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Traditionele behandeling van VTE 

Vitamin-K antagonists Vitamin-K antagonists 

UFH 
LMWH 
Fondap. 

Day 5-8 Day 1 3 months 

Kearon et al, Chest 2012;141:e419S-e494S 
Konstantinides et al, Eur Heart J 2014; doi:10.1093 
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Vitamin-K antagonisten 

Zeer effectief 
 

Risico van bloedingen 
 

(Soms) praktisch lastig 

Presenter
Presentation Notes
‘gold standard’ in oral anticoagulation for more than 50 yearsVery effective: 90% reduction in VTE riskNot without risks: incidence of major bleeding 7.2/100 pyDifficultiesrequires laboratory monitoring and dose adjustment drug and food interactionstime in therapeutic range in daily practice often <60%
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DOACs 

Rivaroxaban 
Apixaban 
Edoxaban 

Dabigatran 
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DOACs bij behandeling VTE  

6 

‘Switching’ 

‘Single-drug approach’ 

‘Bridging’ 
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Meta-analysis DOAC efficacy in VTE 

van der Hulle et al, J Thromb Haemost 2014;12:320-8 

 
Non inferieur in effectiviteit 

Presenter
Presentation Notes
24 455 VTE patients
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Meta-analysis of NOAC safety in VTE 

van der Hulle et al, J Thromb Haemost 2014;12:320-8 

0.36 

 

Significant minder ernstige bloedingen 
en fatale bloedingen 
 

van der Hulle et al, J Thromb Haemost 2014;12:320-8  

Presenter
Presentation Notes
The NNT with NOACs instead of VKA to prevent one major bleed was 149. The NNT for fatal bleeding was 1111.
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Extensie-studies VTE met DOACs 

Bauersachs et al, N Engl J Med 2010;363:2499-510 
Schulman S. Thromb Haemost 2014 ;111:575-82 

 

Schulman et al, N Engl J Med 2013;368:709-718 
Agnelli et al, N Engl J Med 2013;368:699-708 
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Efficacy and safety of DOACs versus placebo in  
extended VTE treatment 
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AMPLIFY 
-EXT 

Apixaban 
2.5 mg 

 

AMPLIFY-EXT 
Apixaban 5 mg* 
 

RE-SONATE 

EINSTEIN-EXT to 11.70 

Fewer recurrences, 
fewer bleeds 

Fewer recurrences, 
more bleeds 

More recurrences, 
more bleeds 

More recurrences, 
fewer bleeds 

Major or CRNM bleeding (HR [95% CI]) 

Extracted and modified from Cohen A et al. Adv Ther 2014;31:473–493. 
*The recommended dose of apixaban for prevention of recurrent DVT and PE is 2.5 mg BD. 
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Wat zegt de – nieuwe - richtlijn?  
Aanvang behandeling VTE 

• Behandel diepe veneuze trombose, van het been of de 
arm, of longembolie bij voorkeur met een DOAC met of 
zonder voorafgaande behandeling met LMWH, op basis 
van bijsluiter 
 

• Behandel patiënten met een diepe veneuze trombose of 
longembolie met een maligniteit met LMWH 

 

www.richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrombotisch_beleid 
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Voortzetten behandeling bij VTE 

• Behandel patiënten met een eerste episode van 
idiopathische VTE gedurende tenminste drie 
maanden met antistollingstherapie  
 

• Maak na drie maanden behandeling een individuele 
afweging tussen bloedingsrisico en het verlagen van het 
recidief tromboserisico van een verlengde behandeling 
en herhaal jaarlijks deze afweging  
 

• Bij deze afweging dient de patient nadrukkelijk betrokken 
te worden 

www.richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrombotisch_beleid 



Risico recidief VTE na stoppen behandeling 

Prandoni P Hematologica 2007; 92: 199-205 
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De balans van stollen en bloeden 

• Recidief VTE en uitkomst tegenover bloeding en 
uitkomst 
 

• Bij VKA valt dit uit in het nadeel van doorgaan vanwege 
bloedings gerelateerd risico 
 

• Bij DOACs is dit anders vanwege laag bloedingsrisico 
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De balans voor VKA bij voortgezette antistolling 

• Recidief risico niet hoger dan 5 % in 1e jaar – ISTH 
•   
• 5% recidief VTE in 1e jaar; erna 2% per jaar - 20 jaars 

risico recidief VTE ~43%.  
• Case fatality rate recurrent VTE 3.6% - absoluut risico 

fatale recurrent VTE ~1.6% 20 jaar na stopppen 
antistolling.  

• Bij continueren antistolling risicoreductie fataal recidief 
VTE >80% tot ~ 0.3%  

• Risico van fatale bloeding 2.7% (risico van ernstige 
bloeding ~1.2% per jaar – in 20 jaar= 24% met case 
fatality rate van ernstige bloeding 11.3%) 
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Nu voor DOACs 

• Recidief VTE en case fatality gelijk aan VKA – non –
inferiority voor alle studies dus 1.6% over 20 jaar zonder 
antistolling tegenover 0.3% met antistolling 
 

• Bloedingen: risico van fatale bloeding is 0.76% (risico 
van ernstige bloeding ~0.5% per jaar – in 20 jaar=10% 
met case fatality van ernstige bloeding 7.6%)  
 

• Optelsom: 1.6% bij staken – 1.06% bij doorzetten 
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Bestaande bloedings scores lage accuratesse 

Adapted from Riva N et al, Thromb Haemost 2014;112:511-21  
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Results of multivariate analysis and score 
derivation 

p-Value Points in 
score 

Active cancer 0.0002 2 

Male patient with uncontrolled 

hypertension 
0.0020 1 

Anemia 0.0016 1.5 

History of bleeding  0.0059 1.5 

Age ≥60 years  0.0001 1.5 

Renal dysfunction (CrCl 30-60 ml/min)  0.0043 1.5 

Presenter
Presentation Notes
Threshold ≤1,5; 26% at high risk
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Results of multivariate analysis and score 
derivation  

p-Value Points in 
score 

Active cancer 0.0002 2 

Male patient with uncontrolled 

hypertension 
0.0020 1 

Anemia 0.0016 1.5 

History of bleeding  0.0059 1.5 

Age ≥60 years  0.0001 1.5 

Renal dysfunction (CrCl 30-60 ml/min)  0.0043 1.5 

 

VTE-BLEED 
 

Presenter
Presentation Notes
Threshold ≤1,5; 26% at high risk
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Performance of VTE-BLEED 

Derivation 
cohort 

(full study 
period, MB + 

NMCRB) 

Validation 
cohort 

dabigatran  
(MB after 
day 30) 

Validation 
cohort 

warfarin  
(MB after 
day 30) 

% bleeding low 
risk 2.8% 

% bleeding 
high risk 13% 

Odds Ratio 5.0 (3.5-7.1) 

C-statistic 0.72 (0.67-0.76) 
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Performance of VTE-BLEED 

Derivation 
cohort 

(full study 
period, MB + 

NMCRB) 

Validation 
cohort 

dabigatran  
(MB after 
day 30) 

Validation 
cohort 

warfarin  
(MB after 
day 30) 

% bleeding low 
risk 2.8% 0.22% 

% bleeding 
high risk 13% 1.4% 

Odds Ratio 5.0 (3.5-7.1) 6.5 (2.0-21) 

C-statistic 0.72 (0.67-0.76) 0.75 (0.61-
0.89) 
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Performance of VTE-BLEED  Klok et al European Respiratory 
Journal 2016; DOI: 10.1183 
 

Derivation 
cohort 

(full study 
period, MB + 

NMCRB) 

Validation 
cohort 

dabigatran  
(MB after 
day 30) 

Validation 
cohort 

warfarin  
(MB after 
day 30) 

% bleeding low 
risk 2.8% 0.22% 0.44% 

% bleeding 
high risk 13% 1.4% 2.8% 

Odds Ratio 5.0 (3.5-7.1) 6.5 (2.0-21) 6.5 (2.8-15) 

C-statistic 0.72 (0.67-0.76) 0.75 (0.61-
0.89) 

0.78 (0.68-
0.86) 

 

VTE-BLEED accurately predicted MB 

after day 30, both for dabigatran and 

warfarin 
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Voortzetten behandeling VTE 

• Behandel patiënten met VTE, die in aanmerking komen 
voor continueren van behandeling, met een DOAC of 
VKA, waarbij het de voorkeur heeft om de initiële 
behandeling voort te zetten  

www.richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrombotisch_beleid 
l 
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Conclusies  

• Initiële behandeling van VTE bij voorkeur met DOACs 
 

• Ernstige longembolie met DOACs – LMWH nodig? 
 

• Continueer antistolling bij idiopathische VTE met laag 
bloedingrisico 
 

• Optimaliseren van instrumenten van trombose en 
bloedingsrisico aangewezen 
 



26 

Transmuraal VTE beleid - 2e en 1e lijn samen 

• Diagnostiek VTE 
• stroomlijning  
• wat doe je met een hoge verdenking en verhoogde D-dimeertest 

aan het eind van de dag in het ziekenhuis?  
 

• Indien hoge verdenking VTE imaging en terugkoppelen  
 

• Behandeling VTE 
• Complexe patienten bij initiele behandeling -  ‘tailor made’ 
• Behandelduur jaarlijks afstemmen 

 
• ‘Late’ complicaties 
• Post trombose klachten 
• CTEPH: vroege herkenning en juiste diagnostiek 
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