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Antithrombotic stewardship

• Multidisciplinary antithrombotic stewardship 
– significantly higher overall adherence to anticoagulant guidelines among 

prescribing physicians, mainly based on the improvement of dosing of low-
molecular-weight-heparins

• Multidisciplinary antithrombotic stewardship 
– important role in improvement of adherence to anticoagulant guidelines 

among prescribing physicians
• Education, medication reviews, drafting of local anticoagulant 

therapy protocols, patient counseling and medication reconciliation 
at admission and discharge are effective interventions to improve 
guideline adherence.

A. Dreijer et al, BMJ open 2016



Reden om in OLVG een S-team op te zetten?



Audit oktober 2018
22-10-18 25-10-2018

Aantal patiënten 19 22
Specialisme Long = 17

Urologie = 1
Cardio-pulmonale chir =1 

Orthopedie = 20
Heelkunde=2

Geslacht Man =12
Vrouw=7

Man=7
Vrouw=15

Leeftijd, jaren  mediaan [range] 73 jaar [34-84] 72 jaar [59-95]
Aantal dagen sinds opname, dagen, 
mediaan [range]

5 dagen [0-17] 3 dagen [0-18]

Gewicht, kg, mediaan [range] 63 kg [50-113]
(1 ontbrekend)

68 kg [57-100]
(2 ontbrekend)

Aantal geneesmiddelen ttv audit, n, 
mediaan [range]

10 geneesmiddelen [5-25] 14 geneesmiddelen [9-36]



Bevindingen

PADUA score mediaan [range] 4 [1-11] 4 [0-7]

LMWH 9 10

VKA 2 2

NOAC 5 13

Acetylsalicylzuur 2 3

Clopidogrel 0 1

Ticagrelor 0 0

Geen 2 0

LMWH of VKA of NOAC + TAR:
LMWH+VKA of NOAC

5
2



Bevindingen
Antistollingsbeleid Correct 15 (79%), 

niet correct= 4 (21%)
Correct= 8 (35%)

Niet correct = 14 (64%)

Reden niet correct AS-beleid Overbehandeling =2

Geen behandeling bij bedlegerige 
patiënt + maligniteit=1

Geen behandeling bij bedlegerige 
patiënt op opnamedag 10=1

Overbehandeling=2

NOAC niet overeen met protocol 
OLVG= 7

Beleid niet beschreven in OLVG 
protocol= 6

Overig=1



Verbeterpunten uit audit oktober 2018
1. Monitoren op tromboseprofylaxe in de 

kliniek 
2. Toevoegen PADUA score aan protocol & 

herzien “contra-indicaties”
3. Protocol dubbel/triple antistolling 

(combinaties met NOAC/VKA)
4. Monitoren op dubbel/triple AS
5. Herzien protocol peri-operatief beleid
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Verbeterpunten uit audit oktober 2018
1. Monitoren op tromboseprofylaxe in de 

kliniek: S-team 
2. Toevoegen PADUA score aan protocol & 

herzien “contra-indicaties”
3. Protocol dubbel/triple antistolling 

(combinaties met NOAC/VKA)
4. Monitoren op dubbel/triple AS: S-team 
5. Herzien protocol peri-operatief beleid



S-team

 3x per week 30 minuten MDO

 Voorbereiding door:
 Verpleegkundig Specialist (VS)
 Farmaceutisch Consulent (FC)

 Aanwezig op MDO:
 Medisch specialist, apotheker, VS, FC, AIOS



Taken S-team

MDO:
• Dagelijkse monitoring om (VTE/bloedings)-complicaties te 

voorkomen
• Regie en consult-functie
• Complicatie en casus bespreking

Periodiek (samen met stollingscommissie):
• Audits voor verbeterpunten 
• Update en implementatie protocollen



3 belangrijke taken S-team uitgelicht



Taak 1- VTE voorkomen
• Rapport: klinische patiënten > 72 uur & geen 

tromboseprofylaxe

• Verpleegkundig Specialist 

• Werkprotocol:
– Bepaal PADUA score
– Controleer contra-indicaties

• Bespreek met arts en in MDO

• Registreer reden “vergeten trombose-profylaxe” 



Taak 1 - VTE voorkomen

Patient characteristics
Low risk
N = 389

%
High risk
N = 197

% P - value

Age, mean (SD)
63 (17.6) 72 (13.9) <0.001

Female, n (%)
167 (43%) 102 (52%) 0.042



Taak 1 - VTE voorkomen

Subgroup patients at high risk
High risk 
patients
N = 197

Intervention ASP: start TP, n (%) 19 (10%)
Intervention ASP: TP not indicated, n (%)

Contraindications1 9 (5%)

Palliative care2 12 (6%)

Patient redefined as low risk of VTE, n (%) 20 (10%)

Not reviewed by ASP, n (%)3 128 (65%)

Patient deceased, n (%)4 9 (5%)
1 Contradictions: bleeding risk (n=5), will start mobilizing (n=3), TP stopped due to surgery (n=1)
2 Palliative end of life care, no TP indicated
3 Patients discharged before review by the ASP
4 No deaths due to VTE



Taak 2 - bloedingscomplicaties voorkomen
• Rapport: klinische patiënten & VKA of NOAC én TAR of 

DAPT

• Farmaceutisch consulent 

• Werkprotocol
– Bepaal indicatie
– Indicatie akkoord o.b.v. protocol?

• Bespreek met arts en in MDO

• Registreer reden “onterechte combinatie” 



Taak 2 - bloedingscomplicaties voorkomen

• Inmiddels meer dan 1000 patiënten gescreend en in database
• Analyse loopt en deel geanalyseerd

• Bij 50% is correctie nodig
– Bij patiënten op dubbel/triple gezet werden tijdens opname, was met name 

correctie nodig op de stopdata (vermelden ervan op recept en brief)
– Bij patiënten die met dubbel of triple het ziekenhuis in kwamen, was de indicatie 

hiervoor vaak vervallen en was de correctie dat een of 2 middelen gestopt 
konden worden

– Bij patiënten waarbij een DOAC/VKA klinisch gestart werd, was met name sprake 
van het staken van asa of clopidogrel waar de patiënt vanuit thuis mee kwam.



Taak 3 - overdracht

• Rapport: klinische patiënten die nieuw gestart 
zijn op NOAC of VKA

• Farmaceutisch consulent

• Werkprotocol
– Registreer indicatie en gebruiksduur (stopdatum)
– Informeer patiënt (ontslaggesprek)
– Overdracht 1ste lijn



Verbeterpunten



Resultaten tot nu toe

• Continuïteit verrassend goed, maar punt van aandacht 

• Geen tromboseprofylaxe: correctie circa 1 patiënt per dag

• Dubbel/triple antistolling: interventie nodig bij 50% van deze 
patiënten



Nog uit te werken:

• Veel handmatig (Padua score bij LMWH profylaxe)
• Educatie A(N)IOS continu aandachtspunt
• Formatie (1.8 fte ondersteuning)
• Patiënten met antistolling voor (electieve) ingrepen

– Informatie aan de patiënt toereikend? Extra check vlak voor ingreep?
– Pre-operatief post-OK antitrombotisch beleid worden vastgesteld: 

wie?
– App en protocollen herzien
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