Medicatie om het risico te verlagen bij een herseninfarct
of TIA
Belangrijke informatie over uw medicatie

U bent bij ons bekend met een herseninfarct of een TIA, ook wel een beroerte of Cerebro Vasculair accident (CVA)
genoemd. Een herseninfarct ontstaat wanneer een bloedvat in de hersen wordt afgesloten door een bloedstolsel
waardoor een deel van de hersenen onvoldoende zuurstof en voeding krijgt. Wanneer er sprake is van een
tijdelijke afsluiting, en er geen blijvende schade ontstaat, spreken we van een TIA..Een TIA kan een voorbode zijn
van een herseninfarct.

Medicatie om het risico te verlagen

Om een nieuwe herseninfarct of TIA te voorkomen heeft u medicijnen gekregen. Eén van deze medicijnen is een
medicijn dat de bloedstolling beïnvloedt, ook wel ‘plaatjesremmer’ genoemd.U heeft van ons de plaatjesremmer
clopidogrel (een andere naam is ook wel Grepid of Plavix) voorgeschreven gekregen. Het is een middel dat een
goede bescherming geeft en makkelijk in gebruik is. Echter bij een kleine groep mensen blijkt het medicijn
clopidogrel niet voldoende te worden omgezet in de lever naar een werkzame stof in het lichaam. Dit kan worden
aangetoond met zogenaamd farmacogenetisch onderzoek. Dit onderzoek is ook bij u verricht.

Farmacogenetisch onderzoek

Farmacogenetisch onderzoek is een DNA-onderzoek. Er wordt gekeken of het omzetten van clopidogrel door een
bepaald enzym (het enzym heet CYP2C19) voldoende wordt gedaan. Dit doen we door middel van een
bloedonderzoek.

Uitslag Farmacogenetisch onderzoek

Bij u blijkt het onderzoek afwijkend te zijn. Hieronder staat de uitslag van het onderzoek aangegeven en wat dit
betekent voor de Clopidogrel die u nu gebruikt.
⃝ U bent een ‘poor metabolizer’.
U heeft een zeer trage verwerking van het medicijn.Dit betekent dat de Clopidogrel vrijwel niet wordt
omgezet naar de werkzame stof.
⃝ U bent een ‘intermediate metabolizer’.U heeft een tragere verwerking van het medicijn.Dit betekent dat
de clopidogrel wel wordt omgezet naar de werkzame stof, maar mogelijk niet voldoende.
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Uw medicijnen worden daarom als volgt gewijzigd:
⃝ Stop Clopidogrel.
⃝ Start Acetylsalicylzuur 80 mg eenmaal per dag rond 8.00 uur. Dit is blijvend.
⃝ Start Dipyridamol. Deze wordt opgebouwd naar tweemaal daags een capsule van 200 mg. De instructies
hoe de opbouw verloopt ontvangt u apart.
⃝ De Clopidogrel wordt verhoogd naar eenmaal per dag twee tabletten (dus 150 mg per dag). Dit is
blijvend.
⃝ Start Ticagrelor (Brilique®). Start met tweemaal per dag 90 mg (rond 8.00 uur en rond 17.00 uur). Na 1 jaar
zal dit worden verlaagd naar tweemaal per dag 60 mg. Dit is blijvend.
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Nazorg
Uw huisarts en apotheek stellen wij op de hoogte van de uitslag van het farmacogenetisch onderzoek en de
wijzigingen die in uw medicatie zijn aangebracht.

Een centraal meldpunt bij vragen of problemen
U, uw naaste of de bij u betrokken (zorg)professional kan contact opnemen om vragen of problemen voor te
leggen die voortkomen uit het CVA of TIA. Dhr. Vervoort staat u te woord en zal uw vragen beantwoorden of
doorgeven aan een van onze leden van het CVA-team.
Wij zijn telefonisch (013) 221 01 40 of via e-mail polineuro@etz.nl te bereiken.
U kunt ook gebruik maken van MijnETZ. U heeft dan digitaal toegang tot uw eigen dossier én de mogelijkheid om
vragen te stellen aan betrokken zorgverleners.
Patiëntenportaal MijnETZ is een nieuwe service van het ETZ. MijnETZ geeft u toegang tot uw medisch dossier in
ons ziekenhuis. U kunt op een veilige manier zelf afspraken maken of uw uitslagen bekijken. Gewoon vanuit huis
met een computer, tablet of smartphone. Op elk moment, wanneer het u, het beste uitkomt. De eerste keer moet u
zich even aanmelden met een activatiecode. U kunt een activatiecode krijgen bij de afdeling Patiëntenregistratie,
de poliklinieken of op de verpleegafdelingen. U moet daarvoor bij de baliemedewerker uzelf legitimeren met een
geldig identiteitsbewijs. Met deze activatiecode kunt u inloggen en uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord
aanmaken.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00
Polikliniek Neurologie:
(013) 221 01 40
Locatie ETZ Elisabeth
Route 42
Verpleegkundig specialist neurologie, Dhr. J. Vervoort
Locatie ETZ TweeSteden
Wachtkamer 5, tweede etage
Locatie ETZ Waalwijk
Begane grond
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