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Potentiële belangenverstrengeling

Voor presentatie mogelijk relevante relaties:

• Sponsoring of onderzoeksgeld Synapse BV

• Honorarium of andere (financiële) vergoeding BMS-Pfizer, Viatrys – all paid to institution

• Aandeelhouder

• Andere relatie, namelijk …

Disclosures



Uitdagingen

- Inhoudelijk
- Praktisch
- Tips en tricks

- Inhoudelijk



Wie heeft er een antistollingsteam?

Wie heeft er een antistolling MDO?

Wie heeft er een antistolling commissie?



• Zonder trombocyten geen 
secundaire hemostase  

• Zonder trombine geen 
primaire hemostase 

• “Antitrombotica”

• “Antistolling”

Normale stolling
(ter voorkoming van doodbloeden)

Primaire hemostase: 
bloedplaatjes

Secundaire hemostase: 
stollingseiwitten

“Antistolling”



Er zijn momenteel 23 antistollingsmiddelen*

TAR
Acetylsalicylzuur
Clopidogrel
Ticagrelor
Prasugrel
(Tirofiban)
(Dipyridamol)
(Cangrelor)

DOAC
Apixaban
Dabigatran
Edoxaban
Rivaroxaban

VKA
Acenocoumarol
Fenprocoumon
Warfarine

LMWH
Dalteparine 
Enoxaparine
Nadroparine
Tinzaparine

Overige heparinen
(UFH)
Danaparoid
Fondaparinux

Directe trombine 
remmers
(Bivalirudine)
(Argatroban)

23



Er zijn momenteel 23 antistollingsmiddelen



Afhankelijk van:
- Indicatie
- Comorbiditeit
- Leeftijd
- Nierfunctie
- Co-medicatie       =>

Bloedingsrisico versus Tromboserisico

Al dan niet:
- Starten
- Aanpassen qua dosering
- Preop x-aantal dagen staken
- Perioperatief bridgen

> 10 momenten waar 
het mis kan gaan bij 
risicovolle medicatie



Nivel Rapport “ Antistollingszorg in 
Nederlandse ziekenhuizen;” 2017



Nivel Rapport “ Antistollingszorg in 
Nederlandse ziekenhuizen;” 2017



Mogelijke complicaties bij 
verkeerd beleid:

BLOEDINGEN: te hoge dosering, te laat/niet stoppen, interacties 
met andere geneesmiddelen, enz.

TROMBOSES/EMBOLIEËN: te lage dosering, te vroeg/te lang 
stoppen, interacties met andere geneesmiddelen, enz.

BLOEDEN

BALANS

STOLLEN



Uitdagingen

- Inhoudelijk
- Praktisch
- Tips en tricks



Tijdlijn

2017 themaleider antistolling benoemd: dedicated tijd + ondersteuning CSKV!

2018 ziekenhuisbreed protocol gepubliceerd

2019 kernteam antistolling gevormd - onderwijs álle afdelingen, kennisclip, e-

learning antistolling, eerste voorstel voor ziekenhuisbreed antistollingsteam

Iederéén stond achter het plan: antistol = te ingewikkeld, patiëntveiligheid is 

in het gedrang (calamiteiten), efficiëntie zorgverleners



Business-
case 2019

Financiële 
stromen?





Business-
case 2019





S-TEAM

STORYBOARD



Samenvatting TIPS en TRICKS

- “Kartrekker” met dedicated tijd
- Maak een solide business-case
- “Kijk bij elkaar in de keuken”
- Zorg dat je goede ICT-mensen vindt




