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Heeft u wel eens van het programma 
Tijd voor Verbinding gehoord?

• Ja

• Nee



Wat staat er op het programma? 

• Programma Tijd voor Verbinding

• Tijd voor Verbinding & Antistollingszorg

















Safety-II



Het programma Tijd voor Verbinding 
& Antistollingszorg



Waarom Antistollingszorg als 1 van de 3 thema’s?

• Groot deel van de vermijdbare medicatie-incidenten toe te schrijven aan 
antistolling

• De antistollingszorg is complex, en wordt steeds complexer

Wat maakt het zo complex? 

• Véél verschillende (nieuwe) middelen & indicaties

• Véél verschillende disciplines betrokken

• Véél verschillende richtlijnen, maar implementatie blijft lastig

• Steeds meer ouderen met multi-morbiditeit



Safety-II



Waar staan we nu? 

• Contacten met alle ziekenhuizen & deelnemende ZBC’s gelegd

• Statusupdate/ nulmeting

• Praktijkvoorbeelden & behoeften

• Multidisciplinair expertteam: richting & advies

• Ketenpanel: klankbordfunctie

• Focuspunten bepaald

• Nauwe afstemming met Landelijke Kennisplatform Antistolling



Focuspunten Antistollingszorg 

1. Ketensamenwerking tussen eerste en tweede lijn

2. Kennisdeling, scholing & expertise

3. Informatievoorziening/actieve betrokkenheid patiënt & naasten

4. Lokale, multidisciplinaire samenwerking binnen het ziekenhuis/ZBC 
(casemanagement)

Daarnaast:

5. Beleid: regionaal uniformeren van beleid met ruimte voor ‘couleur locale’. 
Nadruk vooral op implementatie & borging beleid. 



Waar staan we nu?

• Statusupdate Antistolling bijna overal opgehaald

• Verschillende praktijkvoorbeelden op het spoor

• Casemanagement: variatie aan ‘smaken’

• Ketensamenwerking: regiotafels, expertisecentra, structurele samenwerkingsverbanden

• Informatievoorziening pt: VTE journey app, perioperatieve informatie brieven, antistollingspas

• Scholing, kennisdeling, expertise: diverse ELO’s, kennisclips en andere scholingsvormen

• Behoeften in beeld



Hoe nu verder?

• Inventarisatie statusupdate & praktijkvoorbeelden: tot eind 2021

• ‘Inspiratiekit’ website (www.programmatvv.nl/praktijkvoorbeelden)

• Voorbeeldvideo

• Themabijeenkomsten

• Netwerken opzetten & versterken

• Letterlijk ‘verbinden’ en ondersteunen o.b.v. behoeften →
consultfunctie experts

https://www.programmatvv.nl/praktijkvoorbeelden/
https://www.youtube.com/watch?v=vdwD93lcvrc&t=2s


Congres ‘de volgende stap in patiëntveiligheid’ 
op 18 november 2021

Van harte welkom! 



Wordcloud:

Welke thema’s m.b.t. antistollingszorg mogen binnen Tijd 
voor Verbinding wat u betreft niet gemist worden?



Hartelijk dank voor jullie aandacht! 

Nikki Damen, n.damen@programmatvv.nl
info@programmatvv.nl


