
 

Digoxine + Darifenacine                               MFB 808A 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 
Data on file Novartis, 
geciteerd in Clin 
Pharmacokinet 2006;45:325-
50 (artikel van Novartis) 
 

digoxine + 
darifenacine 

toename Cmax en AUC digoxine met 20% resp. 16% 
bij combinatie digoxine 250 μg 1 dd en darifenacine 
30 mg 1 dd gedurende meerdere dagen in 
vergelijking met digoxine en placebo in studie onder 
24 gezonde mannen. Geen verandering in renale Cl 
digoxine. 
Auteurs: no specific dosage recommendations are 
given for administration of digoxine with darifenacin. 
→ GIC: dosering darifenacine was hoog, normaal 
7.5-15 mg 1 dd. 
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SPC Emselex digoxine + 
darifenacine 

darifenacine 30 mg 1 dd tegelijkertijd toegediend met 
digoxine bij steady state resulteerde in kleine 
toename in digoxine blootstelling (AUC:16% en 
Cmax:20%). (Dezelfde informatie als Data on file 
Novartis) 

2A 

 
Overig Stof Effect 
SPC Emselex digoxine + 

darifenacine 
standaard therapeutische geneesmiddelmonitoring voor 
digoxine uitvoeren bij starten en beëindigen van een 
behandeling met darifenacine als ook bij veranderen van de 
darifenacine dosering.   
Scientific Discussion Emselex bevat geen aanvullende 
informatie. 

 
Opmerkingen 
 
Risicogroep  

        
 Interactie Actie Datum 
Beslissing WFG Ja Nee 4 september 2007 

  
  



 

Digoxine + Ivacaftor         B 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 
SPC Kalydeco 
+ Procedural steps taken 
and scientific information 
after the authorisation 
II/0014/G,  17-2-2015. 
www.ema.europa.eu. 
Geraadpleegd 20-4-2015. 

digoxine + 
ivacaftor 

↑ blootstelling digoxine 1.3x door ivacaftor.  
Regime: ivacaftor 150 mg 2 dd, digoxine 0.25 mg 
eenmalig, studie bij gezonde personen. 
Voorzichtig en controleer op passende wijze bij 
combinatie met digoxine.  
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SPC Kaftrio digoxine + 
ivacaftor/ 
tezacaftor/ 
elexacaftor  

↑ AUC digoxine 1.3x door ivacaftor of met 
ivacaftor/tezacaftor, wat overeenkomt met een 
zwakke remming van P-gp door IVA. 
 

1A 

 
Overig Stof Effect 
EPAR Kalydeco digoxine + 

ivacaftor 
digoxine is P-gp substraat. Ivacaftor is een zwakke remmer 
van P-gp. 
in vitro studies of interactions of ivacaftor with digoxin 
indicated that ivacaftor and M1 (but not M6) inhibit P-gp. 

SPC Kaftrio digoxine + 
ivacaftor/ 
tezacaftor/ 
elexacaftor  

bij combinatie met digoxine is voorzichtigheid en gepaste 
controle geboden. 

 
Opmerkingen 
Pubmed, Stockley, Hansten, SPC Lanoxin: -- 
 
Label Information Kalydeco USA: geeft hetzelfde advies als SPC.  
 
Risicogroep  

 
 Interactie Actie Datum 
Beslissing WFG Ja Nee 12 mei 2015 

 
  



 

Digoxine + Telmisartan         C 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 
Stangier J. 
J Clin Pharmacol. 
2000;40:1373-9. 
 

digoxine + 
telmisartan 

toename Cmax digoxine 1.5x (1.7 → 2.5 ng/ml), 
toename AUC144-168h 1.2x (13.9 → 17 ng.h/ml), 
toename Cmin 1.1x (0.42 → 0.47 ng/ml)   door 
telmisartan. Geen verschil in 
veiligheid/verdraagzaamheid tussen combi en 
digoxine monotherapie, alleen milde/matige 
bijwerkingen. 
Regime: 7 dagen digoxine (dag 1: 0,5 mg ochtend + 
0,25 mg avond, dag 2-7: 0,25 mg avond) met/zonder 
telmisartan 120 mg 1dd ochtend. Studie onder 12  
gezonde vrijwilligers.  
Auteurs: vanwege klein verschil in dalspiegels 
digoxine interactie waarschijnlijk klinisch niet relevant. 
Doseringsaanpassing bij combi niet noodzakelijk, 
monitor echter digoxinespiegel bij starten/wijzigen 
telmisartan. 

3A 

SPC Dinortes digoxine + 
telmisartan 

zelfde getallen als Stangier. 
Bij starten, wijzigen en staken van telmisartan moet 
de digoxinespiegel gecontroleerd worden om binnen 
het therapeutisch bereik te blijven. 

1A 

 
Opmerkingen 
SPC Lanoxin: niet genoemd. 
 
Hansten: bespreekt alleen fabrikanteninfo (Micardis). Advies: monitor digoxinespiegel en let op signalen van 
dogoxinetoxiciteit bij gebruik combinatie. Mechanisme onbekend. 
Stockley: bespreekt Stangier 2000. Monitor wel vaker digoxine-effecten (bijv. bradycardie) en –spiegels, pas zo 
nodig de digoxinedosering aan. Mechanisme: P-gp remming door telmisartan gezien in vitro. 
 
Risicogroep  

 
 Interactie Actie Datum 
Beslissing WFG Ja Nee 10 mei 2016 

 


