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De Federatie Medisch Specialisten, de Stuurgroep 
Keten Antistollingsbehandeling en de Federatie van 
Nederlandse Trombosediensten nodigen u van harte 
uit voor de conferentie Transmurale Antistolling op 
17 mei 2017. 

Onder begeleiding van de dagvoorzitters Menno 
Huisman en Hugo ten Cate gaan wij graag met u aan 
de slag om de volgende stap te zetten op het gebied 
van goede zorg en patiëntveiligheid in relatie tot 
stolling en antistolling in al haar facetten.

#ANTISTOLLING2017
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Sinds het verschijnen van het rapport ‘Keten 
trombosezorg niet sluitend’ (IGZ, 2010) is er veel 
gebeurd. Zo is de (herziene) ‘Landelijke Standaard Keten 
Antistollingsbehandeling’ (LSKA 2.0) tot stand gekomen, 
verscheen de Leidraad begeleide introductie NOAC’s en 
de nieuwe richtlijn Antitrombotisch beleid. Recent bracht 
het NHG zijn standpunt rondom anticoagulantia naar 
buiten en is een consultkaart over dit onderwerp 
opgeleverd. 

De totstandkoming en implementatie van de Landelijke 
Standaard Keten Antistolling wordt sinds 2011 begeleid 
door de Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling waarin 
veel beroepsverenigingen onder leiding van de FNT 
participeren. Daarnaast is de implementatie onderdeel van 
de afspraken die de Federatie Medisch Specialisten heeft 
gemaakt heeft met het ministerie van VWS om doelmatig 
voorschrijven en goede trombosezorg te bevorderen. De 
vraag is nu: hoe laten we de LSKA en de gerelateerde 
instrumenten landen in de praktijk? Hoe passen we ze op 
een effectieve manier toe? Hiervoor is de inzet van tal van 
partijen en professionals nodig. Op 17 mei gaan wij graag 
daarover met u in gesprek.

Waarom deze 
conferentie?
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Sprekers 
en workshopleiders
Toezeggingen voor bijdragen aan het programma hebben we 
al ontvangen van: 
• Martin Hemels (cardioloog)
• Laura Faber (internist)
• Aris Prins (apotheker)
• Hans van Laarhoven (Hart&Vaatgroep)
• Marina Eckenhausen (IGZ)
• Fred Rozema (kaakchirurg)
• Denise van Diermen (arts, NP) 
•  Martin van Leen (specialist ouderengeneeskunde). 

De volledige lijst van sprekers en workshopleiders vindt u 
binnenkort op onze website.

Wanneer: Woensdag 17 mei van 13.30 tot 17.00 uur
Waar:  Domus Medica, Mercatorlaan 1200, Utrecht 
Wie:  Casemanagers antistolling, medisch 

specialisten, patiëntenorganisaties,  
verpleegkundigen, stollingscommissies in 
ziekenhuizen, apothekers, (kader)huisartsen, 
trombosediensten, tandartsen, NFU, NVZ, 
STZ, overheid en toezichthouders

Kosten: 25 euro eigen bijdrage
Accreditatie: Aangevraagd
Aanmelden:  Klik hier om u aan te melden 

https://www.eventure-online.com/eventure/login.form?P66977fc0-5129-4d3d-ad1c-0a43f5baf999
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 Wat staat er op 
het programma?
Allereerst staan de voorzitters kort stil bij de ontwikkelingen, de verschillende 
instrumenten, en waarom het transmurale karakter zo belangrijk is. Daarna laten 
vertegenwoordigers namens de patiënten, professionals en IGZ hun licht 
schijnen op wat volgens hen goede transmurale antistolling is, wat daarvoor 
nodig is en wie daarbij welke rol heeft.

Vervolgens bent u aan zet! Met collega’s gaat u aan de slag in een van de 
workshops. Welke initiatieven bestaan er al, welke knelpunten ervaart u en hoe 
kunnen die aangepakt worden? 

13.00 Registratie en inloop met lunch

13.30 Welkom 

13.40  Waar hebben we het ook alweer over?  
Ontwikkelingen op het gebied van de transmurale antistolling

14.00 Antistolling vanuit drie verschillende perspectieven

15.00  Pauze

15.15  Workshops 

16.15  De buren bezoeken

17.00  Afsluiting

17.15 Borrel
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DOELMATIG EN VEILIG VOORSCHRIJVEN 
EN VERSTREKKEN VAN (ANTI)
STOLLINGSMEDICATIE 
Bij een indicatie voor antistollingsmedicatie 
bestaan er enkele opties waaruit de arts en 
patiënt een keuze kunnen maken: VKA’s, 
DOAC’s, TARS, LMWH of een combinatie 
hiervan. Gedurende de behandeling en de 
periode volgend op het eerste voorschrijven 
kunnen de gezondheidssituatie en/of de 
voorkeuren van de patiënt veranderen. In de 
workshop gaan we in op de volgende 
vragen: welke kritische situaties kunnen 
ontstaan bij het voorschrijven en heroverwe-
gen van medicatie? En op welke wijze is het 
proces van doelmatig en veilig voorschrijven 
en heroverwegen in de tijd te borgen?
Naast het voorschrijven is er een rol voor de 
verstrekker van geneesmiddelen. Bij de 
apotheker dienen zich kritische momenten 
aan voor het verlenen van veilige zorg voor 
patiënten met antistollingsmedicatie. Bieden 
de LSKA – en andere instrumenten – vol-
doende handvatten om deze kritische 
momenten aan te pakken? Zijn er afspraken 
tussen behandelaars, apothekers en 
trombosediensten over interacterende 
medicatie en hoe te handelen? Hoe ervaart 
de apotheker de uitvoering van de LSKA en 
welke knelpunten verdienen nog aandacht?

IMPLEMENTATIE LSKA IN EN 
DOOR DE ZIEKENHUIZEN
Voor het ziekenhuis zijn belangrijke aan-
dachtspunten: is elke patiënt die in het 
ziekenhuis verblijft, of komt voor een 
ingreep, goed ‘geantistold’? Kan iedere 
anesthesioloog adequaat aan het werk met 
patiënten onder antistollingsbehandeling? Is 
het pre-, peri- en postoperatief antistollings-
beleid bij alle betrokkenen bekend? Is altijd 
bekend wie de hoofdbehandelaar is? Is 
duidelijk wie verantwoordelijk is voor de 
noodzakelijke contacten met bijvoorbeeld 
apothekers en de trombosedienst? Hoe is 
het casemanagement ingericht? 
Kortom wat betekent de toepassing van de 
LSKA en andere instrumenten voor zieken-
huizen? Wat komt er bij kijken en waar loopt 
men tegenaan? Hoe heeft men bepaalde 
zaken opgelost?
De workshop start met een inleiding door 
Nathalie Meertens over de aanpak in 
MUMC+.

Workshops
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IMPLEMENTATIE LSKA MET EN 
BIJ DE HUISARTS
De LSKA beschrijft enkele kritische momen-
ten voor de huisarts, bijvoorbeeld de patiënt 
onder antistollingsmedicatie krijgt comedi-
catie of wordt doorverwezen naar de tweede 
lijn. Daarnaast mag een huisarts nu ook zelf 
DOAC’s voorschrijven. Wat betekent dit voor 
de zorg en de afstemming in de keten? Een 
ander vraagstuk dat op de huisarts afkomt: 
hoe om te gaan met antistolling en multi-
morbiditeit? Hij/zij zal transmuraal afspraken 
moeten maken met diverse ketenpartners. 
Hoe komen deze afspraken tot stand tussen 
de huisarts en verschillende ketenpartners 
op het terrein van de antistollingszorg en 
waar liggen kansen tot verbetering?

IMPLEMENTATIE LSKA MET EN 
BIJ DE TANDARTS
De tandarts kent eveneens kritische momen-
ten voor het verlenen van veilige zorg voor 
patiënten met antistollingsmedicatie. Zijn de 
huidige afspraken helder en afdoende voor 
het verlenen van veilige zorg wanneer een 
tandheelkundige interventie moet worden 
gepleegd? Hoe zijn de afspraken geïmple-
menteerd? En hoe komen de noodzakelijke 
ketenafspraken met huisarts, specialist en 
trombosediensten goed tot stand? 

Wat zijn goede voorbeelden van veilige 
tandzorg bij patiënten met antistollingsme-
dicatie en welke knelpunten verhinderen die 
goede zorg? En hoe kunnen die knelpunten 
aangepakt worden?

IMPLEMENTATIE LSKA MET EN BIJ 
SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE, 
IN DE LANGDURENDE ZORG
Voor de verpleeghuizen zijn er ook kritische 
momenten voor veilige zorg onder antistol-
lingsmedicatie. De casuïstiek van de 
bewoners in verzorgingshuizen maar vooral 
in verpleeghuizen kent een toenemende 
complexiteit, bijv. multimorbiditeit en 
afnemende cognitie. Antistollingszorg 
behoeft daarom extra aandacht. Hoe gaat 
de specialist ouderengeneeskunde hiermee 
om? Hoe is het beleid ingebed? Hoe komen 
alle samenwerkingsafspraken tussen 
verpleeghuizen, trombosediensten en 
andere betrokken ketenpartners tot stand? 
Welke bevorderende en belemmerende 
factoren spelen hier een rol en hoe kan 
hiermee worden omgegaan? 

VAN WIE IS ANTISTOLLING? 
Wie is, of zijn er verantwoordelijk voor 
goede en veilige antistollingszorg en de 
instrumenten die hiervoor ingezet worden? 
Voortschrijdende (wetenschappelijke) kennis 
en ervaringen in de praktijk maken dat de 
instrumenten aan verandering onderhevig 
zijn. Naast het toepassen van de instrumen-
ten verdient het actueel houden van de 
instrumenten ook aandacht. Bij voorkeur 
gebeurt dat in samenhang en tijdig. Welke 
partijen zijn nodig voor het toezien op de 
borging van de instrumenten, de evaluatie 
ervan en het actualiseren? En hoe doen we 
dat dan? En wat is daarvoor nodig?
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