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Antistollingsmedicijnen 

nadroparine, dalteparine, enoxaparine, tinzaparine VI-200 © 
SLS/14.3 

 
  

Wat u moet weten over dit medicijn: 

� Helpt bij trombose en ter voorkoming van trombose.  

� Hoe lang het medicijn gebruikt moet worden is voor 

iedereen verschillend. 

� U merkt zelf niet dat het medicijn werkt. Toch moet u 

het medicijn blijven gebruiken. 
   

� Verwijder de luchtbel NIET voor injectie. 

� Bijwerkingen, zoals bloedingen en blauwe plekken 

op de plaats van de injectie, gaan over als u mag 

stoppen met het medicijn. 
   

 

 Wat is trombose? 

Bloed kan stollen. Dat is handig bij een wondje. Maar wanneer het bloed stolt in een bloedvat kan dat leiden tot 

verstopping. We noemen dit trombose. Zo’n bloedstolsel kan op verschillende plaatsen ontstaan, maar is het meest 

gevaarlijk als het zich verplaatst naar het hart (hartinfarct), de hersenen (beroerte) of de longen (longembolie). 

Trombose kan in iedere (slag)ader voorkomen, ook in een arm of been. Deze wordt dan dik en/of pijnlijk omdat het 

bloed niet goed weg kan. Na een operatie is er een verhoogd risico op trombose. Als je tijdelijk minder goed kunt 

bewegen wordt het risico alleen maar groter. Met name na een heup- of knieoperatie worden medicijnen om 

trombose te voorkomen vaak voorgeschreven. 

 

 Hoe helpen de medicijnen? 

Dit medicijn lijkt op heparine dat in het lichaam het samenklonteren van bloed vermindert. Het remt hierdoor de 

vorming van bloedstolsels en vermindert de kans op trombose.  

 

 Hoe lang moet u de medicijnen gebruiken? 

Dit medicijn moet afhankelijk van de oorzaak een paar dagen tot weken gebruikt worden. Uw dokter vertelt u hoe 

lang het medicijn gebruikt moet worden.  

 

 Wanneer merkt u dat de medicijnen helpen? 

Zelf merkt u meestal niet dat het medicijn werkt. Toch is het belangrijk om het medicijn te gebruiken, zolang als uw 

dokter u verteld heeft. 

 

 Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen)? 

De meeste medicijnen kunnen onbedoelde klachten geven. We noemen dit bijwerkingen. Als u dit medicijn gebruikt 

dan kunt u last krijgen van bloedingen.   

Dit komt doordat het bloed langzamer stolt en het dus langer duurt voordat een wondje stopt met bloeden. Ook kunt 

u last krijgen van blauwe plekken (onderhuidse bloeding) op de injectieplek. Wissel daarom regelmatig de injectieplek 

af.  

Als u dit medicijn langer dan 3 maanden gebruikt, dan kunt u last krijgen van botontkalking. Vraag in dat geval uw 

dokter naar medicijnen om uw botten te beschermen, zoals calcium en vitamine D. 

De bijwerkingen verdwijnen als u mag stoppen met dit medicijn. 

 

 Hoe dient u de medicijnen toe? 

Dit medicijn wordt 1 tot 2 keer per dag onder de huid geïnjecteerd. Hoe vaak, is afhankelijk van de reden van 

gebruik. De stappen bij het injecteren zijn als volgt: 

• Haal de spuit uit de verpakking, maar verwijder de luchtbel NIET. 

• Injecteer in een huidplooi van uw buik. Eventueel kunt u ook in het bovenbeen injecteren. Injecteer niet binnen 5 
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cm afstand van navel, wond of blauwe plek. 

• Breng de naald loodrecht in de huidplooi (niet opzuigen). 

• Dien de injectievloeistof langzaam toe. 

• Verwijder de naald. 

• Laat de huidplooi los. 

• Als er een bloeding is op de injectieplaats, druk hier dan een paar minuten op met de vingers. 

• Gebruikte injectiespuiten horen niet bij het huishoudelijk afval. 

• Plaats na injectie de dop op de naald en bewaar de gebruikte spuit in een naaldencontainer. Lever 

naaldencontainers in bij het milieudepot of bij uw apotheek. 

 

Medicijnen vergeten? 

• Bij 1 injectie per dag;  Bij ontdekking binnen vier uur na het vaste tijdstip kunt u de injectie alsnog zetten. De 

volgende injectie zet u weer op het vaste tijdstip. 

• Bij 2 injecties per dag;  Bij ontdekking binnen twee uur na het vaste tijdstip kunt u de injectie alsnog zetten. De 

volgende injectie zet u weer op het vaste tijdstip. 

 

Lees ook de bijsluiter of kijk op www.apotheek.nl om te weten wat u moet doen. 

 

 Gebruik tijdens zwangerschap en/of borstvoeding. 

Overleg met uw dokter over gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap. Borstvoeding is bij gebruik van dit 

medicijn geen probleem.  

Lees voor meer informatie ook de bijsluiter. 

 


