën) geneesmiddelen af aan de patiënt 
zonder berichtgeving aan de TNL: 

 antibiotica gedurende 1 dag 

 fluconazol gedurende 1 dag 

 metronidazol gedurende 1 dag 

 miconazol strooipoeder, indien toegepast in schoeisel 

 

actie: 
1. neem contact op met de voorschrijver; 
2. stel alternatief voor en wijzig het recept; 
3. indien voorschrijver of waarnemer 

onbereikbaar is: overleg met apotheker; 
4. is het alternatief niet mogelijk: lever 

geneesmiddel niet af. 

 

actie: 
stap 1, 2 en 3 zoals hierboven; 
4.  is het alternatief niet mogelijk: lever 

geneesmiddel volgens recept; 
5. print extra afleveretiket 
6.  stuur direct bericht aan TNL via fax. 

 

2.2 lever uitsluitend bij eerste uitgifte onderstaande geneesmiddelen af  
 mèt berichtgeving aan TNL 
 acetylsalicylzuur ≤100 mg/dag  gefitinib 

 allopurinol  griseofulvine 

 aminoglutethimide  hypericum (= St.Janskruid) 

 amiodaron  ibrutinib 

 anabole steroïden  itraconazol 

 androgenen  isoniazide 

 antibiotica langer dan een dag,   kinidine 

  m.u.v. co-trimoxazol  leflunomide/teriflunomide 

 aprepitant  lomitapide 

 azathioprine  mercaptopurine 

 benzbromaron   metformine 

 bosentan  metronidazol (langer dan een dag) 

 capecitabine  nevirapine 

 carbamazepine  noscapine 

 colestyramine  NSAID’s (incl. COX-2-remmers,  

 corticosteroiden (hoge doses)    m.u.v. acetylsalicylzuur) 

 dabrafenib  omeprazol 

 danazol  primidon 

 disopyramide  propafenon 

 disulfiram  proteaseremmers 

 efavirenz  rifabutine 

 enterale voeding met vitamine K   rifampicine 

  (o.a. Ensini, Forticare, Fortimel,  rifaximine 

Nutridrink)  ritonavir 

 enzalutamide  rosuvastatine 

 erlotinib  sitaxentan 

 esomeprazol  sorafenib 

 etravirine  SSRI’s 

 fosaprepitant  tamoxifen 

 fenobarbital  thyreomimetica 

 fenytoine  thyreostatica 

 fibraten  venlafaxine 

 fluconazol (langer dan een dag)  voriconazol 

   

 

 

actie: 
1. lever het geneesmiddel volgens recept af;  
2. print extra afleveretiket; 
3. geef  interactiefolder mee aan patiënt; 
4. stuur fax met afleveretiket naar 

trombosedienst.  

 

4.  in geval van interactiesignalen m.b.t. tot middelen die niet in de tabel staan:  overleg met apotheker 

actie: 
1. lever het geneesmiddel volgens recept af;  
2. geef interactiefolder mee aan patiënt; 

3. geef patiënt instructie het gebruik van het 
middel te melden bij het eerstvolgende 
contact met de TNL. 

 


