
Trombocytopenie <150x109/l
4-28 dagen na 

COVID-vaccinatie 
(ongeacht merk / 1e of 2e gift)

Verricht 
diagnostiek:

• Hb, leukocyten, trombocyten, reticulocyten, lever- en nierfunctie, haptoglobine, LDH
• perifeer bloeduitstrijk (fragmentocyten)
• pseudotrombocytopenie uitsluiten (trombocyten in citraat)
• APTT, PT, fibrinogeen, D-dimeer
• lokale HIT-screeningstest plus bloed naar Sanquin (voor ELISA én HIPA; 1 grote buis stolbloed 

(rode dop) + 1 grote buis citraatbloed (blauwe dop). Afname vóór toediening IVIG!

Mét (veneuze) trombose

Verdenking VIPIT / VITT

Trombocytopenie

• zonder trombose
• géén DIS of hemolyse
• geen pseudotrombocytopenie
• geen andere verklaring trombocytopenie

Waarschijnlijk ITP

Trombocytopenie

• zonder trombose
• mét DIS (D-dimeer ↑, fibrinogeen↓)
• geen pseudotrombocytopenie

Mogelijke VIPIT / VITT

Behandelen als ITP

Behandel beleid:
• geen (LMW) heparines
• vermijd trombocyten transfusies
• geef therapeutische antistolling: i.v. argatroban 

of danaparoid of oraal DOAC (rivaroxaban of 
apixaban) of s.c. fondaparinux of danaparoid

• geef IVIG (1 g/kg/dag) voor 2 dagen 
• meld patiënt bij LAREB

Uitslag 
ELISA en 

HIPA?

ELISA én HIPA negatief ELISA en/of HIPA positief

Behandel beleid:
• geen (LMW) heparines
• vermijd trombocyten transfusies
• geef trombose profylaxe: s.c. 

fondaparinux of danaparoid of oraal DOAC 
(rivaroxaban of apixaban)

• meld patiënt bij LAREB

Uitslag 
ELISA en 

HIPA?

ELISA én HIPA negatief ELISA en/of HIPA positief

Behandel beleid:
• geen bloedingen én trombocyten < 30 x 109/L: 

dexamethason of prednison oraal
• wel bloeding: IVIG 1 g/kg/dag voor 2 dagen
• alleen trombocyten transfusie bij vitale 

bloedingen na toediening IVIG
• meld patiënt bij LAREB

Geen VIPIT/VITT

(LMW) heparines 
toegestaan

VIPIT/VITT 
bevestigd

eerder beleid door

Geen VIPIT/VITT

(LMW) heparines 
toegestaan

VIPIT/VITT 
bevestigd

eerder beleid door

Ontwikkeld door het 
Kennisinstituut van 
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Specialisten 
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NB1: Dit stroomschema hoort bij de Leidraad ‘Diagnostiek en 
behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder 
trombose na COVID-19 vaccinatie’. Lees altijd de overwegingen 
en aanbevelingen van de betreffende module voor nuances, 
eventuele afwijkende situaties en extra achtergrondinformatie.

NB2: Betrek de patiënt bij de besluitvorming.
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Initiatiefnemende 
verenigingen

Stroomschema bij Leidraad 
‘Diagnostiek en behandeling van patiënten met 

trombocytopenie met of zonder trombose 
na COVID-19 vaccinatie’

Altijd overleg met stollingsexpert lokaal of regionaal UMC
Altijd overleg met hematoloog lokaal of 

regionaal UMC
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