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Algemeen 
 Check indicatie bij de patiënt en let op dat je in deze checklist de juiste indicatie volgt: 

1) Preventie van veneuze trombo-embolie bij heup- of knievervangende operatie  
2) Behandeling van en preventie van recidief van DVT*+ PE* 
3) Preventie van CVA* en systemische embolie bij atriumfibrilleren 

(* DVT= diepveneuze trombose, PE =pulmonale embolie, CVA: blijvende gevolgen na 
hersenembolie: een stolsel in een bloedvat laat los en vervolgens loopt dit vast in de hersenen) 

Nierfunctie  Check de nierfunctie in HiX (< 6 maanden geleden bepaald zijn) 
Nierfunctie is:……………………….. Bepaald op: …………………… 
 
Dabigatran is gecontra-indiceerd bij nierfunctie kleiner dan 30 

Dosering 
 1) Preventie van veneuze trombo-embolie bij heup- of knievervangende operatie 

 
Volwassenen: 220mg 1 x per dag 

o Bij ouderen (leeftijd ≥ 75 jaar): 150mg 1 x per dag 

o Bij combinatie met amiodaron-, kinidine- of verapamil: 150mg 1 x per dag 
Neem amiodaron, kinidine of verapamil op hetzelfde tijdstip als dabigatran (Bron: FK). 

o Bij nierfunctie tussen 30-50: 150mg 1 x per dag 

o Bij nierfunctie tussen 30-50 én combinatie met verapamil: 75 mg 1x per dag  
(= advies van fabrikant!) 

 
Behandelduur na knievervanging: 10 dagen, na heupvervanging: 28-35 dagen 
Dosering akkoord? ……………. 

 2) Behandeling van en preventie van recidief van DVT+ PE én 
3) Preventie van CVA en systemische embolie bij atriumfibrilleren 
 
Volwassenen 150 mg 2x per dag 

o Bij ouderen ouder dan 80 jaar (soms grens bij 75 jaar): 110mg 2 x per dag 

o Bij combinatie met verapamil: 110mg 2 x per dag. 
Neem verapamil op hetzelfde tijdstip als dabigatran (Bron: FK). 

o Bij nierfunctie tussen 30-50 én tevens een verhoogd bloedingsrisico: 110mg 2 x per 
dag (met verhoogd bloedingsrisico wordt  bedoeld: HASBLED-score, niet bedoeld is NSAID-gebruik!) 

o Bij nierfunctie tussen 30-50 zonder dit verhoogde bloedingsrisico: standaarddosering 
(met verhoogd bloedingsrisico wordt  bedoeld: HASBLED-score, niet bedoeld is NSAID-gebruik!) 
Bron: Kennisbank KNMP zegt standaarddosering, bron FK zegt 110 mg 2 x per dag 

Verlaagde dosis wordt geadviseerd: 

o Bij gastritis, oesofagitis of gastro–oesofageale reflux: 110mg 2 x per dag 

o Bij laag trombo-embolisch risico en verhoogd bloedingsrisico: 110mg 2 x per dag  
(met verhoogd bloedingsrisico wordt bedoeld: HASBLED-score, niet bedoeld is NSAID-gebruik!) 

 
De behandelduur van: 

o 2) Preventie van recidief van DVT+ PE is altijd langer dan 3 maanden, mogelijk 
langer afhankelijk van de risicofactoren 

o 3) Preventie van CVA en systemische embolie bij atriumfibrilleren is levenslang. 
De patiënt mag in elk geval zelf niet stoppen. 

 
Dosering akkoord? ……………. 



Formulier:  Checklist EU Pradaxa® (dabigatran)  

Versie nov 2020 

 

2/2 

Vervolg 

algemeen 

 Controleer aan de hand van de dosering en de gebruiksduur of het aantal capsules klopt 

 Voorheen gebruiker van fenprocoumon of acenocoumarol? 
In het algemeen geldt dat deze middelen gestaakt moeten worden op geleide van de mate van 
antistolling bepaald door de trombosedienst. Overleg met apotheker bij twijfel. 
Laat dan fenprocoumon of acenocoumarol inleveren bij apotheek.  
Fax een stopbericht naar Trombosedienst en instrueer de patiënt dit ook te doen.  Reden van 
stoppen?..................................               Let op: het AIS geeft niet altijd een interactiemelding! 

 Andere middelen in gebruik, die invloed hebben op de stolling zoals 
acetylsalicylzuur,clopidrogrel, ticagrelor, LMWH (bv.Fraxiparine, Fraxodi, Fragmin), NSAID's? 
Overleg met de apotheker vanwege het vergrote risico van bloedingen.  
Let op: het AIS geeft niet altijd een interactiemelding 

 De fabrikant ontraadt combinatie met proteaseremmers (middelen bij HIV) en hypericum.  
Let op: het AIS geeft niet altijd een interactiemelding! 

 Checkgewicht:  
Indien <50kg: patiënt verhoogd bloedingsrisico: overleg met apotheker 
Indien gewicht > 100kg: overleg met apotheker  
(Dalconcentraties van dabigatran waren ongeveer 20% lager bij patiënten met een lichaamsgewicht > 100 kg in 
vergelijking met patiënten met een lichaamsgewicht van 50-100 kg; bron: 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/pradaxa-epar-product-information_nl.pdf ) 

 Voorkom dat Pradaxa uit de medicatiebewaking verdwijnt 

Folder  Velig op pad met de Antistollingspas (voor aanvragen Antistollingspas) 

 VI-folder (wijs op linkjes naar uitlegvideo) 

 Mail link naar kijksluiter (jndien akkoord patiënt) 

Gebruik  Gebruik van Sint-Janskruid kan de werking van dabigatran verminderen 

 Capsules heel rechtop zittend of staand innemen met een half glas water (niet kauwen of 
breken) met of zonder voedsel. Capsules niet openen vanwege verhoogd risico op bloedingen. 
(uitleg: recht opzittend of staand  innemen verkleint de kans op slokdarmklachten/ slokdarmzweren).  

 Bij weekdoseringen: capsules NIET uit de originele verpakking halen 

 Stop niet met innemen van Pradaxa zonder overleg met de voorschrijver.. Benadruk de 
therapietrouw! Bij indicatie 1) is de gebruiksduur beperkt. Vraag na of het duidelijk is hoe lang 
Pradaxa gebruikt moet worden. 

 Nierfunctie moet regelmatig gecontroleerd worden bij patiënten met een verminderde 

nierfunctie of een leeftijd > 75 jaar: de nierfunctie jaarlijks controleren en vaker indien de 
verminderde nierfunctie waarschijnlijk is 

 Oppassen bij een ingreep, zoals het trekken van een kies of een (kleine) operatie. Overleg 
hierover met de (tand)arts. Bij spoedeisende operatieve ingrepen is vanwege meer kans op 

bloedingen, tijdelijk stoppen met dabigatran noodzakelijk. 

Dosering  

Vergeten? 

 1) Preventie van veneuze trombo-embolie bij heup- of knievervangende operatie   
Gemiste dosis niet inhalen, maar doorgaan met de resterende dagelijkse doses op het 
gebruikelijke tijdstip 

 2) Behandeling van en preventie van recidief van DVT+ PE  
3) Preventie van CVA en systemische embolie bij atriumfibrilleren 

  
Een gemiste dosis inhalen indien de volgende geplande dosis minimaal 6 uur later is; indien de 
volgende dosis minder dan 6 uur later is, de gemiste dosis overslaan 

Bijwerkingen  Meest voorkomende bijwerkingen: blauwe plekken, bloedingen, buikpijn, diarree, gestoorde 
spijsvertering: pijn in de maag/ zuurbranden/ misselijkheid, geel zien ( leverfunctie!) 

 Indien bijwerkingen optreden  contact voorschrijver 

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

Ingevuld 
door 

 ……………………………….. (paraaf zetten!!!) 

 
 

https://iprova.domein1.lan/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=abdb2fe2-f29c-4ae6-9abf-0cee774ab694

