
Protocol ß-blokker Carvedilol (3,125-6,25-12,5-25 mg)  

Eucardic® 6,25-25 mg 

 

Indicatie: 

Hypertensie. Onderhoudsbehandeling van stabiele angina pectoris. Adjuvante behandeling bij standaardtherapie voor 

matig tot ernstig stabiel chronisch hartfalen NYHA II-IV. EF � 40% op basis van systolische dysfunctie, zonder manifeste 

decompensatio cordis. Reeds ACE-remmer en diuretica. 

 

Gebaseerd op:  

Copernicus (JAMA 2003;289:712-718), US Carvedilol HF studie (N Engl J Med 1996; 334:1349-1355) 

 

Voor bijwerkingen, contra-indicaties en aandachtspunten zie algemeen protocol ß-blokkers. 

 

Algemeen Carvedilol:  

Bij patiënten ouder dan 80 jaar is enige terughoudendheid op zijn plaats omdat er weinig ervaring is met deze groep 

patiënten. Er kan een tijdelijke verergering van de klachten optreden. Herstel van de glucosespiegel na hypoglykemie kan 

worden vertraagd.   

 

Dosering: 

Startdosis:  

(starten na stabiele instelling op overige hartfalenmedicatie, m.n. de ACE-remmers en de diuretica)  

2 x 3,125 mg/dag� �

Maximale dosis:  

2 x 25 mg/dag < 85 kg lichaamsgewicht 

2 x 50 mg/dag � 85 kg lichaamsgewicht 

Titratie: 

� Begindosering 3,125 mg tweemaal per dag gedurende 2 weken;  

� vervolgens met intervallen van minimaal 2 weken verhogen tot achtereenvolgens 6,25 mg tweemaal per dag, 12,5 

mg tweemaal per dag en 25 mg tweemaal per dag; max. dosering bij een lichaamsgewicht lager dan 85 kg is 25 mg 

tweemaal per dag, bij � 85 kg lichaamsgewicht 50 mg tweemaal per dag. De dosering dient te worden verhoogd tot 

de hoogst getolereerde dosis. 



Een lage dosering ß-blokker is altijd beter dan geen ß-blokker!  

Start low, go slow. 

 

Controles:  

Bloeddruk, pols, ECG, gewicht, hartfalensymptomen en laboratoriumcontrole.  

 

Zie ook: algemeen protocol ß-blokkers.  

Zo nodig overleg met cardioloog. 



(lab, bloeddruk,
hartslag en/of klinische 

status niet goed

(lab, bloeddruk,
hartslag en/of klinische 

status niet goed

(lab, bloeddruk,
hartslag en/of klinische 

status niet goed

(lab, bloeddruk, hartslag 
en klinische status goed en 

gewicht patiënt ≥ 85 kg)

(lab, bloeddruk, hartslag 
en klinische status goed en 

gewicht patiënt    85 kg)

(lab, bloeddruk, hartslag en klinische status goed

(lab, bloeddruk, hartslag en klinische status goed

(lab, bloeddruk, hartslag en klinische status goed

NYHA-klasse II en IV

Eucardic

Eucardic 3.125 mg 2dd

2 weken wachten

Eucardic 6.25 mg 2dd

2 weken wachtenaanpassingen doen

2 weken wachtenaanpassingen doen

Eucardic 12.5 mg 2dd

2 weken wachtenaanpassingen doen

Eucardic 25 mg 2dd

Eucardic 25 mg 2dd Eucardic 50 mg 2dd

 


