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Nieuwe orale anticoagulantia (NOAC) 

Pradaxa® (dabigatran etexilaat), Xarelto® (rivaroxaban) en Eliquis® (apixaban) zijn nieuwe orale anticoagulantia (NOAC) naast de vitamine K 
antagonisten (VKA). Deze geneesmiddelen zijn echter nog relatief onbekend bij zowel zorgverleners als hun patiënten en ze kunnen potentieel 
tot levensbedreigende complicaties leiden. Ze vertonen daarenboven onderling farmacologische verschillen die in deze poster toegelicht 
worden. 
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PRADAXA® 

75 mg - 110 mg - 150 mg compr. 
XARELTO® 

 10 mg - 15 mg - 20 mg compr. 
ELIQUIS® 

2,5 mg – 5 mg compr. 

Stofnaam dabigatran etexilaat rivaroxaban apixaban 
Werking directe IIa(trombine)-inhibitor directe Xa-inhibitor directe Xa-inhibitor 
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Indicatie 1: preventie van veneuze 
trombo-embolie (VTE) na een totale knie- 
of heupprothese 

Start: na bridging met LMWH 
(1e toediening 24u na laatste LMWH) 

Duur TKP: 10–14 d | THP: 28–38 d  

1 x 220 mg/dag 

Dosisaanpassing 
1 x 150 mg/dag 

 indien: ≥ 75 jaar | CrCl 30-49 ml/min | 
gebruik verapamil/amiodarone 

1 x 75 mg/dag indien: 
Gebruik verapamil EN CrCl 30-49 ml/min 

1x 10 mg/dag 2 x 2,5 mg/dag 

Indicatie 2: preventie van 
cerebrovasculair accident (CVA) en 
systemische embolie (SE) bij 
voorkamerfibrillatie (VKF) zonder 
kunstklep of hemodynamisch belangrijke 
klepafwijkingen 

2 x 150 mg/dag 

Dosisaanpassing 
2 x 110 mg/dag  

indien: ≥ 80 jaar | CrCl 30-49 ml/min | 
gebruik verapamil / amiodarone 

1 x 20 mg/dag 

Dosisaanpassing 
1 x 15 mg/dag  

indien: CrCl 15-49 ml/min 

2 x 5 mg/dag 

Dosisaanpassing 
2 x 2,5 mg/dag 

 indien: CrCl 15-29 ml/min | 
minimum 2 risicofactoren:  
≥ 80 jaar / ≤ 60 kg / 

serumcreatinine ≥ 1,5 mg/dl 
Indicatie 3: behandeling van diep 
veneuze trombose (DVT) en longembolie 
(PE) en preventie van recidieven 

 NVT 2 x 15 mg/dag: 3 weken  

Daarna: 1 x 20 mg/dag 
Dosisaanpassing 

1 x 15 mg/dag 
indien: hoog risico op bloedingen 

NVT 
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(Interacties) 

nierfunctie: Pradaxa®: CrCl < 30 ml/min, Xarelto® en Eliquis®: CrCl < 15 ml/min 
leveraandoening die gepaard gaat met coagulopathie en klinisch relevant bloedingsrisico 
patiënten met kunsthartklep waarbij antistollingsbehandeling nodig is 
zwangerschap/borstvoeding 
medicamenteus: gelijktijdige behandeling met:  
PgP/CYP3A4 inhibitoren:  
azoles: itraconazole, ketoconazole, posaconazole, voriconazole 
HIV-proteaseremmers: atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir 
PgP/CYP3A4 inductoren: rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital, sint-janskruid 
Uitz.: enkel voor Pradaxa®: Ciclosporine, tacrolimus 

Andere klinisch relevante interacties 
(dosisaanpassing te overwegen) 

Farmacodynamisch: anti-aggregantia, anti-coagualantia, systemische corticosteroïden, NSAID’s, SSRI’s, 
SNRI’s,… 
Farmacokinetisch: sterke PgP inhibitoren/inductoren en sterke CYP3A4 inhibitoren/inductoren  
Andere: vroegere of huidige gastro-intestinale bloeding, recente chirurgie in een kritisch orgaan (hersenen, 
ogen), thrombocytopenie (bv. chemotherapie), HAS-BLED ≥ 3 
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Halfwaardetijd (T1/2) 12 – 14 uur 5 – 9 uur (ouderen: 11 -13 uur) 12 u 
Renale klaring 80 % 33 % 27 % 
Tmax 2 – 4 u 2 – 4 u 3 – 4 u 
Biologische beschikbaarheid 6,5 % 80 – 100 % 50 % 
Plasma eiwit binding 35 % 92 – 95 % 87 % 
Toediening met of zonder voeding met voeding (uitz.: 10 mg)  met of zonder voeding 
Pletten neen (NIET pletten, kauwen, openen) ja ja 
Vergeten dosis Indicatie 1: dosis overslaan 

Indicatie 2:< 6 uur:dosis alsnog innemen 
     > 6 uur:dosis overslaan  

dosis alsnog innemen dosis alsnog innemen 

Monitoring neen (GEEN INR-meting) 
Antidotum neen (nog niet beschikbaar); klassieke behandeling bloedingen aangeraden  
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 Pre-operatief Raadpleeg:  

http://www.azgroeninge.be/eCache/652/Pre-operatieve_vragenlijst_volwassenen.pdf, pagina 13 OF 
http://www.escardio.org/communities/EHRA/publications/novel-oral-anticoagulants-for-atrial-fibrillation/
Documents/EHRA-NOAC-Practical-Full-EPEuropace-2013.pdf, pagina 640 - 642 

Onderlinge switch anticoagulans Raadpleeg:
http://www.escardio.org/communities/EHRA/publications/novel-oral-anticoagulants-for-atrial-fibrillation/
Documents/EHRA-NOAC-Practical-Full-EPEuropace-2013.pdf, pagina 633 - 635 

Nieuwe orale anticoagulantia (NOAC) vormen een aanwinst op het huidig arsenaal van anticoagulantia (vitamine K antagonisten). Een adequate 
opvolging van klinische, farmacokinetische en -dynamische parameters is sterk aan te bevelen ter preventie van levensbedreigende complicaties.   


