
 

Digoxine + verapamil/diltiazem 0841 
                                 
Bron Pagina Ref. nr. Bewijs Effect  (omschrijving + letter)  

516 
 

4 - verapamil 3 toename t½ digoxine, afname klaring, duizeligheid en 
hartkloppingen 

D 
 

516 1 - verapamil 3 toename digoxinespiegel, afname renale klaring; bij 7 van 
49 patiënten symptomen digoxine-intoxicatie (anorexie, 
misselijkheid, braken, malaise) 

D 

516 8 - verapamil 3 toename digoxinespiegel (44%) door afname klaring via 
gal 

A 

495 2 - diltiazem 3 toename digoxinespiegel en AUC 22.4% A 

495 4 - diltiazem 3 toename digoxinespiegel 24-70% A 

Hansten 
okt.2001 

495 10 - diltiazem 3 3 dagen na start diltiazem toename digoxinespiegel van 
1.1 naar 1.54 ng/ml; asymptomatisch 

A 

500-1 2 - verapamil 1 7 dagen na start verapamil toename digoxinespiegel (4 
ng/ml), overlijden ( 2 ‘fatally ill patients’) 

F 

500-1 20 - verapamil 1 2 dagen na start verapamil 3-voudige toename 
digoxinespiegel (7.5 nmol/l); anorexie, misselijkheid   

D 

Stockley 
ed. 5 

500-1 12 - diltiazem 3 toename digoxinespiegel van 0.32 naar 0.48 ng/ml A 

Extra     

 
Opmerkingen 
Hansten pag. 495 ref. 3 (diltiazem), casus: 1 week na foutieve dubbele digoxinedosis bradycardie tot bijna 
syncope; toename digoxinespiegel (1.5ng/ml).  
→ Projectgroep: bij deze casus is al een fout gemaakt, het effect is niet toe te schrijven aan interactie. 
 
Pharmacother 1996;16:306-10 (diltiazam), casus: binnen 7 min na iv diltiazem daling hartslag en bloeddruk, 
bradycardie, na 12 min asystole leidend tot overlijden. Oorzaak onbekend, mogelijk interactie met digoxine. Het 
betrof vrouw met reeds vermoede digoxine-intoxicatie (2.5 ng/ml) en hyperkaliëmie. 
→ Projectgroep: telt niet mee, is al fout gemaakt. 
 
Projectgroep: geen doseergrens verapamil 160 mg/dag hanteren, want de meeste patienten krijgen 240 mg 
vera + 1/4 digoxine. 
NHG-standaard Atriumfibrilleren (2003) adviseert halvering digoxinedosis bij combinatie. Die van 2006 zegt 
alleen 'dosering aanpassen'.  
 

Alfanum. code verapamil: 3D diltiazem: 3A   

 

Risicogroep hogere leeftijd, nierfunctiestoornis, cirrose 

Incidentie  
        
 Code  Interactie Actie Datum 

Beslissing WFG 3D ja ja 15 januari 2002 

  


