
 

Acenocoumarol/fenprocoumon + Tamoxifen        MFB    416 
Protrombinetijd = PT 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 
Gustovic P.  
Therapie 1994;49:55-6. 

acenocoumarol + 
tamoxifen 

bewustzijnsverlies, massieve ventriculaire bloeding 
en PT 13%, 3 weken na start tamoxifen 20 mg/dag bij 
vrouw (53, hartklep) op acenocoumarol en 
amiodaron, PT was therapeutisch (33%).  
Patiënte overleed 2 dagen zonder bij bewustzijn te 
zijn geweest 

1F 

 
Overig Stof Effect 
SPC Sintrom acenocoumarol + 

tamoxifen 
werking kan worden versterkt door tamoxifen 
 

 
Opmerkingen 
De Commissie Interacterende medicatie VKA’s is verantwoordelijk voor de beoordeling van de te ondernemen actie. 
 
Stockley (warfarine): established and clinically important interaction, which apparently affects some but not all 
patients. 
 
SPC Marcoumar: tamoxifen niet genoemd. 
 
Risicogroep  
 
 Interactie Actie Datum 
Beslissing WFG Ja Ja 13 mei 2009 
 



 
 

Ter informatie: Warfarine + tamoxifen  
Protrombinetijd = PT 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 
Tenni P. 
BMJ 1989;298:93. 
 

warfarine + 
tamoxifen 

vrouw (43, dvt) oplaaddosis warfarine 25 mg, daarna 
5 mg per dag, PT 19 sec. Na 7 weken start tamoxifen 
40 mg/dag, na 1 dag PT 38 sec; dosisaanpassing 
warfarine nodig tot 1 mg/dag. 
Naar aanleiding hiervan retrospectieve analyse van  
vrouwen met borstkanker en vervolgens opname 
wegens ernstige trombo-embolie, dit bleken er 18 in 5 
jaar. Bij 5 van 18 vrouwen werd warfarine toegevoegd 
aan tamoxifen. Bewijslast is gering, maar wel 
opvallend lage doseringen warfarine nodig en in 2 
gevallen al ernstige bloedingen bij opstartdosis 
(subduraal hematoom; hematurie en PT 49 sec). Bij 
de overige 13 vrouwen geen opstartproblemen,  
onder-houdsdosering warfarine varieerde van 4 tot 10 
mg.  
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Ritchie LD. 
BMJ 1989;298:1253. 
  

warfarine + 
tamoxifen 

Retrospectief: analyse patiënten nav. Tenni 1989.  
In 8 jaar 22 patienten op de combinatie, waarvan 17 
geen problemen, 5 wel:   
- 2 x: sterk verhoogde british ratio’s, geen bloeding; 
- 1 x: subconjunctivale bloeding zonder controle- 
  problemen; 
- 1 x: bloeding in dij met controleproblemen; 
- 1 x: intraoculaire bloeding na start tamoxifen.  
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Lodwick R.  
Br Med J (Clin Res Ed) 
1987;295:1141. 
 

warfarine + 
tamoxifen 

vrouw (65, hartklep) 11 jaar op warfarine (27-28.5 
mg/ week), PT 23-34 sec. Toename PT naar 39 sec 
(controlewaarde = 14 sec) 3 dagen na start tamoxifen 
10 mg 2dd.  
3 weken later PT 75.6 sec (controle 14 sec) tijdens 
een 5-daagse cotrimoxazolkuur; warfarine niet 
aangepast. 
6 weken later opname met hematemesis, buikpijn en 
hematurie, PT 206 sec (controle = 14 sec). Warfarine 
gestaakt, fresh frozen plasma gegeven, waarna 
afname PT tot therapeutische waarde en herstel 
klachten. 5 dagen later herstart warfarine met 
therapeutische PT bij warfarine 17.5 mg/week 
NB. de auteurs halen een ongepubliceerde casus 
aan van fabrikant, details ontbreken: toename PT van 
20-22 naar 50-60 sec 1 maand na start tamoxifen. 
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Toremifeen 
Stockley: there appear tot be no published reports of any interactions. Prod. info, in UK ontraden, in USA 
controle nodig. 
PubMed: levert niets op. 
→ GIC: toremifeen is niet idh in Nederland, nooit geweest ook. Is wel geregistreerd als Fareston. 
 


