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Casus 1

59 jarige man, bekend met portale hypertensie e.c.i. met graad II 

oesophagusvarices

Bezoekt spreekuur cardioloog, blijkt AF te hebben en klachten

van vermoeidheid

Wat doet u?



Atriumfibrilleren

jaarverslag
FNT 2011



Atriumfibrilleren: Score 

CHA2DS2-VASc

Condition Points

C Congestive heart failure (or left ventricular systolic dysfunction) 1

H Hypertension: blood pressure consistently above 140/90 mmHg

(or treated hypertension on medication) 1

A2 Age ≥75 years 2

D Diabetes Mellitus 1

S2 Prior Stroke or TIA or thromboembolism 2

V Vascular disease 1

A Age 65–74 years 1

Sc Sex category (i.e. female gender) 1



Atriumfibrilleren: risico op stroke

Annual Stroke Risk

CHA2DS2-VASc Score Stroke Risk %

0 0

1 1.3

2 2.2

3 3.2

4 4.0

5 6.7

6 9.8

7 9.6

8 6.7

9 15.2



Atriumfibrilleren: bloedingsrisico

HAS-BLED score for bleeding risk on oral anticoagulation in atrial fibrillation

Feature Score if present

Hypertension (Systolic ≥ 160mmHg) 1

Abnormal renal function 1

Abnormal liver function 1

Age ≥ 65 years 1

Stroke in past 1

Bleeding 1

Labile INRs 1

Taking other drugs as well 1

Alcohol intake at same time 1

Pisters R, Chest 2010

creat > 200 micromol/L; bili > 2x ULN en rest > 3x ULN; TTR < 60%; 
drugs = tromboaggregatieremmers; alc ≥ 8 U/w



ESC AF 2012



NOAC en AF: de Leidraad (FMS)

• Er bestaat geen reden om patiënten die goed zijn ingesteld op VKA actief om 
te zetten naar NOAC-therapie

• NOAC geïndiceerd bij:
CHADS2DS2-VASc ≥ 2
Intolerantie VKA, allergie, comedicatie

Patiënten die niet goed instelbaar zijn op VKA

• NOAC gecontra-indiceerd bij

Verhoogd bloedingsrisico

Eerdere bloedingscomplicatie onder VKA

Eerste 2 weken na ischemisch CVA

Bloedig CVA in verleden

Ernstige nierfunctiestoornissen

< 18 jaar

Therapieontrouw

Zwangerschap/borstvoeding

Kwestbare ouderen



Casus 1 : de overwegingen...

Is hier sprake van symptomatisch  (paroxysmaal ?) atriumfibrilleren ?

CHADS2DS2-VASc = 0

Verhoogd bloedingsrisico bij gebruik antistolling

Vooralsnog geen antistolling, eerst aanvullende diagnostiek (echo, ergo,

Holter)



Casus 2

72 jarige man bekend met paroxysmaal AF, hypertensie en infarct in VG

Staat op de wachtlijst voor grote vaatoperatie

Gebruikt dabigatran sinds 1 ½ jaar bij normale nierfunctie

Wat is het antistollingsbeleid rondom de operatie ?



Laag bloedingsrisico en preoperatief tijdsinterval stoppen NOAC bij verschillende 

nierfuncties

eGFR Dabigatran Apixaban Rivaroxaban Edoxaban

>80 24 uur 24 uur 24 uur 24 uur†

>50-80 36 uur 24 uur 24 uur minimaal 24 

uur

>30-50 48 uur 24 uur 24 uur minimaal 24 

uur

< 30 * 36 uur 36 uur minimaal 36 

uur

* Dabigatran is gecontraïndiceerd bij een klaring van < 30 mL/min.

† edoxaban is gecontraïndiceerd bij een klaring > 95 mL/min

Bloedingsrisico (I)

Concept herziene landelijke richtlijn arteriële
en veneuze trombose 2015



Hoog bloedingsrisico en preoperatief tijdsinterval staken NOAC bij 

verschillende nierfuncties
eGFR Dabigatran Apixaban Rivaroxaban Edoxaban

>80 48 uur 48 uur 48 uur 48 uur†

>50-80 72 uur 48 uur 48 uur minimaal 48 

uur

>30-50 96 uur 48 uur 48 uur minimaal 48 

uur

< 30 * 48 uur 48 uur minimaal 48 

uur

* Dabigatran is gecontraïndiceerd bij een klaring van < 30 ml/min.

† edoxaban is gecontraïndiceerd bij een klaring > 95 mL/min

Bloedingsrisico (II)

Concept herziene landelijke richtlijn arteriële
en veneuze trombose 2015



Trombo-embolie risico

Risico Jaarlijks 

risico

Klinische status

Hoog >10% - geïsoleerd atriumfibrilleren, zonder klepgebrek, 

CHA2DS2-VASC: 8-9 (zie voor CHA2DS2-VASc score: 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/33/21/2719.fu

ll.pdf) 

- geïsoleerd atriumfibrilleren met reumatische hartziekte

- atriumfibrilleren met MHV of herseninfarct

- MHV in mitraalpositie

- hartklepprothese recent geplaatst (<3 maanden)

- hartklepprothese met extra risicofactor

- MHV oud model: caged ball, tilting disc (Starr-Edwards,

Björk Shiley)

- intracardiale thrombus

Laag < 10% - geïsoleerd atriumfibrilleren, CHA2DS2-VASC: 5-7

- MHV in aortapositie zonder extra risicofactoren*

- Recidiverend TIA/herseninfarct zonder cardiale

emboliebron

- geïsoleerd atriumfibrilleren, CHA2DS2-VASC: 0-4

- eenmalig TIA/herseninfarct

Concept herziene landelijke richtlijn arteriële
en veneuze trombose 2015

Trombo-embolie risico

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/33/21/2719.full.pdf


Casus 2 : de overwegingen...

Hoog bloedingsrisico versus laag risico op trombotische complicaties

24 uur voor de ingreep staken dabigatran

Geen overbrugging noodzakelijk bij gebruik NOAC (halfwaardetijd vergelijkbaar

met LMWH)



Casus 3

75 jarige man op spoedeisende hulp

thuis gestruikeld en op hoofd gevallen,

Gedesoriënteerd in trias, E4M5

Voorgeschiedenis: bekend met “ritmestoornissen”

Medicatie; onbekend; bloedverdunners ?

Wat doet u?

Zou u stollingstesten aanvragen?





Laboratorium bepalingen

- let op; bij meting < 2 uur na inname kan aPTT/PT foutief normaal zijn!

- dabigatran normale aPTT sluit relevante spiegel niet uit

rivaroxaban normale PT sluit relevante spiegel niet uit

apixaban normale PT sluit relevante spiegel niet uit

- mate van antistolling meten (kan cito, 24/7):

dabigatran dTT (verdunde trombinetijd)

rivaroxaban anti-Xa bepaling; ook bij apixaban

- NOAC’s kunnen stollingstesten beinvloeden; let op met interpreteren

uitslagen!!



Beleid bij bloedingen

meet dTT, anti-Xa, APTT, PT, Hb, trombocyten-aantal, nier- en leverfuncties

milde bloeding:

 lokale hemostase bereiken, mechanische compressie

 dosis NOAC uitstellen

 let op co-medicatie (trombocytenaggregatieremmers?), eventueel stoppen

 tranexaminezuur overwegen bij slijmvliesbloedingen; 3-4dd1 gram po/iv



bij ernstige bloeding ook:

 chirurgische hemostase

 hemodynamische ondersteuning, erytrocyten-transfusie

 bij trombopenie of trombopathie (medicatie!); trombocyten-transfusie

 protrombinecomplex (4-factoren concentraat, Cofact) 25 IU factor IX/kg i.v., 

eventueel herhalen; 250 IU FIX= 10 ml Cofact

 actieve kool (bloeding < 2 uur na inname); 1 gram/kg lichaamsgewicht

bij levensbedreigende bloeding ook:

 protrombinecomplex 50 IU factor IX/kg i.v., eventueel herhalen

(óf recombinant Factor VIIa (rFVIIa,Novoseven) 90 microgram/kg i.v.)

(óf geactiveerd protrombinecomplex (FEIBA, Baxter) 50 IU/kg i.v.)

 hemodialyse alleen bij dabigatran overwegen (vooral bij nierfalen) 



Diagnostiek patient met bekende NOACs

Febrruari 2013

M.P.M. de Maat/M. Kruip

APTT bepalen

APTT verlengd:

Dabigatran 

aantoonbaar

indien mogelijk wachten 

zie protocol voor correctie

hemostase

stollingslab herhalen

Patient gebruikt Dabigatran

PT bepalen

Patient gebruikt Rivaroxaban

APTT normaal:

(>2 uur na inname)

dTT ≥10 ng/mL: 

PT verlengd:

Rivaroxaban

aantoonbaar

indien mogelijk wachten

zie protocol voor correctie

hemostase

stollingslab herhalen

PT normaal: 

(> 2 uur na inname)

anti-Xa > 5 ng/mL:

klinisch relevante

antistolling

onwaarschijnlijk

Vraag: klinische relevante antistolling aanwezig?

dTT bepalen anti-Xa bepalen

indien mogelijk wachten  

zie protocol voor correctie

hemostase

stollingslab herhalen 

indien mogelijk wachten

zie protocol voor correctie

hemostase

stollingslab herhalen

Uitslag normaal



Casus 3 …

naar intensive care

suf

geintubeerd

couperen?

protrombine complex 40 ml

labtesten:

Aptt en verdunde trombine tijd (dTT)

cito; 24/7, uitslag binnen een uur



casus

Aptt normaal

dTT < 10 ng/mL

geen aanwijzingen voor klinische relevante spiegel van dabigatran

geen speciale maatregelen nodig

labafname was meer dan 16 uur na laatste inname van dabigatran



Conclusies

 Toename in het gebruik van NOAC, met name bij patienten met AF

 Individuele afweging op basis van trombose-bloedingsriscio

 Belang van protocol rondom perioperatieve beleid

 Elk centrum dient lokaal protocol te hebben met betrekking tot 

bloedingscomplicaties (LSKA versie 2)


