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NOAC bij 
atriumfibrilleren 
 

U bent gestart met een (ander) medicijn voor de antistolling:  

 Pradaxa (dabigatran)* Met veel water in te nemen en vervolgens gedurende 30 

minuten rechtop te blijven staan of zitten 

 Eliquis (apixaban)* 

 Xarelto (rivaroxaban)* Let op: gebruik hierbij geen grapefruitsap! 

 Lixiana (edoxaban)* 

 

(*Doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Belangrijk  
 Neem uw medicijnen in zoals voorgeschreven (1 of 2 keer per dag). 

 

 Neemt u de medicijnen niet in? Dan bent u niet beschermd tegen de verhoogde  

 kans op een beroerte! 

 

 Vertel uw tandarts, chirurg of andere arts welke bloedverdunner u gebruikt  

 voordat u een ingreep ondergaat. 

 

 Gebruik geen medicatie die u zonder recept kunt kopen. Gebruik in ieder geval  

 geen: Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen, Aleve, Advil, Aspirine, APC, Arthrotec,  

 Sint Jans-kruid of Chinese medicijnen. 

 

 Paracetamol is wel toegestaan.  

 

 Draagt altijd een lijst met uw medicijnen bij u. 

 

Heeft u vragen? 
Bel de polikliniek cardiologie op telefoonnummer (055) 581 1801 of stuur een e-mail 

naar AFpoli@gelre.nl  

 

Spoed?: bel 112.  

 

mailto:AFpoli@gelre.nl
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Controle 
 

We controleren bij ieder polikliniek bezoek:  

1. Uw medicatiegebruik (neem de medicatie of actuele medicatielijst mee) 

2. Heeft u trombose of embolie gehad? 

3. Heeft u een bloeding gehad? 

4. Zijn er andere bijwerkingen? 

5. Andere medicatie en zelfhulpmiddelen 

 

Bloedonderzoek: 

 Frequentie labcontrole niet nodig! 

 Jaarlijks: Hb, nier- en leverfunctie 

 Bij klaring (MDRD ) 30-60 ml/min, >75jaar: iedere 6 maanden nierfunctie 

 Bij klaring (MDRD ) 15-30 ml/min: iedere 3 maanden nierfunctie 

 Bij iedere situatie die invloed heeft op de nier en/ of leverfunctie 

 

 

Datum 
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kreatinine 

Kreatinine 
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