
  

Welke medicatie dien ik te stoppen voor een ingreep ?  
  

  
Kleine ingreep (onder lokale verdoving) 

 
• Bloedverdunners 

 
Antiaggregantia (Asaflow, Brilique, Clopidogrel, Plavix): 5 dagen voordien te 
stoppen, hervatten twee dagen na de ingreep.  
(Nieuwe) anticoagulantia (Xarelto, Eliquis, Lixiana): 2 dagen voordien te 
stoppen, hervatten twee dagen na de ingreep.  
(Oude) anticoagulantia (Sintrom, Marevan, Marcoumar): 5 dagen voordien te 
stoppen en de nood aan overbruggingsantistolling (Fraxiparine) te bespreken 
met de huisarts of voorschrijvend specialist.  
 

• Supplementen   
 

Sint-Jans kruid, Valeriaan, vitamine E, Ginko Biloba, look, Ginseng, rode rijst, 
Omega 3, Ephedra, … : inname minstens 1 week op voorhand stoppen.  

  

Grote ingreep (onder algemene verdoving) – Medicatie inname wordt eveneens besproken met de 
anesthesist op de preoperatieve raadpleging. Neem daarom steeds uw volledige medicatielijst mee.  
   

• Bloedverdunners 

  

Antiaggregantia (Asaflow, Brilique, Clopidogrel, Plavix): 5 dagen voordien te 
stoppen, hervatting afhankelijk van ingreep.  
(Nieuwe) anticoagulantia (Xarelto, Eliquis, Lixiana): 2 dagen voordien te 
stoppen, hervatting afhankelijk van ingreep.   
(Oude) anticoagulantia (Sintrom, Marevan, Marcoumar) 5 dagen voordien te 
stoppen en de nood aan overbruggingsantistolling (Fraxiparine) te bespreken 
met de huisarts of voorschrijvend specialist.  

• Diabetes medicatie Metformine : te stoppen 48u voor de ingreep. 

Insuline therapie: schema zal opgestart worden bij opname.  

Andere: laatste inname de dag voordien. 

• Immunomodulatoren (Imuran, Tacrolimus, Ledertrexaat, …): 2 weken op voorhand stoppen indien 
mogelijk. 

• Supplementen   
 

Sint-Jans kruid, Valeriaan, vitamine E, Ginko Biloba, look, Ginseng, rode rijst, 
Omega 3, Ephedra, … : inname minstens 1 week op voorhand stoppen.  

• Diuretica Laatste inname de dag voordien (uitz: chronisch hartfalen, sterk verminderde 
ventrikelfunctie). 

• Medicate voor het 
centraal zenuwstelsel 

TCA, SSRI’s, lithium, antipsychotica, neuroleptica, … : laatste inname de dag 
voordien. MAO-inhibitoren (Fenelzine): drie weken op voorhand stoppen. 

• NSAID’s 
(onderhoudstherapie) 

Laatste inname de dag voordien.  
Uitz: langwerkende (Arcoxia, Feldene, Brexine, Meloxicam, Naproxen, 
Piroxicam,…): > 3 dagen op voorhand te stoppen. 

  

Indien er twijfel bestaat over het onderbreken van uw medicatie, gelieve dan steeds 
contact op te nemen met uw huisarts of voorschrijvend specialist. 

   

 Bij problemen of vragen : neem gerust contact op met ons via telefoon of email. 

 Dr Bob De Frene 
          Secretariaat 
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                                AZ West Veurne  
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