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• Voordelen DOAC’s

– Gebruiksgemak

– Even effectief als VKA

– 25-40% minder ernstige bloeding

• 30-70% reductie intracraniële bloeding

• Tot 25% meer gastro-intestinale bloeding

• Richtlijnen

– AF (ESC richtlijn):  voorkeur DOAC

– VTE (KiMS richtlijn): voorkeur DOAC 

- Camm AJ, Eur Heart J. 2012
- Kennis Instituut  van Medisch Specialisten, VTE guideline, expected end 2015



• Actueel gebruik – www.sfk.nl
– 2013: 6.000 naar 10.000 ptn (67% toename)

– 2014: 10.000 naar 19.000 ptn (90% toename)

– 2015: vergoeding dabigatran/rivaroxaban voor VTE 

 Verder toename in 2016

www.sfk.nl: Stiching Farmaceutische Kengetallen

http://www.sfk.nl/
http://www.sfk.nl/


• Idarucizumab – dabigatran
– Begin 2016 beschikbaar

• Andexanet alfa – anti-Xa remmers
– Fase III studie binnenkort van start

– Niet eerder dan over 2 jaar EMA goedkeuring

• Per 977 – universeel antidotum
– Fase II studie van start

– Niet eerder dan over 2-3 jaar EMA goedkeuring

Pollack, NEJM 2015



• Protrombinecomplex concentraat 50 EH/kg

– Gezonde vrijwilligers

– Dierstudies

Eerenberg, Circulation 2011
Marlu, Thromb Haemost 2012
Honickel, Thromb Haemost 2011



• Doel: inzicht in uitkomsten van
– DOAC bloedingen

– Spoed invasieve ingrepen tijdens DOAC gebruik

• Design: multicenter, prospectieve, observationele cohort 
studie

• Inclusie criteria
– Leeftijd ≥ 18 jaar

– Behandeling met dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban

– DOAC bloeding of indicatie voor spoed invasieve ingreep



Primair

• Bloeding
– Succesvolle klinische uitkomst gedefinieerd als goede of excellente 

hemostatische effectiviteit (1)

• Spoed invasieve ingreep
– Optreden van major bleeding < 7 dagen na de ingreep (2)

(1) Sarode, Circulation 2013
(2) Schulman, J Thromb Haemost 2010



• Lab parameters

– DOAC plasma concentraties

– Normalisatie van stollingstesten na toediening PCC

• Klinische parameters

– Thrombo-embolische en bloedingscomplicaties < 30 dagen

– Mortaliteit < 30 dagen

– Behandeling van de bloeding

– Management rond de spoed invasieve ingreep

• Historische vergelijking met cohort VKA patiënten





• Momenteel 7 patiënten geïncludeerd sinds februari 2015

• Deelnemende centra
– UMCG, MUMC, Erasmus MC

• Uitdagingen
– Verzameling extra lab afnames!



Wij hebben u hulp nodig!

Wilt u deelnemen?

Neem dan contact op: 

m.p.brekelmans@amc.nl / m.coppens@amc.nl
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