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Direct werkende orale anticoagulantia  
 

geneesmiddel(en) 
 

Apixaban (B01AF02) 
Edoxaban (B01AF03) 
Dabigatran (B01AE07) 
Rivaroxaban (B01AF01) 
 

 

Overwegingen werkgroep  
 

Op dit moment zijn er 4 NOAC’s beschikbaar in Nederland: 
- trombineremmer dabigatran (Pradaxa); 
- factor Xa-remmers rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) en edoxaban (Lixiana). 
 
Deze NOAC’s hebben verschillende producteigenschappen waardoor zij verschillen in doseerfrequentie, 
mogelijkheid tot verspreiding via blisterverpakkingen (dabigatran kan niet in blisterverpakkingen worden 
geleverd), veiligheid bij nierfunctiestoornissen of –insufficiëntie, interacties met andere geneesmiddelen, 
wel of geen oplaaddosis en lead-in van de behandeling met laag-moleculair gewicht heparine (LMWH). 
Daarnaast is er momenteel alleen voor dabigatran een antidotum beschikbaar (idarucizumab; Praxbind), 
hoewel het antidotum voor factor Xa-remmers naar verwachting binnenkort zal worden toegelaten 
(andexanet alfa). 
 
Uit cardiologische registry’s lijkt apixaban ten opzichte van de andere NOAC’s een milder bloedingsprofiel 
te hebben. Er is echter nog geen bewijs voorhanden dat dit ook leidt tot minder bloedingen bij de 
behandeling van veneuze trombo-embolieën. Daartegenover staat dat rivaroxaban eenmaal daags wordt 
gedoseerd voor de behandeling van veneuze trombo-embolieën en daarmee wellicht patiëntvriendelijker is 
en therapietrouw bevordert. 
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Bij de behandeling van veneuze trombo-embolieën is geen lead-in met LMWH nodig bij rivaroxaban en 
apixaban, waar dat wel nodig is bij dabigatran en edoxaban. Bij gecontinueerde behandeling van veneuze 
trombo-embolieën met apixaban wordt de dosering na 6 maanden verlaagd; in het geval van behandeling 
met rivaroxaban kan een verlaagde dosering na 6 maanden worden overwogen. 
 
Het effect van NOAC’s kan in spoedeisende situaties (zoals rondom trombolyse, levensbedreigende of 
niet-hanteerbare bloedingen) gemeten worden met specifieke testen zoals de verdunde trombinetijd voor 
dabigatran, en een per factor Xa-remmer specifieke anti-Xa activiteitsbepaling. Het is praktisch en 
financieel ondoenlijk om testen voor alle NOAC’s beschikbaar te hebben. Ook andere (academische) 
ziekenhuizen hebben een beperkt arsenaal aan specifieke NOAC-testen beschikbaar. 
 
Na weging van bovenstaande voors en tegens hebben de vakgroepen Cardiologie, Longgeneeskunde en 
Interne Geneeskunde gekozen voor apixaban en rivaroxaban als NOAC’s van voorkeur. 
 
In VieCuri worden NOAC’s voorgeschreven voor preventie van DVT (diep veneuze trombose), LE 
(longembolie) en als profylaxe na een heup vervangende of knie vervangende operatie.  
De NHG-standaard geeft aan dat bij DVT NOAC’s en cumarinederivaten gelijkwaardig zijn. 
De NIV richtlijn geeft echter aan dat NOAC’s voor het grootste deel van de patiënten 1e keus is vanwege 
hun effectiviteit (equivalent aan behandeling met vitamine K-antagonisten) en veiligheid (tenminste 
vergelijkbare veiligheid of veiliger met reductie van intracraniële bloedingen ten opzichte van vitamine K-
antagonisten). 
De NHG-standaard adviseert terughoudend te zijn met NOAC’s bij twijfel over therapietrouw.  
 
Indicatie atriumfibrilleren: Start behandeling NOAC kan in de 1e of 2e lijn; dit zal verder worden uitgewerkt 
in project CONNECT AF (atrium fibrilleren). 
Voor doseringen van apixaban bij AF wordt verwezen naar Farmacotherapeutisch Kompas Dit ivm met 
continue ontwikkeling aangaande dosering. 
Indicatie VTE (diep veneuze trombose en/of longembolie en preventie van een recidief van VTE): Initiatie 
NOAC  in de 2e lijn.  
Heup of knie-Ok: Primaire preventie van VTE start in de 2e lijn.  
 
De Landelijke Standaard Keten Antistolling (LSKA) 2.0 beschrijft de verplichtingen waaraan de eerste en 
tweede lijn moeten voldoen om de zorg rondom antistolling in te richten. De LSKA beschrijft per discipline 
(ziekenhuis, Trombosedienst, specialist ouderengeneeskunde, huisarts, tandarts, apotheker en patiënt) 
wat de taken en eisen zijn in de keten van antistolling. 
 
In de LSKA wordt beschreven dat de regie ten aanzien van de zorg rondom antistolling wordt toegewezen 
aan een casemanager. De Trombosedienst die als casemanager voor de 1e lijn fungeert is binnen VieCuri 
omgevormd tot Stollingscentrum, nu ook casemanager voor de 2e lijn. 
 
Een van de eisen van de LSKA is een sluitende complicatieregistratie bij alle partners in de keten. Het 
Stollingscentrum neemt deze registratie op zich. Hiertoe is het van belang dat patiënten die een NOAC 
gebruiken worden aangemeld bij het Stollingscentrum, en dat ook complicaties worden gemeld bij het 
Stollingscentrum. 
Vanwege de nieuwheid van de middelen heeft de werkgroep er bewust voor gekozen omzettingen zoveel 
mogelijk door het stollingscentrum te laten doen. Daar hoort bij dat je de keten op de hoogte stelt.  
Oncologie: rivaroxaban of edoxaban zou overwogen kunnen worden bij patiënten met een acute diagnose 
van VTE bij laag bloedingsrisico en geen medicatie-interactie met systemische therapie (bron: SSC of the 
ISTH 2018 guideline). 
 
Overige (consult)functies worden in de toekomst in overleg met besturen verder uitgebouwd. 
De rol van het Stollingscentrum wordt in de toekomst in overleg met Raden van Bestuur verder 
uitgebouwd.   

 


