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Synoniemen  
Lanoxin®  
  

Indicatiegebied: Neonaten, kinderen, volwassenen, dialysepatiënten, 
patiënten met lever- of nierfunctiestoornissen met hartfalen of 
supraventriculaire aritmieën [1] 

Monstermateriaal: Bepaling in plasma of serum (type buis: glas/plastic met of zonder 
gelseparator is niet belangrijk) [2, 3] 

Afnametijdstip: Ten minste 6 uur na inname, bij voorkeur 12-24 uur na inname [4] 

Bewaarcondities: In serum/plasma houdbaar: ten minste 8 uur bij 15-25 °C, ten minste 7 
dagen bij 2-8 °C. 6 maanden bij -20 °C [2, 5]. 
In volbloed: geen informatie beschikbaar. 

Interpretatie: Therapeutische concentratie: 0,8-2,0 μg/l. toxiciteit: > 2,0 μg/l [1, 6] 
Bij hartfalen wordt ook wel 0,5-0,9 μg/l aangehouden. Hogere 
concentraties worden geassocieerd met een slechtere uitkomst. [7] 

  

Inleiding 

Digoxine is een hartglycoside en wordt over het algemeen toegepast bij hartfalen en bij bepaalde 
supraventriculaire ritmestoornissen zoals atriumfibrilleren/fladderen met snel ventrikelritme. 
Digoxine wordt primair gedoseerd op het klinisch effect (pols, sinusritme en toxiciteit als 
bradycardie en misselijkheid), waarbij rekening gehouden wordt met nierfunctie, leeftijd en lean 
body mass (vetvrij lichaamsgewicht). Controle van de digoxine-spiegels kan zinvol zijn, gezien de 
grote inter-individuele variatie in de kinetiek en de smalle therapeutische breedte.  
 
Het farmacologisch effect van digoxine op de contractiekracht van een gedecompenseerd 
hart met sinusritme is minder dosis afhankelijk dan het effect op de kamerfrequentie 
bij boezemfladderen en -fibrilleren. Voor de behandeling van deze aritmieën is in het 
algemeen een hogere begindosis nodig. Snelle digitalisatie is geïndiceerd bij 
levensbedreigende ritmestoornissen [1]. 

Bij verdenking van overdosering van digoxine is opname aangewezen. Een overdosering in 
de toxische range valt te herkennen aan een aantal specifieke kenmerken [9]: 

• Gastrointestinaal: misselijkheid, braken, buikpijn en diarree.  

• Neurologische verschijnselen: verwardheid, geheugenverlies, moeheid.  

• Cardiale verschijnselen: ritmestoornissen (ventriculaire ectopieen), bradycardie, AV-block. 
 

Zie voor meer informatie over digoxine intoxicatie ook de toxicologie monografie [16]. 

Doseringsrichtlijnen 

Oraal oplaaddosering: 
(NB, bij hartfalen geen oplaaddosis nodig) 



snelle digitalisatie   

prematuren < 1,5 kg 0,025 mg/kg per 24 uur in verdeelde doses 

prematuren 1,5-2,5 kg 0,030 mg/kg per 24 uur in verdeelde doses 

neonaten en kinderen tot 2 jaar 0,045 mg/kg per 24 uur in verdeelde doses 

kinderen 2-5 jaar 0,035 mg/kg per 24 uur in verdeelde doses 

kinderen 5-10 jaar 0,025 mg/kg per 24 uur in verdeelde doses 

volwassen en kinderen > 10 jaar 0,75-1,5 mg in 1 dosis of in verdeelde doses 

N.B. verdeelde doses = 50%, 25% en 25% van de totale oplaaddosering met tussenpozen van 4-
8 uur 

ouderen (> 60-70 jaar) of 
nierfunctiestoornis 

maximaal 50 % oplaaddosis volwassenen in verdeelde doses 
met tussenpozen van 6 uur 

    

langzame digitalisatie   

volwassenen en kinderen > 10 jr 0,25-0,75 mg per dag gedurende 1 week vervolgens overgaan 
op onderhoudsdosering 

 

Intraveneus oplaaddosering: 
(NB, bij hartfalen geen oplaaddosis nodig) 

prematuren < 1,5 kg 0,020 mg/kg per 24 uur in verdeelde doses 

prematuren 1,5-2,5 kg 0,030 mg/kg per 24 uur in verdeelde doses 

neonaten en kinderen tot 5 jaar 0,035 mg/kg per 24 uur in verdeelde doses 

kinderen 5-10 jaar 0,025 mg/kg per 24 uur in verdeelde doses 

volwassen en kinderen > 10 jaar 0,5-1 mg in verdeelde doses 

N.B. verdeelde doses = 50%, 25% en 25% van de totale oplaaddosering met tussenpozen van 4-
8 Uur, inlooptijd 10-20 minuten. 

  

Onderhoudsdosering (oraal of intraveneus): 

prematuren 20% van de totale 24-uurs-oplaaddosering 

neonaten en kinderen < 
10jaar 

25% van de totale 24-uurs-oplaaddosering 

volwassen en kinderen > 
10 jaar 

0,125-0,5 mg per dag, soms 0,0625 mg of minder per dag, 
afhankelijk van nierfunctie 

Referentiewaarden 

- 

Spiegelafname 

Een spiegel kan 6-24 uur (ideaal 12-24 uur) na de laatste inname van digoxine afgenomen 
worden [4]. 



Spiegels kunnen worden bepaald wanneer een patiënt voor het eerst wordt ingesteld (met name 
bij kinderen), wanneer er sprake is van slechte respons, bij veranderde nierfunctie, 
geneesmiddelinteracties, verdenking therapieontrouw of bij vermoeden van intoxicatie [1,6]. De 
CBO richtlijn hartfalen noemt herhaalde bloedspiegelbepalingen niet zinvol [15]. De ESC richtlijn 
voor hartfalen beschrijft dat het instellen van een onderhoudsdosering digoxine obv klinisch beeld 
lastig kan zijn bij patiënten met co-morbiditeiten en bij patiënten met een gewijzigd metabolisme 
van digoxine (bijv. door geneesmiddelinteracties of oudere leeftijd). Voor deze groep patiënten 
kan het instellen van de digoxine onderhoudsdosering worden gedaan met behulp van het 
bepalen van digoxine concentraties [17]. 

Interpretatie resultaten 

De therapeutische serumconcentratie van digoxine voor atriumfibrilleren ligt in het algemeen 
tussen 0,8-2,0 μg/l. Bij een aantal patiënten is een hogere serumconcentratie nodig om het 
therapeutisch effect te bereiken. De therapeutische serumconcentratie voor hartfalen lijkt tussen 
0,5-0,9 μg/l te liggen [7]. Bij een serumconcentratie hoger dan 2,0 μg/l neemt de kans op 
bijwerkingen snel toe. Toxische verschijnselen treden in het algemeen op bij spiegels > 2,5 μg/l 
[8] en vanaf 4,0 μg/l is aanzienlijke toxiciteit te verwachten. In de praktijk blijkt echter dat 
sommige patiënten hoge spiegels toch goed kunnen verdragen. Daartegenover staat dat een 
belangrijk deel van de patiënten (ca 25%) toxiciteit ervaart bij serumconcentraties 1,5 – 2,0 μg/l 
[9].  
Afhankelijk van de gebruikte analysemethode wordt bij neonaten een therapeutisch spiegel 
aangehouden tot 4,0 μg/l i.v.m. een mogelijke vals positieve uitslag, veroorzaakt door de 
aanwezigheid van digoxin-like immunoreactive substances (DLIS). Ook zijn deze DLIS aanwezig 
in monsters van patiënten met lever- of nierfunctiestoornissen en bij zwangeren. Deze DLIS 
kunnen bij een aantal immunoassays de analyse storen waardoor de spiegels hoger uitvallen 
[10]. Sporten kan de serumconcentratie doen dalen aangezien de concentratie in de spieren door 
sporten wordt verhoogd. 
Uit onderzoek is gebleken dat tussen verschillende laboratoria en de verschillende assays 
substantiële verschillen in digoxinespiegel gezien worden [11]. Het wordt aangeraden een 
digoxinespiegel altijd in combinatie met overige patiëntgegevens te beoordelen [6]. 

Toxiciteit 

- 

Achtergrondinformatie 

  F % CL 
(l/kg/uur) 

V t½, ß 
(uur) 

Eiwitbinding 
% 

Tmax (uur) 
(na orale 
inname) 

volwassenen Tabletten: 60-
80 

Drank: 70-85 

0.13 475-500 l 34-44 25 1-2 

terminaal 
nierfalen 

Tabletten: 60-
80 

Drank: 70-85 

0.04 Tot 50% 
lager 

88-120 25 1-2 

Voedsel is enigszins van invloed op de snelheid van absorptie, maar in het algemeen niet op de 
hoeveelheid, tenzij de maaltijd erg vezelrijk is. 
Digoxine wordt grotendeels onveranderd in de urine uitgescheiden via glomerulaire filtratie en 
actieve tubulaire secretie [12]. Een klein deel wordt in de lever of in de darm gemetaboliseerd 
tot minder actieve of inactieve metabolieten. Digoxine wordt hoofdzakelijk renaal geklaard 
(75%), verder via de lever (20%) en de gal (6%). 
Bij tien procent van de patiënten lijkt digoxine voor meer dan 40% door de lever te worden 



gemetaboliseerd. Bij deze patiënten moet wellicht een hogere dosis worden toegediend.  
Bij leverfunctiestoornissen is het in principe niet noodzakelijk de dosis aan te passen. 

Digoxine is een substraat voor het transporteiwit P-glycoproteine. Via dit transporteiwit wordt 
digoxine actief uit de enterocyten terug in het darmlumen gepompt. Ook vindt actieve 
tubulaire secretie via P-glycoproteine plaats. 

Een versterkt farmacodynamisch effect bij constante spiegel kan optreden bij hypokaliëmie, 
hypercalciëmie, hypothyreoidie en ouderen. Hier kunnen lagere doseringen zijn vereist. Een 
verminderd effect kan optreden bij hyperkaliëmie, hypocalciëmie, hyperthyreoidie en 
neonaten waardoor hogere doseringen vereist zijn [6]. 

Interacties 

Digoxine kent relatief veel interacties met andere geneesmiddelen, de belangrijkste zijn[1]: 

• Afname digoxine: colestyramine, P-gp-inductoren, penicillamine, oraal sulfasalazine, 
tipranavir 

• Toename digoxine: amiodaron, diltiazem, itraconazol, ketoconazol, kinidine, lapatinib, 
propafenon, vemurafenib en verapamil, mogelijk vanwege P-gp remming. 

• Toename digoxine: macroliden, mogelijk vanwege een vermindering van de presystemische 
eliminatie en via P-gp remming.  

• Toename digoxine: boceprevir, chloroquine, ciclosporine, darunavir, elvitegravir, 
hydroxychloroquine, lopinavir, rilpivirine, ritonavir en telaprevir. Het mechanisme is niet 
duidelijk. 

Hypokaliemie verhoogt de toxiciteit van digoxine (bijv. de combinatie met thiazide- of lis-diuretica) 
[16]. 

PK parameters 

  CL i.v. 
(l/h/kg) 

CL p.o. 
(l/h/kg) 

Vd i.v. 
(l/kg) 

Vd  p.o. 
(l/kg) 

Literatuur 

prematuren <3 mnd, < 1,5 kg 0.045 0.053 3.5 4.2 13 

prematuren <3 mnd, 1,5-2,5 kg 0.08 0.086 5.1-5.2 5.6-6.8 13 

prematuren <3 mnd, >2,5 kg 0.102 0.134 5.1-5.2 5.6-6.8 13 

neonaten 3-12 mnd 0.186 0.163-0.210 9.4 8.2-10.6 13 

kinderen 1-5 jaar 0.222 0.253-0.229 11.2 12.8-11.5 13 

kinderen 6-10 jaar 0.190 0.170 8.4-9.6 7.5-8.6 13 

kinderen 11-18 jaar 0.162 0.149 8.4-9.6 7.5-8.6 13 

volwassenen +/- 0.104 0.13 +/- 8.3 +/- 6.5 10, 14 

 

Populatiemodellen 

  Vd 
(l) 

Kelm 
(uur-1) 

Kelr 
(uur-

1/ml/min) 

K12 
(uur-1) 

K21 
(uur-1) 

F Ka 
(uur-1) 

Literatuur 



Algemeen ± 
500 

  

0.0288 ± 
0.0058 

0.00045 ± 
0.00010 

0.56 ± 
0.11 

0.15 ± 
0.03 

0.65 ± 0.10 0.61 ± 
0.12 

10 

 

Abdel Jalil et al [18] beschrijft 8 gepubliceerde populatie PK modellen in kinderen, zie tabel 4 voor 
een overzicht van de populatie PK parameters.   
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Colofon 
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