
Werkafspraak NOAC 

Overzetten van andere anticoagulantia naar NOAC 
Bij gebruik van acenocoumarol: 

• Laatste INR ≤ 4,0:                                                       
Dag 0: stop acenocoumarol, dag 1: start NOAC. 

• Laatste INR > 4,0:                                                      
Dag 0: stop acenocoumarol, dag 2: start NOAC. 

 
Bij gebruik van fenprocoumon: 
Stop het cumarinederivaat en bepaal na twee dagen de INR. 
Indien de INR< 2,0 is, start dan de NOAC. 
 
Huisarts: 
Opstarten: 

• Bepaal de CHA2DS2-VASc score 

• Geef adequate voorlichting over NOACs (zie ook 
www.thuisarts.nl)  

• Benadruk het belang van therapietrouw 

• Bepaal voordat therapie wordt gestart Kreatinine en 
eGFR (niet ouder dan 8 weken) 

Na twee weken:  
Telefonisch consult door huisarts 

• Voldoet praktisch gebruik van het middel 

• Bijwerkingen? 

• Benadruk nogmaals therapietrouw 
 
 

Controles: 

• Nierfunctiecontrole: jaarlijkse bij eGFR > 60 ml/min of 
halfjaarlijkse controle bij eGFR < 60 ml/min 

• Evaluatie gebruik van de NOAC: bijwerkingen, tijdstip 
van inname etc.  

 
Apotheek: 
Eerste uitgifte: 

• Verstrekking voor maximaal 15 dagen 

• Checkt recept en dosering 

• Checkt nierfunctie  

• Checkt antistollingslijst o.b.v. het actueel medicatie-
overzicht. 

• Medicatiebewaking 

• Eerste uitgiftebegeleiding door apotheker of gespeciali-
seerde assistente met aandacht voor therapietrouw 

Tweede uitgifte: 

• Checkt compliance en motivatie 
Na 3 maanden: 

• Therapietrouw brief meegeven 
Jaarlijks: 

• Evaluatie met patiënt: bijwerkingen, therapietrouw 

• Checkt nierfunctie  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat te doen bij ingrepen? 
Antistolling behoeft NIET gestaakt te worden bij ingrepen met 
zeer laag bloedingsrisico: 

• Kleine dermatologische excisies 

• Tandheelkundige ingrepen 
 
 
Beleid bij bloeding: 
Bij geringe bloeding: 

• locale hemostase 

• mechanische compressie 

• NOAC continueren, max 1 dosis overslaan 
 
Bij ernstige bloeding: Verwijzen naar de tweede lijn. 

Keuze tov VKA Dabigatran 
2dd 110 mg of 
150 mg 

Rivaroxaban 
1dd 20 mg 

Apixaban 
2dd 5 mg 

Edoxaban 
1dd 60 mg 

Effectiviteit 
Stroke/SE 

X  X  

Majeure bloedingen ↓   X X 

Wens tot couperen X    

Éénmaal daags  X  X 

Dyspepsie X X   

GDS (Baxter)   X X X 

 
NOAC dosis 

 
Reductiefactor(en) 

 
Dosisreductie 

Apixaban 
2 dd 5 mg 

Bij ≥ 2 onderstaande items: 
Gewicht < 61 kg 
Kreat > 133 mmol/L 
Leeftijd > 79 jaar 

  
2 dd 2,5 mg 

Dabigatran 
2 dd 150 mg 

eGFR 30-50 ml/min 
Leeftijd > 79 jaar 
Verapamilgebruik of gastritis/
oesofagitis 

  
2 dd 110 mg 

Edoxaban 
1 dd 60 mg 

Gewicht < 61 kg 
eGFR 15-50 ml/min 

1 dd 30 mg 

Rivaroxaban 
1 dd 20 mg 

eGFR 15-50 ml/min 1 dd 15 mg 


