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Het LCG heeft de hoeveelheid alteplase die beschikbaar is in en voor Nederlandse ziekenhuizen 
nauwkeurig in kaart gebracht. Mede door het beschikbaar maken van extra leveringen is er op dit 
moment geen sprake meer van een acuut tekort. Ook is de verdeling van de alteplase  over de 
ziekenhuizen geoptimaliseerd. 

Er blijft een mondiale schaarste van alteplase. De verwachting is dat dit tot 2024 zal blijven bestaan. 
Door zorgvuldige monitoring van de situatie wordt geprobeerd het effect van de mondiale schaarste 
zo min mogelijk invloed te laten hebben op de behandeling met trombolytica in Nederlandse 
ziekenhuizen. 

De beschikbaarheid van urokinase is momenteel verminderd. 

ADVIES:  

 Het dringend advies om de trombolytica alleen in te zetten voor geregistreerde indicaties 
blijft gehandhaafd evenals de adviezen om zo spaarzaam mogelijk te doseren en 
bereiden 

 De reservering van alteplase voor specifieke indicaties vervalt. 

 De adviezen voor het inzetten van urokinase in deze en de vorige alert gelden in het geval er 
toch sprake is van een alteplase tekort. Er is nu geen dringend advies om voor zoveel mogelijk 
indicaties de alteplase te vervangen door urokinase. 

VERANDERING T.A.V. DE VORIGE ALERT (SPECIFIEK VOOR LONGEMBOLIEEN):  

Algemeen: trombolyse alleen in geval van hemodynamische instabiliteit 
In geval van een hart(adem)stilstand (reanimatiesetting) of hypotensie (shock) bij een patiënt 
met longembolieën, heeft behandeling met alteplase de voorkeur boven behandeling met 
urokinase.  
Voor de overige patiënten met een hoog-risico longembolie (volgens de ESC richtlijn 
longembolieën 2019) is behandeling met urokinase een goed alternatief. 
In het kader van de HI-PEITHO studie kan alteplase (20 mg)  worden gegeven zolang er geen 
acuut tekort aan alteplase is. 
  
WEKELIJKSE UITVRAAG en VERDELING OVER ZIEKENHUIZEN:  

Het LCG inventariseert wekelijks de voorraden van trombolytica bij groothandels, farmaceutische 
industrie en ziekenhuisapotheken.  

De uitgifte van alteplase vindt plaats door de leverancier en de groothandels op aanwijzen van het 
LCG. Hiervoor gebruikt het LCG de door ziekenhuisapotheken aangeleverde voorraad- en 
verbruiksdata. Bij de aanwijzingen wordt rekening gehouden met een gelijke verdeling van de 20 mg 
en 50 mg flacons om spillage tegen te gaan en daarmee een optimale inzet van het alteplase mogelijk 
te maken. 

Urokinase is op dit moment slecht leverbaar. Er wordt gezocht naar alternatieve aanvoerroutes. 

Voldoende voorraad alteplase voor komende drie weken. 

Door optimale verdeling over de ziekenhuizen en extra leveringen van alteplase is er 
voor de komende weken voldoende alteplase beschikbaar in de ziekenhuizen in 
Nederland. 


