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Algemeen 
(tbv medewerker 
JBA) 

 Check indicatie bij de patiënt en gebruik de juiste checklist 
(Xarelto heeft twee checklisten voor verschillende indicaties). 
Deze checklist geldt voor indicatie: 
1) Preventie van veneuze trombo-embolie na een heup–of knievervangende operatie: volg 

deze checklist dus verder  
Andere indicaties: gebruik dan Checklist EU Xarelto (rivaroxanban) diverse indicaties 
behalve knie- heupoperaties met documentnummer: 016128 

Nierfunctie  Check de nierfunctie in HiX (< 6 maanden geleden bepaald zijn)  
Nierfunctie is:……………………….. Bepaald op: ……………………  
Indien de nierfunctie < 10 is: overleg met apotheker. 

Dosering  Knie- of heupvervanging (volgens CBO-richtlijn antistolling): 
Volwassenen 1 x per dag 10mg. In totaal wordt 4 weken profylaxe gegeven  
(4 weken is dus inclusief Fraxiparine die tijdens de opname is gestart) 

Dosering akkoord? ………………… 
 

Soms wordt op een later tijdstip gestart met rivaroxaban  
o Een patiënt met een wondlekkage wordt voor ontslag beoordeeld door de behandelaar.  

Is de wond nog niet droog dan krijgen patiënten fraxiparine en mogelijk later alsnog 
rivaroxaban. Is de wond droog bij ontslag dan start de patiënt meteen met rivaroxaban. 

Vervolg 
algemeen 

 

 Andere middelen in gebruik, die invloed hebben op de stolling zoals 
acetylsalicylzuur,clopidrogrel, ticagrelor? Er is GEEN actie nodig bij deze indicatie. 

 Controleer of maagbescherming nodig is aan de hand van het protocollen ZP1, ZP2 of ZP3 

 Is een LMWH (bv. Fraxiparine, Fraxodi, Fragmin), anticoagulans (bv. acenocoumarol) of 
andere DOAC in gebruik? 
Overleg met de apotheker vanwege het vergrote risico van bloedingen.  
Let op: het AIS geeft niet altijd een interactiemelding 

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

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

Gebruik 
(tbv patiënt) 

 Gebruik van Sint Janskruid of van grapefruitsap kan werking sterk beïnvloeden 

 De tabletten van 10 mg kunnen met of zonder voedsel ingenomen worden 

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

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

 Oppassen bij een ingreep, zoals het trekken van een kies of een (kleine) operatie. Overleg 
hierover met de (tand)arts. 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  

 Dosering vergeten? 
Tablet onmiddellijk alsnog innemen; de volgende dag het doseerschema hervatten 

Bijwerkingen 
 Meest voorkomende bijwerkingen: blauwe plekken, bloedingen, donkere urine, zwarte 

ontlasting of bloed bij de ontlasting. Buikpijn, diarree, gestoorde spijsvertering bv. pijn in de 
maag misselijkheid. Verder snel erg moe zijn, bleek zien, benauwd zijn of hartkloppingen. 

 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) 

 
 


