Oncologische middelen (cytostatisch)
De meeste oncologische middelen (cytostatisch) beïnvloeden het effect van VKA’s. Hierdoor neemt de
stollingstijd toe of af. Bovendien kan chemotherapie trombocytopenie veroorzaken. De combinatie van
trombocytopenie en antistolling geeft een verhoogde bloedingsneiging.

Situatie

1.

2.

3.

Actie

 in gebruik: VKA
 start: oncologische middel

Het continueren van het VKA is een
beslissing die door de oncoloog of ander
behandelend arts in samenspraak met
de trombosedienst wordt genomen.
Als het een veneuze tromboembolie
betreft t.g.v. een complicatie bij
maligniteit, start met LMWH gedurende
de 6 maanden. Als na 6 maanden nog
steeds een antistollingsmiddel is
geïndiceerd, kan het LMWH door een
VKA worden vervangen.

 in gebruik: oncologische middel
 start: VKA

 in gebruik: oncologische middel
 in gebruik: VKA
Bij staken van het oncologische middel
dient dit door de oncoloog, de apotheek
of eventueel door de patiënt te worden
doorgegeven aan de trombosedienst.

4.
 staken: oncologische middel
 in gebruik VKA

5.

Actie wanneer de voorschrijver van het interacterend geneesmiddel of de trombosedienst niet
bereikbaar zijn
In principe overlegt de oncoloog met de behandelend arts (trombosedienstarts) of een VKA moet
worden gecontinueerd of niet.

6.

Overige opmerkingen en aandachtspunten
In de CBO richtlijn Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire
preventie arteriële trombose worden patiënten met maligniteiten die een veneuze trombose krijgen
behandeld met LMWH. Als na 6 maanden de behandeling nog noodzakelijk is, wordt veelal overgestapt
op een VKA.
Bij patiënten die op een VKA staan en daarnaast behandeld worden met oncologische middelen zal de
oncoloog overleg moeten plegen met de behandelend arts (trombosearts) of patiënt op VKA blijft of
wordt overgezet op LMWH. Als wordt besloten met de behandeling met een VKA te continueren, zal de
trombosedienst intensiever moeten controleren.
Niet alleen de oncologische middelen maar ook het onderliggend lijden geven kan de INR ontregelen.
Thiosix® is geregistreerd voor de onderhoudsbehandeling van inflammatoire darmziekten (ziekte van
Crohn of ulceratieve colitis), Lanvis® is geregistreerd voor behandeling van bepaalde oncologische
aandoeningen.

Meer informatie
Op de site www.oncotherapie.nl (medicatiebewaking) is meer informatie over de interactie tussen de
afzonderlijke oncologische middelen en een VKA te vinden. Hiervoor is een gratis aan te vragen
wachtwoord nodig.
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