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LTA antistolling-Workshop 3

1. Willen we een landelijk protocol periprocedureel
antistollingsbeleid?

2. Hoe verbinden we alle spelers?

https://www.fnt.nl/
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HARM rapport & IGZ

2008 HARM rapport (Hospital Admissions Related to Medication)

• Antistollingszorg is complexe zorg

• 20%  van het aantal medicijn gerelateerde opnames heeft te maken met 
antistollingsmedicatie (TAR’s, NSAID’s, heparines en VKA’s)

Anti-stollingszorg NH-Noord A.J Leendertse et al. Arch Internal Medicine 2008



...vereist nauwkeurige afstemming tussen ketenpartners….

2010 IGZ rapport: Keten trombosezorg is niet sluitend!



Nivel-rapport

Monitor Zorggerelateerde Schade 2015/2016

➢ Potentieel vermijdbare schade in de ziekenhuizen is tussen 2011/2012 en 
2015/2016 niet verder gedaald

Anti-stollingszorg NH-Noord 5



Rapport “Tijd voor verbinding”
De volgende stap voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen
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Wat moet beter in de patiëntveiligheid bij antistolling

• Teveel praktijkvariatie in de behandeling van antistolling

• Samenwerking in de keten nog suboptimaal waardoor 
inefficiëntie en onduidelijkheden
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FNT enquête 30 maart 2017

Implementatie Richtlijn antitrombotisch beleid 2016:

• 50 trombosediensten (ziekenhuis/ zelfstandige/ onderdeel EDC), 

• 27 trombosediensten respondeerden

https://www.fnt.nl/


Peri-procedureel protocol aanwezig

Trombosedienst 

• 100% ja

Regionale ziekenhuis

• 75% ja

• Enkele TD’s werken samen met meerdere ziekenhuizen met elk hun 
eigen protocol

• Ziekenhuisprotocol is leidend

https://www.fnt.nl/


Protocol opgesteld volgens de landelijke richtlijn Antitrombotisch 
beleid 2016

Trombosedienst
• 80% ja

Ziekenhuis
• 50% ja
• 3 % nee
• Rest bijna gereed
• Verschillen qua inhoud tussen de ziekenhuizen in één regio

https://www.fnt.nl/


Waarin verschilt uw protocol van de landelijke RL

Trombosedienst
• Mechanische hartkleppen

• Mogelijkheid eerder stoppen met fenprocoumon  (kleine ingrepen 3 dagen, grote 
ingrepen 7 dagen)

Ziekenhuis
• Mechanische hartkleppen

• Pacemaker/ICD

• Kaakchirurgie

• MDL-scopieën

• Eerder stoppen fenprocoumon



Workshop 3: willen we een landelijk protocol (1)?

Vragen:

• Wie heeft een protocol periprocedureel beleid in het ziekenhuis?

▪ DOACs

▪ VKA

▪ TARs

• Protocol waarvan afgeleid → landelijke richtlijn gebruikt?



Workshop 3: willen we een landelijk protocol (2)?

Vragen:

• Eén uniform protocol in het ziekenhuis?

• Regionale verschillen (ziekenhuizen/TD/HA/verpleeghuizen)?

• Wordt het ziekenhuisprotocol actief gedeeld met de regio?



Workshop 3: willen we een landelijk protocol (of regionaal)?

• Welke voordelen?

• Welke nadelen?



Peri-procedureel protocol anno 2019

• Hoe geregeld in de regio Leiden?

• Hoe geregeld in de regio Maastricht





Tijdstip van laatste dosis vóór de 
ingreep

LUMC

DOAC Creatinineklar
ing
mL/min

Intermediair
bloedingsrisico

Hoog
bloedingsrisico

Apixaban > 30 24 uur 48 uur

< 30 36 uur 48 uur

Rivaroxaban > 30 24 uur 48 uur

< 30 36 uur 48 uur

Edoxaban > 30 24 uur 48 uur

< 30 36 uur 48 uur

Dabigatran > 80 24 uur 48 uur

50-80 36 uur 72 uur

30-50 48 uur 96 uur











Dank voor uw aandacht en input!




