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Vervanging CBO consensus 2009

• Multidisciplinair, 2013-2016
• Huisartsen: wel input, geen stemrecht
• Indien COI: geen stemrecht
• Geen revisie

• VTE diagnostiek
• Arteriële preventie







Waarom DOAC en geen LMWH/VKA?

Van Es, Blood 2014

Meta-analyse fase 3 VTE trials (N = 27.023)

0.61 (0.45-0.83)  NNT 147



Intracraniële bloedingen het belangrijkst

0.37 (0.21-0.68)

1: Van Es, Blood 2014: 1968; 2: Fang, Am J Med 2007

Mortaliteit bloeding2

Intracranieel 30-50%
Extracranieel 5-10%

Afname fatale bloedingen





3 maanden vs. langdurig
(6 maanden bestaat niet meer!!)

• De keuze gaat tussen:
– Limited duration

(“3 mnd is genoeg”)

– Onbepaalde duur / langdurig



Afwegingen bij idiopathische VTE

Beperkte behandelduur Langdurige behandeling
Recidief risico 30%, 5 jaar na staken
• 10% 1e jaar
• Daarna 5% per jaar

‘Garantie’  op geen recidief

Geen extra bloedingsrisico Verhoogd bloedingsrisico
• 2-3% per jaar
• Neemt toe met leeftijd
• Extra risicofactoren voor bloeding

Geen chronische medicatie Wel chronische medicatie
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5 jr na staken en geen recidief 
(70% !!!!):

Hoe hoog is het risico?
5% per jaar?



Langste follow-up in VTE studies

2.4% / jaar



Behandelduur idiopathische VTE

• Verschuiving naar vaker langdurig behandelen

• Veel meer ‘onderhandelingsruimte’ voor arts

• Expliciet de bedoeling om de patiënt hierin mee te laten kiezen



Patiënten kunnen kiezen



Concept
(www.consultkaart.nl)





Klinisch niet significant bloedingsrisico

• Kiesextracties tot 3 elementen

– ACTA richtlijn: wel TXA mondspoeling

• Pacemaker-/ICD implantaties

• Endoscopieën

– Diagnostische endoscopieën, incl biopsie

– ERCP zonder papillotomie

– Stenting zonder dilatatie



Trombo-embolie risico

Bloedingsrisico

Rationale en risico’s LMWH bridging

Vanassche, Eur Heart J 2014



Hoe was het vóór de BRIDGE trial

• Geen beschermend 
effect LMWH

• Absolute incidenties <1%

Pooled incidence rates

Bridged 13.1% (95%CI 0.0-45.2%)

Non-bridged 3.4% (95%CI 1.8-5.8%)

Siegal, Circulation 2012



BRIDGE trial

Douketis, NEJM 2015



Voor welke AF patiënt geldt het niet?

• CHADS2 scores 5-6  6%
– > 10% per jaar CVA incidentie

• Equivalent: CHA2DS2-VASc score 8-9

• Man/vrouw, 76 jr, HT, CVA, DM2
– CHADS2 = 5
– CHA2DS2-VASc = 6 (man) of 7 (vrouw)



Hoog/laag risico

Hoog:
Bridge met LMWH

Laag:
Bridge niet



Bridging bij DOACs niet rationeel

Vanassche, Eur Heart J 2014

Tijdstip laatste inname o.b.v.
1) bloedingsrisico ingreep & 2) nierfunctie 



Gemiste kansen
ASA peri-operatief toch doorzetten...

• N = 10,010
• 2 strata

– Geen ASA N = 5628
– Wel ASA N = 4382

• Interventie: ASA or placebo
– Staken ASA 7 dgn voor ingreep

• Exclusie: recent PCI
• Resultaat

– 23% meer ernstige bloedingen bij ASA
– Geen bescherming tegen peri-OK MI!!

Devereaux, N Eng J Med 2014



Overige nieuwtjes

• Couperen DOACs
– Idarucizumab voor dabigatran

– Xa remmers: PCC (Cofact, Beriplex, Octaplex) 25-50 IE/kg

• Tromboseprofylaxe bij medical patients
– Voortaan risicostratificatie m.b.v. Padua score

• Thuisbehandeling DVT en longembolie

• ‘Women’s issues’ bij VTE

• Antistolling bij hartkleppen



Wel ‘hot’ maar niet in de richtlijn

• Diagnostiek longembolie
– Leeftijd afhankelijke D-dimeren (ADJUST)
– YEARS algoritme

• Steunkousen bij DVT

• Trombolyse bij longembolie



Richtlijnen anno 2016

• Van CBO tot antitrombotisch beleid: 7 jaar
• CBO al jaren ernstig verouderd
• Antitrombotisch beleid over 2 jaar ook!

– Antidota factor Xa remmers: andexanet alfa en ciraparantag
– Lagere dosis secundaire preventie VTE: EINSTEIN Choice trial
– DOAC vs LMWH bij kankerpatiënten: HOKUSAI cancer

• Het moet anders!
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