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Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over de behandeling met 
orale anticoagulantia of antistollingsmiddelen. Deze brochure is specifiek 
opgemaakt voor patiënten die Marcoumar®  (fenprocoumon), Marevan®  

(warfarine) of Sintrom®  (acenocoumarol) hebben voorgeschreven 
gekregen. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke 
situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende 
vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.  
 
Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.  

Werking vitamine K-antagonisten 

Anticoagulantia of antistollingsmiddelen zijn geneesmiddelen die de 
stolling van het bloed verminderen of afremmen. Deze medicijnen 
worden soms ook bloedverdunners genoemd. Deze benaming is onjuist 
omdat het bloed niet dunner gemaakt wordt, maar omdat het bloed 
minder snel stolt. 
 
Vitamine K is een belangrijke factor in het normale stollingsproces. De 
medicatie die u neemt gaat de werking van deze Vitamine K afremmen 
of vertragen. 
 
Bij deze medicatie duurt het enkele dagen voor het optimale effect in het 
bloed wordt bereikt. Dit houdt ook in dat het enkele dagen duurt alvorens 
deze zijn uitgewerkt in het lichaam.  

Hoe wordt het geneesmiddel ingenomen? 

Wanneer dient u deze te nemen? 

De medicatie moet aan een individueel schema ingenomen worden. 
Eenmaal u een tijdstip heeft gekozen, dient u dit dagelijks op dat 
moment te herhalen, ook bij verblijf in een andere tijdzone. De kans op 
het vergeten van de medicatie is dan kleiner doordat u uw dagelijkse 
gewoonte aanhoudt. 
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Welke dosis dient u in te nemen? 

De medicatie moet worden ingenomen zoals de arts het voorschrijft. Uw 
arts zal zich voor de dosis baseren op het resultaat van het 
bloedonderzoek (INR).  
Hoe vaak uw bloed gecontroleerd moet worden is voor iedere patiënt 
anders. Uw arts zal beslissen hoe vaak dit voor u noodzakelijk is. 

Wat doet u met een vergeten dosis? 

U kan best zorgen dat u uw medicatie steeds tijdig inneemt. 
 
De vergeten dosis dient zo snel mogelijk te worden ingenomen op de 
dag van inname zelf. Het duurt langer voor deze medicatie uit het bloed 
is, neem dus geen dubbele dosis om de vergeten dosis van de dag 
ervoor te compenseren. 
 
Er bestaan heel wat hulpmiddelen die u kunnen ondersteunen bij het 
correct en tijdig innemen van uw medicatie. Indien u hier problemen mee 
ondervindt kan u steeds contact opnemen met uw arts, verpleegkundige 
of apotheker voor meer informatie.  

Voorzorgsmaatregelen 

Interacties met geneesmiddelen 

Er zijn verschillende geneesmiddelen die een invloed hebben op 
anticoagulantia. Daarom is het belangrijk uw arts en apotheker steeds op 
de hoogte te stellen over welke medicatie u neemt. Dit om ongewenste 
interacties te vermijden. 

Interacties met voedingsmiddelen 

De inname van voeding rijk aan vitamine K zoals groene groenten, 
vooral koolsoorten en van vitamine K supplementen kan leiden tot een 
vermindering van het bloedstollend effect.  
Indien u een evenwichtige voeding nuttigt, kan dit weinig tot geen 
problemen opleveren. 
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Interacties met alcohol 

De bloedstolling wordt in grote mate bepaald door de lever.  
Alles wat invloed heeft op de werking van de lever, heeft ook invloed op 
de stolling. Alcoholgebruik is een belasting voor de lever. Een beperkte 
alcoholinname is toegestaan gedurende een antistollingsbehandeling. 
Indien u reeds leverproblemen heeft, zal u frequenter uw arts moeten 
raadplegen. 

Interacties met roken 

Roken heeft een invloed op de opname van deze medicatie. Het is 
steeds het beste om te stoppen met roken voor de behandeling wordt 
gestart. Raadpleeg daarom steeds uw arts wanneer u wil stoppen met 
roken.  

Medicatielijst 

Het is van groot belang dat u steeds uw medicatielijst met daarop al de 
namen, dosissen en de frequentie van inname bij u hebt. Dit omdat deze 
informatie soms onverwacht geraadpleegd moet worden. Zeker wanneer 
u op consultatie gaat bij de dokter of wanneer u wordt opgenomen in het 
ziekenhuis, is het van belang uw medicatieschema mee te nemen. 
 
Indien u op reis gaat kan u samen met uw arts het Europees medisch 
paspoort aanmaken. In dit document worden uw medische gegevens 
opgenomen zoals medicijnen, voorgeschiedenis, … Op dit paspoort 
staat alles uitgelegd in de verschillende Europese talen waardoor een 
mogelijke behandeling in het buitenland efficiënt kan verlopen. 

Heelkundige ingrepen en invasieve onderzoeken 

Indien u een ingreep of onderzoek dient te ondergaan, moet u vermelden 
dat u behandeld wordt met antistollingsproducten. Uw arts kan dan 
beslissen of deze al dan niet gestopt moeten worden of eventueel 
vervangen moet worden door een ander product. 
 
Het duurt enkele dagen tot weken voordat de werking van de vitamine K-
antagonisten uit het lichaam verdwenen is. Daarom is het steeds 
belangrijk om iedereen tijdig te informeren over uw behandeling met 
antistollingsproducten. Dit is niet enkel van belang voor uw arts, maar 
kan ook van belang zijn bij een bezoek aan de tandarts, pedicure of 
manicure. 
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Tot slot  

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen van de 
dienst cardiologie/nefrologie/vaatheelkunde. 
 
Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het 
verloop van de behandeling met orale anticoagulantia of 
antistollingsmiddelen. 

Wie contacteren bij vragen of problemen?  

Cardiologie/Nefrologie/Vaatheelkunde 
Campus Sint-Elisabeth  
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
4e verdieping (route A68) 
 
014 40 60 11 
www.ccazt.be 

Persoonlijke notities/ vragen  

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u deze hier noteren. Zo heeft 
u ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a2eacd08-026d-4a4b-9d53-5d1f69aed033
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=f22bc777-e09a-4f3e-b2e1-339f249f44e4
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