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digoxine + 
sitagliptine 

toename AUC digoxine met 11% bij combinatie 
digoxine 0,25 mg/dag en sitagliptine 100 mg/dag 
(n=12) gedurende min. 10 dagen  
toename AUC digoxine met 18% bij combinatie 
digoxine 0,25 mg/dag en sitagliptine 200 mg/dag 
(n=20) gedurende 10 dagen.  
Klein effect op Cmax, C24h en renale Cl digoxine 
(waarden niet gegeven). Geen effect op Tmax. 
 
Auteurs: although sitagliptin has a modest effect on 
the plasma pharmacokinetics of digoxine, the effects 
are considered not to be clinically meaningful. 

0A 

SPC Januvia digoxine + 
sitagliptine 
 

toename AUC digoxine met 11% en Cmax met 18%, 
na dagelijkse toediening digoxine 0.25 mg en 
sitagliptine 100 mg gedurende 10 dagen. 
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Scientific Discussion Xelevia 
NB: naam product in NL 
Januvia, in Engeland 
Xelevia2 

digoxine + 
sitagliptine 

toename Cmax digoxine met 18% bij combinatie met 
100 mg sitagliptine en met 24% bij 200 mg. 
 

2A 

 
Overig 

Stof Effect 

SPC Januvia digoxine + 
sitagliptine 
 

sitagliptine had gering effect op de digoxinespiegel. Geen 
aanpassing dosering digoxine aanbevolen, maar patiënten 
met risico op digoxinetoxiciteit moeten hierop worden 
gecontroleerd als sitagliptine en digoxine gelijktijdig worden 
toegediend.  

 
Opmerkingen 
→ GIC: in het verleden zijn digoxine-interacties als Ja/Ja beoordeeld, als de digoxinespiegel toenam met factor 
2-5. Het gaat hier om een kleinere toename. 
 
Alfanum. code 2A    

 
Risicogroep  

 
 Code  Interactie Actie Datum 
Beslissing WFG 2A Ja Nee 2 september 2007 

 
 
 
 
 
  



 

Digoxine + canagliflozine 6661b 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 

SPC Invokana 
 
 

digoxine + 
canagliflozine 

toename AUC digoxine met 20% en Cmax met 36%, 
waarschijnlijk door P-gp-remming 
Regime: canagliflozine 300 mg/dag gedurende 7 
dagen, digoxine 0.5 mg op dag 1 gevolgd door 0,25 
mg/dag gedurende 6 dagen 

1A 

 
Overig Stof Effect 

http://www.accessdata.fda.go
v/drugsatfda_docs/nda/2013/
204042Orig1s000ClinPharm
R.pdf 
Geometric mean ratio = ratio 
met / ratio zonder 
canagliflozine 

digoxine + 
canagliflozine 

Geometric mean ratio AUC digoxine 1.20, Cmax 1.36 
(outside 80%-125% limit)  
Regime: digoxine 0,5 mg op dag 1, gevolgd door 0,25 
mg/dag gedurende 6 dagen, canagliflozine 300 mg/dag 
gedurende 7 dagen 
Major interaction pathway: P-gp remming 

 
Opmerkingen 
Hansten: canagliflozine modestly increases digoxin concentrations; some patients may experience increased 
digoxin effect or toxicity. 
 
Alfanum. code 1A    

 
Risicogroep  

 
 Code  Interactie Actie Datum 
Beslissing WFG 1A Ja Nee 23 september 2014 

 


