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BVAS en andere artsenverenigingen bezorgd over dreigend tekort aan Marevan en 
Marcoumar 

 
 
BVAS en vier andere artsenverenigingen hebben samen hun bezorgdheid geuit over het 
dreigend tekort aan de geneesmiddelen Marevan en Marcoumar. De brief aan de 
overheidsinstanties die hieronder volgt, werd mee ondertekend door het ASGB/Kartel, 
AADM, de Belgian Society for Thrombosis and Haemostasis (BSTH) en de Belgian Society 
for Cardiology (BSC). Adequate antistolling is immers van levensbelang! 
 
Brussel, 11 december 2020 
 
Het FAGG heeft de verpakking van 60 tabletten van een belangrijk product op basis van 
warfarine teruggeroepen. De verpakking van 25 tabletten is wel nog toegestaan maar wordt niet 
meer geproduceerd. Hierdoor dreigt er een nijpend voorraadtekort op zeer korte termijn tot 
minstens eind 2020, maar ook daarna zal dit geneesmiddel moeilijk (er) te verkrijgen zijn. Wat 
betreft een belangrijk product op basis van fenprocoumon is er dan weer gecommuniceerd op 
Farmastatus door het FAGG dat dit vanaf 31 mei 2021 van de Belgische markt zal verdwijnen. 
 
Beide geneesmiddelen zijn nochtans erg belangrijk. Ruim 80.000 patiënten hebben vorig jaar 
minstens één voorschrift van coumarines gekregen. Er bestaat voor een belangrijke groep 
patiënten ook geen betrouwbaar alternatief. Ook overschakelen van het ene coumarine op het 
andere is sowieso geen sinecure, niet zonder risico en niet voor elke patiënt mogelijk. 
 
BVAS, het ASGB/Kartel en AADM alsook BSTH en BSC willen er dan ook op aandringen bij de 
overheidsinstanties om dringend met alle betrokkenen alle alternatieven te onderzoeken, zodat 
warfarine en fenprocoumon ter beschikking blijven voor Belgische patiënten. Switchen is hier 
immers geen aanvaardbaar alternatief. Transparante communicatie hierover is essentieel, want er 
heerst grote ongerustheid op het terrein. 
 
Het gaat hier om een urgente materie. Adequate antistolling is hier immers van levensbelang! 
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