
IA 474  Cumarines – corticosteroïden 

 

Klinische betekenis 

Verhoogde kans op gewijzigde antistolling. 

 

Beslissingsondersteuning 

Afhandeling 

•   Bij starten: 

- Meld starten corticosteroïd aan trombosedienst. 

- Instrueer patiënt om stoppen corticosteroïd te melden aan de 

trombosedienst. 

•   Bij stoppen corticosteroïd: 

- Instrueer patiënt om stoppen corticosteroïd te melden aan de 

trombosedienst. 

 

Verklaring 

Het interactiemechanisme is nog onduidelijk. Mogelijk beïnvloeden corticosteroïden de bloedstolling en gaan 

daarmee het effect van cumarines tegen. Daarentegen kunnen corticosteroïden het metabolisme van cumarines 

remmen waardoor de bloedingsneiging toeneemt.1 

 

Aanvullende informatie 

De onderbouwing voor de interactie is gering. In verschillende analyses is een associatie gezien tussen het 

gebruik van corticosteroïden en hogere INR boven het streefgebied. Ook is er een lagere warfarine waargenomen 

in combinatie met corticosteroïden.1 INR-stijgingen zijn onder andere gezien met:  

- Methylprednison (intraveneuze stootkuur 500 mg or 1 g); de gemiddelde INR steeg van 2,75 naar 8,04.1 

- Prednison of methylprednison (kortdurend gebruik, doseringen onbekend); gemiddelde INR steeg van 

2,33 naar 3,57. In vijf gevallen was de INR > 5,0. Dosisaanpassing van warfarine was nodig in de helft 

van de gevallen.2 

In de praktijk heeft de trombosedienst INR-stijgingen > 4,5 waargenomen bij starten van een corticosteroïd en 

gelijktijdig gebruik van een cumarine. De FNT heeft daarom besloten om de interactie op te nemen. In deze 

interactie worden de corticosteroiden bewaakt die systemisch worden toegepast. Een verstoring van de INR lijkt 

vaker op te treden bij hoge doseringen van corticosteroïden.3  

 

In Nederland begeleidt de trombosedienst de behandeling met cumarines. In België bestaat een dergelijke 

instantie niet. Bij een interactie tussen een cumarine en een ander geneesmiddel geldt daarom voor België het 

advies om contact op te nemen met de huisarts. 

Bij stoppen van het interagerende geneesmiddel geldt het advies aan de patiënt om zo nodig contact op te nemen 

met de huisarts. 
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