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Algemeen 
(tbv medewerker JBA) 

 Check indicatie in HiX en gebruik de juiste checklist (er zijn twee checklisten van Xarelto!) aan de hand van juiste indicatie. 
1) Preventie van veneuze trombo–embolie na een heup–of knievervangende operatie;  

zie andere checklist met titel Checklist EU Xarelto® (rivaroxaban) indicatie knie- heupvervanging met documentnummer 047473  

2) a) + b) Preventie van CVA* en systemische embolie bij non-valvulair atriumfibrileren 

3) Preventie van atherotrombotische complicaties na ACS 

4) Preventie van atherotrombotische complicaties bij CHZ* of symptomatisch PAV* 

5) Behandeling van DVT* en PE* en preventie van recidief DVT* en PE* 

6) Preventie van recidief DVT* en PE* ná voltooiing van een (eerdere) behandeling* 
7) Behandeling tromboflebitis*  

Gebruikte 
afkortingen/uitleg* 

ACS= acuut myocard infarct/ instabiele angina pectoris 
CHZ= coronaire hartziekte 
CVA = beroerte/ herseninfarct/ hersenbloeding 
DVT= diepveneuze trombose/ trombosebeen 

PCI= Dotteren (evt. stentplaatsing) 
PAV= Perifeer Arterieel Vaatlijden 
PE= pulmonale embolie / longembolie 
Tromboflebitis=aderontsteking of oppervlakkige trombose in de ader, vaak in het been 

Nierfunctie   Check de nierfunctie in HiX (< 6 maanden geleden bepaald zijn) 
Nierfunctie is:……………………….. Bepaald op: …………………… 
Indien de nierfunctie < 10 is: overleg met apotheker.  
Indien nierfunctie 10-50ml/min: pas aan volgens juiste indicatie, zie bij ‘Dosering’ 

Indicatie Dosering  Dosering matig ernstige 
nierfunctie (10-50 ml/min) 

Opmerking 

2a) Preventie van CVA en 
non valvulair 
atriumfibrileren 

  Volwassenen 20 mg 
1x per dag 

  Aanbevolen  
15 mg 1x per dag 

  bij een hoog bloedingsrisico (HAS-BLED-score 3 of hoger) kan 
men overwegen de dosering te verlagen naar 15 mg 1x per dag 

2b) Preventie van CVA en 
non valvulair 
atriumfibrileren bij PCI met 
stentplaatsing 

  15 mg 1 x per dag  
in combinatie met een 
P2Y12-remmer (=bv. 
clopidogrel, ticagrelor) 

  10 mg 1 x per dag  
(bij nierunctie 30-50) in 

combinatie met een P2Y12-remmer 
(=bv. clopidogrel, ticagrelor)  

  Er is beperkte ervaring met deze gereduceerde dosering. Indien na 
12 maanden de P2Y12-remmer gestaakt wordt, dan moet de 
dosering rivaroxaban geëvalueerd worden.  

3) Preventie van athero-
trombotische complicaties  
na ACS 

  2,5 mg 2 x per dag  
z.s.m na stabilisatie van het 
ACS starten in combinatie 
met acetylsalicylzuur met of 
zonder clopidogrel. 

  Hetzelfde als reguliere 
dosering 

  op zijn vroegst 24 uur na opname in het ziekenhuis 
 

   Zorgverzekeraar vergoedt voor deze indicatie 

4) Preventie van athero-
trombotische complicaties 
bij coronaire hartziekte 
(CHZ) of symptomatisch 
perifeer arterieel 
vaatlijden (PAV) 

  2,5 mg 2 x per dag  
in combinatie met 
acetylsalicylzuur. 

  Hetzelfde als reguliere 
dosering 

  De behandelduur moet vastgesteld worden door een afweging te 
maken tussen het risico op bloedingen en op een trombose. 

  Zorgverzekeraar vergoedt NIET voor deze indicatie, maar patiënt 
hoeft niks te betalen: gaat via de terugbetaalregeling, zie het  
Voorschrift: Terugbetaalregeling (documentnummer 16063) 

 

http://iprova/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=e4552527-95e2-4c68-a584-8132824e0f5e
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Indicatie Dosering Dosering matig ernstige 
nierfunctie (10-50 ml/min) 

Opmerking 

5) Behandeling van DVT 
en PE en preventie van 
recidief DVT en PE 

  
 
 
 
 
 
 

Begindosering  
- 15 mg 2 x per dag  
vanaf dag 1 t/m 21 
 

Onderhoudsdosering  
- 20 mg 1 x per dag  
vanaf dag 22  
(niet afleveren bij EU!) 

  Hetzelfde als reguliere 
dosering 

  Maak herhaalrecept vanaf dag 22 + noteer duidelijk op het etiket + 
herhaalrecept wat de dosering vanaf dag 22 moet zijn 

  Onderhoudsdosering 15mg ipv 20mg? 
Alleen op strikte indicatie kan een verlaging van 20mg naar 15mg 
worden overwogen (nog onvoldoende gegevens) 

6) Preventie van recidief 
DVT en PE ná voltooiing 
van een (eerdere) 
behandeling 

  
 
 
  

Laag risico recidief: 
- 10 mg 1 x per dag 
 
Hoog risico recidief: 
- 20 mg 1 x per dag 

  Hetzelfde als reguliere 
dosering 

  Na behandeling van tenminste 6 maanden voor DVT of PE (bv. 
voorheen acenocoumarol gebruikt) 

 

7) Behandeling 
Tromboflebitis  

  10 mg 1 x per dag   Hetzelfde als reguliere 
dosering 

  Gedurende 45 dagen (Bron I-Portal doc 02851 pag 19, 8.1) 

Algemeen vervolg 

(tbv medewerker JBA) 
  Voorheen gebruiker van fenprocoumon/acenocoumarol? Overleg met de patiënt! 

In het algemeen geldt dat deze middelen gestaakt moeten worden op geleide van de mate van antistolling bepaald door trombosedienst. Onduidelijk→ 
Overleg met apotheker.  
Fenprocoumon/ acenocoumarol gestopt: laat middel inleveren bij de apotheek en stuur stopbericht naar Trombosedienst en eigen apotheek. Instrueer de patiënt 
dit ook te doen. Reden van stoppen?  ........................... 

  Overleg met apotheker bij gebruik van andere middelen voor stolling vanwege vergrote kans op bloedingen zoals gebruik van 
acetylsalicylzuur, clopidrogrel, ticagrelor, LMWH (bv. Fraxiparine, Fraxodi, Fragmin)? Let op: het AIS geeft niet altijd een 
interactiemelding 

  Denk aan controle op maagbescherming (bv. van toepassing indien reeds in gebruik; NSAID/ASA; via puntensysteem ZP-1,  
ZP-2 of ZP-3). ! let op: Xarelto 2,5mg 2dd1: score beschouwen als 0 (=nul) in tegenstelling tot vermelde score op ZP! 

  De fabrikant ontraadt gecombineerd gebruik met posaconazol en proteaseremmers (HIV) 

Folder  Verstrek VI-folder (wijs bv. op QR-code/verwijzing naar www.apotheekkiosk.nl= uitlegvideo) 

 Verstrek, indien niet gehad via specialist, een stollingspas+folder 'Informatie voor gebruikers van Xarelto®' waarvan 2 versies: 

-  t.b.v. indicatie 2): voorkomen van een beroerte bij non-valvulair atriumfibrilleren 

-  t.b.v. indicatie 5): in verband met veneuze trombo-embolie (DVT of PE) 

 Mail folders in andere taal vanwege de veiligheid van de patiënt. Ga hiervoor naar: 
- www.eersteuitgifte.nl→ kies voor [geneesmiddelgebruiker]→kies via de 'x' voor Xarelto of vul EU-nummer in: 
(EU/1/08/472/001)→ga naar de website van Xarelto via :   (zie aan de rechterzijde)?- kies de juiste indicatie bij 'Heeft u….' en 
klik op de vreemde taal  
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Gebruik 

(tbv patiënt) 
 Gebruik van Sint Janskruid of van grapefruitsap kan werking sterk beïnvloeden 

 De tabletten van 15 en 20 mg innemen met voedsel (reden: de inname met voedsel ondersteunt de vereiste opname van het geneesmiddel en   

garandeert daardoor hoge orale biologische beschikbaarheid). 

De tabletten van 2,5 en 10 mg kunnen met of zonder voedsel ingenomen worden 

 Slikklachten? Dit middel mag vermalen worden en bv met appelmoes worden ingenomen of door sonde toegediend worden 

 Stop niet het innemen van Xarelto zonder overleg met de voorschrijver. Benadruk belang van therapietrouw! 

 Check bij combinatie van stollingsmiddelen of de duur van combinatie duidelijk is 

 Oppassen bij een ingreep, zoals bij tandarts/ een (kleine) operatie. Afhankelijk van de dosering wordt in het algemeen het middel 12-24 uur 

voor de ingreep gestopt en zo spoedig mogelijk erna weer gestart. 
Voor cardiologische indicaties wordt in het algemeen doorgeslikt bij een laag bloedingsrisico 

Vergeten in te nemen?  2a+b) Preventie van CVA en systemische embolie bij non-valvulair atriumfibrileren  
Tablet onmiddellijk alsnog innemen; de volgende dag het normale doseerschema hervatten. De dosis niet op één dag 
verdubbelen om een overgeslagen dosis in te halen 

 3) Preventie van atherotrombotische complicaties na acuut coronair syndroom 
Op het volgende geplande tijdstip doorgaan met het innemen van de reguliere dosis; de dosis op één dag mag niet verdubbeld 
worden om een overgeslagen dosis in te halen 

 4) Preventie van athero-trombotische complicaties bij coronaire hartziekte (CHZ) of symptomatisch perifeer arterieel 
vaatlijden (PAV). 
Op het volgende geplande tijdstip doorgaan met het innemen van de reguliere dosis; de dosis op één dag mag niet verdubbeld 
worden om een overgeslagen dosis in te halen 

 5) Behandeling van DVT en PE en preventie van recidief DVT en PE 
Op welke dag is men vergeten de tablet in te nemen? 
Dag 1  t/m 21: de vergeten tablet onmiddellijk alsnog innemen (evt. 2 tabl. a 15 mg tegelijk) zodat 30 mg p/dag wordt ingenomen. 
Dag  22 of later: Tablet onmiddellijk alsnog innemen; de volgende dag het normale doseerschema hervatten. De dosis niet op 1 
dag verdubbelen om vergeten dosis in te halen. 

 6) Preventie van recidief DVT en PE ná voltooiing van een (eerdere) behandeling 
Tablet onmiddellijk alsnog innemen; de volgende dag het normale doseerschema hervatten. De dosis niet op één dag 
verdubbelen om een overgeslagen dosis in te halen. 

 7) Tromboflebitis behandeling 
Op het volgende geplande tijdstip doorgaan met het innemen van de reguliere dosis; de dosis op één dag mag niet verdubbeld 
worden om een overgeslagen dosis in te halen 

Bijwerkingen  Meest voorkomende bijwerkingen: blauwe plekken, bloedingen, donkere urine, zwarte ontlasting of bloed bij de ontlasting   

 Indien bijwerkingen optreden  contact voorschrijver en melding bij LAREB (verplicht) 

Memoveld  Voorzie dit formulier van rugetiket en berg (na faxen) op bij de afgewerkte recepten 

Ingevuld door  ……………………………….. (paraaf zetten) 

 


