Wisselwerking van Ginkgo biloba met
antistollingsmiddelen
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Er zijn aanwijzingen dat Ginkgo biloba een wisselwerking heeft met
antistollingsmiddelen. Wat is Ginkgo biloba en wat zijn de effecten ervan? Hoe
beïnvloedt Ginkgo biloba de werking van antistollingsmiddelen? En wat is het
advies bij gelijktijdig gebruik van Ginkgo biloba met antistollingsmiddelen?
Deze factsheet gaat daarop in.
Wat is Ginkgo biloba en hoe werkt het?
Ginkgo biloba (ginkgo) wordt ook wel de Japanse notenboom of Japanse
tempelboom genoemd. Het is een boom uit de familie Ginkgoaceae. De boom
is oorspronkelijk afkomstig uit China.
Preparaten van de bladeren van de ginkgo zijn populair, vooral in de landen om
ons heen zoals Duitsland en Frankrijk. Ginkgo wordt toegepast vanwege zijn
anti-oxidatieve en doorbloeding bevorderende eigenschappen.
Van ginkgo worden de bladeren gebruikt. Deze bevatten werkzame
flavonoïden en terpeentrilactonen die uniek zijn voor ginkgo (ginkgolides en
bilobalide). Alleen traditionele Chinese geneesmiddelen gebruiken ook de zaden
van ginkgo. Het precieze werkingsmechanisme van de werkzame stoffen is niet
bekend, maar komt waarschijnlijk door een combinatie van effecten. Aan
flavonoïden in ginkgo worden anti-oxidatieve eigenschappen toegeschreven.
Ginkgolide B heeft mogelijk een plaatjesaggregatieremmende werking door de
'platelet-activating factor' (PAF) te verdringen van zijn bindingsplaats (KNMP
Kennisbank 2018).
De gestandaardiseerde extracten uit de Ginkgo biloba-bladeren bevatten
meestal 24% flavonoïden en 6% terpeenlactonen (www.drugs.com). Van het
zelfzorgmiddel ginkgo zijn tabletten, capsules en druppels te koop.
Wat is het gevolg van gelijktijdig gebruik van ginkgo en antistollingsmiddelen?
Gelijktijdig gebruik van ginkgo met antistollingsmiddelen, zoals vitamine Kantagonisten of direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) zou mogelijk
door de plaatjesaggregatieremmende werking het effect van deze
antistollingsmiddelen kunnen versterken.
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Bij gelijktijdig gebruik van ginkgo met DOAC’s treedt bovendien mogelijk een
interactie op door remming van P-glycoproteïne door ginkgo. P-glycoproteïne is
een eiwit dat zich bevindt in de membranen van verschillende lichaamscellen.
P-glycoproteïne fungeert als een pomp die lichaamseigen en -vreemde stoffen,
zoals DOAC’s, uit deze cellen kan transporteren. Door remming van Pglycoproteïne verhoogt mogelijk de spiegel van DOAC’s (EMA Monograph,
2014).
Bij de gebruikelijke maximale dosis van 240 mg per dag gestandaardiseerde
Ginkgo biloba-extracten zijn echter geen klinisch relevante interacties met
geneesmiddelen te verwachten. Bij een hogere dosis dan 240 mg per dag
neemt de kans op klinisch relevante interacties toe (Gurley et al., 2012; Izzo,
2012).
Wat is het advies bij gecombineerd gebruik van ginkgo en antistollingsmiddelen?
Totdat meer bekend is, is voorzichtigheid geboden bij het gelijktijdig gebruik
van ginkgo met antistollingsmiddelen, zoals vitamine K-antagonisten en
DOAC’s.
Artsen en apothekers wordt daarom aangeraden bij het voorschrijven of
afleveren van antistollingsmiddelen hun patiënten te vragen naar eventueel
gebruik van kruidenpreparaten met ginkgo. Patiënten die deze kruidenpreparaten gebruiken of willen gaan gebruiken, wordt geadviseerd het gebruik
van deze kruidenpreparaten te stoppen of niet te starten. Als patiënten deze
kruidenpreparaten toch gelijktijdig blijven of gaan gebruiken met een vitamine
K-antagonist, dan moeten ze de trombosedienst waarschuwen.
Bijwerkingen melden?
Het is belangrijk dat patiënten, artsen en apothekers alle mogelijke interacties zowel bekende als onbekende - van geneesmiddelen met ginkgo melden bij het
Bijwerkingencentrum Lareb. Door het melden van interacties leveren zij een
belangrijke bijdrage aan het veiliger gebruik van geneesmiddelen
(www.lareb.nl).
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