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N/D/TS OACs ?

• Non-VKA
• Direct
• Target Specific

• Oral AntiCoagulants



Wikipedia

dabigatran

rivaroxaban, 
apixaban, 
edoxaban

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coagulation_in_vivo.png


Incidentie van bloeding - AF

‘Major’ ICH Maagdarm

NOAC VKA NOAC VKA NOAC VKA

Re-ly (dabigatran) 3.32 3.57 0.10 0.38 1.51 1.02

Rocket-AF (rivar.) 3.6 3.4 0.26 0.44 NR NR

Aristotle (apixab.) 2.13 3.09 0.24 0.47 0.76 0.86

Engage AF-TIMI 
48 (edoxaban)

1.61/
2.75

3.43 0.16/
0.26

0.47 0.82/
1.51

1.23

Miller, Am J Cardiol 2012; Giugliano NEjM 2013



In VTE

Van der Hulle, JTH 2014



Waarom hersenbloedingen bij VKA? 

• Duidelijk uit de NOAC studies: niet gerelateerd 
aan patiëntfactoren

• Terugkijkend: je ziet het ook in vergelijking met 
plaatjesremmers:
– Aspirine + clopidogrel 0.12 ICH/pat jr
– Warfarin 0.36 ICH/pat jr

• Hersenen kwetsbaarder voor veranderingen in 
niveau van antistolling of doorgeschoten 
antistolling?

ACTIVE W, Lancet 2006



Waarom hersenbloedingen bij VKA?

• Hoge concentratie tissue factor, gevoeliger 
voor laag factor VII?

• IS PLAUSIBEL: 5.4% van symptomatische factor 
VII deficiënte patiënten maakte CZS bloeding door; 
hogere incidentie van CZS bloedingen in FVII 
deficiëntie dan in hemofilie B

Mariani, TH 2005; Bernardi JTH 2009; Sheehan



Tenslotte: hebben bloedingen 
onder DOACs slechtere uitkomst?

‘Case fatality rate’ van majeure bloeding

- DOAC 7.57%

- Warfarine 11.05%
Chai-Adisaksopha, JTH 2015



Maar we zien wel steeds meer 
bloedingen

• Enorme toename van gebruik
• En ook steeds meer bij oude, kwetsbare, 

‘gewone’ gebruiker van antistolling

• Wat zijn dan de opties?



Anti-dabigatran

• Gedraagt zich als trombine: competeert 
om binding dabigatran,
350-maal hogere affiniteit

• Geen stollingsactiviteit



Idarucizumab

• Prospectieve cohort studie, > 400 centra
• Interimverslag: 51 patiënten met bloeding

39 spoedingreep

• Primair eindpunt labwaarden:
bijna altijd volledige correctie

• Na 24 uur dabigatran nog
onder detectiegrens in 79%
van patiënten



Idarucizumab, klinische uitkomst

• Bloeders:
– Geen baseline in 3/51
– Geen uitkomst in 13/51
– In overigen stopte bloeding na mediaan 11.4 

uur
• Spoedingrepen:

– 1/39 ingreep niet meer nodig, 2/39 te instabiel
– 33/36 normale hemostase

Pollack, NEjM 2015



Idarucizumab, klinische uitkomst

• Zieke patiënten:
– 21 patiënten met SAEs
– 18/90 overleden
– 5 fatale bloedingen
– 5 trombotische events

• 1x na 2 dagen
• 4x na 7-26 dagen

• Niet zo anders dan de PCC data..

Pollack, NEjM 2015



Anti-anti-Xa



Andexanet

• PRT064445: verkort en catalytisch inactief 
Xa molecuul
– deletie van GLA domein
– verandering in binding tussen lichte en zware 

keten
– serine vervangen door alanine in active-site



Andexanet

• Multicentre, single group
• Majeure bloeding
• Interimrapport na 67 patiënten
• Effect beoordeelbaar in 47

– gemiddeld 77 jaar, 68% AF, 25/47 GE 
bloeding, 20/47 ICH



Resultaten

• Toediening bolus 4.8h na 
presentatie (12.0h na 
laatste antistolling)

• 79% goede of excellente 
hemostase
– (71% in VKA studie)

• 15% mortaliteit
• 15% trombotische 

complicaties 
– Meeste >3d na couperen

Connolly, NEjM 2016 



De richtlijn - bloedingen

• Overweeg om bij een levensbedreigende 
bloeding onder Xa remmers PCC 50E/kg te 
geven 

• Overweeg om bij niet levensbedreigende maar 
wel ernstige bloedingen PCC 25E/kg of PCC 
50E/kg te geven. 

• Overweeg om bij een levensbedreigende 
bloeding onder dabigatran idarucizumab 5 gram 
te geven 



Anti Xa: waarom PCC?

• Andexanet alleen in studieverband 
beschikbaar (AMC en OLVG?)

• Beperkte data over prohemostatica: 
humane data alleen voor PCC
– Gezonde vrijwilligers
– Labwaarden, 1 studie met stansbiopten



PCC: 25 of 50E/kg?

• Zorgen over thrombotische complicaties
(50E/kg voor pat van 80 kg = 160 cc Beriplex/Cofact)

• Data zijn niet onverdeeld gunstig voor 25E

– Stansbiopten na edoxaban: complete reversal na 50, 
gedeeltelijk na 25, niet na 10E/kg

– ETP na rivaroxaban: 37.5 geeft deels herstel, 25 niet; 
na apixaban: 37.5 en 25 allebei deels herstel

Zahir, Circulation 2015; Barco Br J Haematol 2016; Cheung JTH 2015



PCC: 25 of 50E/kg?

• Cf richtlijn: bij levensbedreigend/geen 
andere opties: 50E/kg

• Vergeet de ondersteunende maatregelen 
niet
– Onderliggende probleem oplossen
– Actieve kool
– Tranexaminezuur
– Trombocyten bij TAR gebruik?

Start met 
verstand, 

stop op tijd

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje5dDM377PAhUIxxQKHdG2BbwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.tegeltjes.com%2Fspreuken&psig=AFQjCNH6O8L_8AWx3_iVDhGzb_VJtU5iFA&ust=1475587904942564


De richtlijn - ingrepen

• Stel spoedingrepen bij patiënten die DOACs 
gebruiken, tenminste één halfwaardetijd van het 
desbetreffende middel uit. 



De richtlijn - ingrepen

• Zie de studies: dat gaat vaak al vanzelf
• Kijk naar de nierfunctie, meet eventueel 
• Houd rekening met verhoogd bloedingsrisico: 

geen neuraxisblokkades, beperk grootte van 
ingreep

• Stel spoedingrepen bij patiënten die DOACs 
gebruiken, tenminste één halfwaardetijd van 
het desbetreffende middel uit. 



De richtlijn – ingrepen
anti X a

• Indien uitstel tot een levensbedreigende situatie 
leidt, overweeg dan bij gebruik van Xa remmers 
om PCC 50e/kg te geven. Houd in dat geval bij 
de ingreep rekening met een aanhoudend 
verhoogde bloedingsneiging. 



De richtlijn –ingrepen
dabigatran

• Indien uitstel tot een levensbedreigende situatie 
leidt, overweeg dan bij gebruik van dabigatran 
om idarucizumab 5 g te geven. 



De richtlijn –ingrepen
dabigatran

• Onvoldoende data om antidotum veilig in te 
zetten als logistieke oplossing

• Indien uitstel tot een levensbedreigende situatie 
leidt, overweeg dan bij gebruik van dabigatran
om idarucizumab 5 g te geven. 
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