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onderwerpen

• Toekomst van de VKA zorg in Nederland
• Kennis en expertise centra
• Samenwerking over de lijnen heen



Mijlpalen in de VKA zorg in Nederland

• Oprichting eerste trombosedienst in Utrecht 
in 1947





Mijlpalen 



Federatie Nederlandse 
Trombosediensten

• 45 leden
• Verschillend georganiseerd:

– Verbonden aan 1ste lijnslaboratorium
– Zelfstandig 
– Verbonden aan ziekenhuis
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• Wiens zorg moet de VKA zorg zijn?



Luc Bonneux, medisch contact 
september 2012
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Aantal VKA patiënten volgens FNT
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Wat zijn de opties voor de VKA zorg

• TD’s die opgaan in grotere regio’s
• Zelfregie bij de patiënt
• VKA zorg naar de eerste lijn (ALL-IN)
• VKA zorg naar de thuiszorg



Optie: opgaan in grotere regio’s



Optie: zelfregie



Optie: VKA zorg naar de 1ste lijn met ondersteuning 
van een trombosedienst : ALL-IN studie

• Integrale zorg voor stabiele AF patiënten

– Integrale zorg voor comorbiditeit
– Integrale antistollingszorg

• Taakdelegatie naar POH
• Behoud van 2e lijns expertise cardiologie en antistolling
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Optie: VKA zorg naar de thuiszorg
persoonsgericht, zorg op maat

Medewerker prikt 
patient, voert 

med.gegevens in 
het portaal

Buis bloed
Lab.bepaling

UitslagDoseerkundige 
beoordeelt uitslag

Trombosedienst 
medewerker belt 
patient. Wat is er 

aan de hand?

• Beter contact met 
de patiënt

• Betere 
begeleiding voor 
de patiënt.  

• Betere zorg voor 
de patiënt

• Patiënt voelt zich 
vertrouwd bij de 
trombosedienst

Cirkel moeten

wedoorbreken



Antistolling en leeftijd



Aantal VKA patiënten per leeftijdscategorie
Isala totaal 8332 patiënten
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Aantal VKA patiënten boven de 70 jaar
totaal 6450 patiënten
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Toekomst van de antistolzorg

• Vaak eenvoudige zorg voor VKA, DOAC en TAR 
in groot volume, waar te beleggen, hoe te 
innoveren, veel scholing aan patiënt, 1ste lijn, 
thuiszorg

• Klein deel complexe zorg door medisch 
specialisten: in academische ziekenhuizen en 
de grote perifere huizen



Dubbele complexiteit

• Complexiteit in zorg:
- hoog-risicotherapie; calamiteiten, complicaties, 
vermijdbare medicatieschade (Harm studie)

- ouderen
- multi-therapie

• Complexiteit in de keten
- verschillende disciplines
- wie doet wat? verantwoordelijkheden?
- informatie-uitwisseling en communicatie
- ontbreken eenduidige monitoring en registratie
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Toekomst van de antistolzorg

• Ketenzorg
• Zorg voor alle antistollingsmedicatie
• Niet verbinding tussen 1ste en 2de lijn maar 

verbinding tussen eenvoudige en complexe 
zorg

• Wie voert de regie?
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Toekomst van de antistolzorg

• Verenig de voorschrijvers, gebruik de expertise
• Maak één expertise centrum per regio: UMC 

of grote perifere klinieken
• Er is straks geen trombosedienst meer die al 

uw problemen oplost
• Kunt uw nog een DOAC aan uw patiënten 

onthouden?



Toekomst trombosedienst

Advies aan de trombosediensten:
Sluit aan bij een regionaal overleg of expertise 
centrum

Advies aan voorschrijvers van antistolling:
Laat de TD aanschuiven, nodig ze uit, sluit de 
VKA zorg niet buiten



adviezen

• coördineer antistolzorg en trombosezorg tot een 
geheel: niet per medicament of aandoening

• Neem je partners serieus: keten in de regio, vergeet 
niemand

• Van papier naar werk: maak werk van de LTAA
• Creëer commitment en autoriteit
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