
 

Digoxine + ticagrelor 9938a 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 

Teng R. 
Eur J Clin Pharmacol 
2013;69:1801-8. doi: 
10.1007/s00228-013-1543-3. 
 
*GIC: normale dosering is 
180 mg/dag 
 

digoxine + 
ticagrelor 

toename digoxine Cmax 75% (van 1.8 naar 3.0 
ng/ml), Cmin met 31% (van 0.5 naar 0.7 ng/ml), AUC 
met 28% (van 17 naar 21 ng*h/ml), t1/2 van 42 naar 
52h; 
geen wijziging renale klaring digoxine. 
Regime: ticagrelor 400 mg/dag* of placebo op dag 1-
16, en digoxine 0.25 mg 2dd op dag 6 en 0.25 
mg/dag op dag 7-14; 20 vrijwilligers, randomized, 
double-blind, two-period crossover study. 
Auteurs: these results indicate that ticagrelor is a 
weak inhibitor of the P-glycoprotein transporter. 
Based on these findings, it is recommended that 
serum concentrations of drugs like digoxin (P-gp 
substrates with a narrow therapeutic range) are 
monitored when initiating or changing ticagrelor 
therapy. 

3A 

SPC Brilique digoxine + 
ticagrelor 

toename Cmax en AUC digoxine met 75% resp. 28% 
na toevoeging van ticagrelor. Gemiddelde toename 
digoxinespiegel 30%, in enkele individuele gevallen 
maximale toename factor 2. 
→ GIC: getallen uit Teng 2013. 

1A 

 
Overig Stof Effect 

Teng R. 
Eur J Clin Pharmacol 
2013;69:1801-8. doi: 
10.1007/s00228-013-1543-3. 

ticagrelor + 
digoxine 

zie Teng bij Onderbouwend. 
andersom geen effect digoxine op kinetiek ticagrelor of 
actieve metaboliet AR-C124910XX.  
 

SPC Brilique digoxine + 
ticagrelor 

het wordt aanbevolen plasmaspiegels te controleren bij 
middelen met kleine, P-gp afhankelijke therapeutische 
breedte, zoals digoxine of ciclosporine. 

 
Opmerkingen 
SPC Lanoxin noemt de interactie met ticagrelor niet. 
 
Stockley, Hansten, Pubmed, clinicaltrials.gov, fabrikant Brilique: geen aanvullende informatie. 
 
→ WFG 01-11-2011: combinatie wordt vooral in ziekenhuis gestart, een stijging van de digoxinespiegel wordt 
daar gemonitord. Toename digoxinespiegel met 30% is minder dan toename die je krijgt als de bestaande 
dosering met 0.0625 mg wordt verhoogd. Stijging AUC 28% klinisch niet relevant. 
 
 
Risicofactoren  
Mitigerende factoren  

 
 Interactie Actie Datum 

Beslissing WFG Ja Nee 24 maart 2015 
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Digoxine + mirabegron 9938b 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 

Groen-Wijnberg M.  
Eur J Drug Metab 
Pharmacokinet 2017;42:417-
29. doi: 10.1007/s13318-
016-0350-5. 
 
 

digoxine + 
mirabegron 

toename digoxine AUC 1.27x en Cmax 1.29x  
Regime: digoxine 0.25 mg alleen en in combinatie 
met mirabegron 100 mg 1dd; 25 vrijwilligers.  
Auteurs: indicating that mirabegron is a weak inhibitor 
of P-gp in vivo; patients may require additional 
monitoring of digoxin concentrations with dose 
adjustments where necessary, due to its narrow 
therapeutic index. 

3A 

SPC Betmiga digoxine +  
mirabegron 
 
 

→ getallen uit Groen-Wijnberg 2017 
toename AUC digoxine met 27% en AUC met 29% 
door mirabegron bij vrijwilligers 
 
Bij start combinatie in eerste instantie laagste 
dosering digoxine voorschrijven. Monitor digoxine-
spiegel en titreer tot gewenste klinische effect. 

1A 

 
Overig Stof Effect 

   
 
Opmerkingen 
Stockley, Hansten, PubMed: geen gegevens. 
 
Risicofactoren  
Mitigerende factoren  

 
 Interactie Actie Datum 

Beslissing WFG Ja Nee 1 juli 2014 
 
  



 
 

Digoxine + tolvaptan 9938c 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 

Shoaf SE. 
J Clin Pharmacol 
2011;51:761-9. 

digoxine + 
tolvaptan 

toename AUC digoxine 1.2x (19.9 →23.4 ng.h/ml), 
toename Cmax 1.3x (1.8 → 2.34 ng/ml) en toename 
Cmin 1.2x (0.62 → 0.75), afname renale klaring 
digoxine met 59% (1.05 → 0.43 ml/min/kg) door 
tolvaptan (waarden bij steady-state digoxine).  
Geen ernstige bijwerkingen, wel 1x misselijkheid, 3x 
hoofdpijn, 1x rash tijdens combinatie. 
Regime: dag 1 en dag 12-16 tolvaptan 60 mg, dag 4: 
oplaaddosis digoxine (’s ochtends 0,5 mg, ’s middags 
0,25 mg), dag 5-16 digoxine 0,25 mg 1dd, 14 
gezonde vrijwilligers 
Auteurs: mechanisme via P-gp, tolvaptan remt P-gP. 
Forse daling renale klaring digoxine mogelijk door 
meetfout. Combinatie met tolvaptan zorgt voor 
toename van urine output waardoor sterk verdunde 
urine samples en digoxine moeilijker meetbaar. 

3A 

SPC/EPAR Jinarc 2015 digoxine + 
tolvaptan 

toename AUC digoxine 1.2x en Cmax 1.3x  
Regime: digoxine + tolvaptan 60 mg 1dd (meerdere 
dagen). 
Voorzichtigheid geboden, monitor op verschijnselen 
van overdosering van digoxine. 

2A 

SPC/EPAR Samsca 2009 digoxine + 
tolvaptan 

conform Jinarc   

 
Overig Stof Effect 

SPC/EPAR Jinarc 2015 tolvaptan + P-gp-
remmers  

voorzichtigheid geboden bij combinatie met P-gp-remmers 
met een smalle therapeutische index. 

 
Opmerkingen 
SPC digoxine: niets over interactie met tolvaptan of P-gp-remmers algemeen. 
 
Hansten: bespreekt productinfo Samsca. De interactie zal ongemerkt blijven in vele patienten, maar sommigen 
kunnen last krijgen van extra bijwerkingen zoals veranderingen in hartgeleiding en maagdarmklachten. Advies: 
monitor op bijwerkingen van digoxine en veranderingen in de digoxinespiegel. 
 
Stockley: bespreekt Shoaf 2011. Mechanisme: remming van P-gp door tolvaptan. De kleine stijging in 
digoxineconcentratie kan voor sommige patienten klinisch relevant zijn. Wees alert op bijwerkingen van 
digoxine zoals bradycardie, monitor de digoxinespiegel en pas zo nodig de dosering van digoxine aan. 
 
 
Risicofactoren  
Mitigerende factoren  

 
 Interactie Actie Datum 

Beslissing WFG Ja Nee 24 november 2015 
 


