


Doelstelling van deze informatiebijeenkomst

➢ De antistollingsbehandeling van bewoners van 

zorginstellingen optimaliseren.

➢ Door inzet van Nabij Patiënt Testen (NPT)

➢ Met een goede samenwerking tussen medewerkers van de 

zorginstellingen en de trombosedienst.



Indeling van de presentatie

➢ Informatie over de antistollingsbehandeling

➢ Bloedstolling

➢ Trombose

➢ Problemen van de antistollingsbehandeling

➢ Verbeteren van de antistollingsbehandeling door NPT

➢ Werkwijze bij NPT



Bloedstolling moet optreden

Bloedstolling

➢ Op de juiste plaats

➢ Op het juiste moment

➢ In de juiste verhouding tot de verwonding



Fase 1 

➢ Vorming van stolsel om het bloedverlies

te beperken

Fase 2

➢ Bloedplaatjes hechten zich aan de kapotte

vaatwand en elkaar om een

plaatjes-plug te vormen.

Fase 3 

➢ Fibrinedraden vormen een stevig netwerk

rond de bloedplaatjes, een stolsel is ontstaan

Verloop van de bloedstolling



Bloedstolling is een balans

➢ Te weinig bloedstolling geeft een bloeding

➢ Te veel bloedstolling geeft trombose



Wat is trombose?

Het ontstaan van een bloedstolsel

➢ Op het verkeerde moment 

➢ Op de verkeerde plaats



Trombose kan ontstaan door 

➢ Onregelmatige vaatwand 

➢ Trage bloedstroom

➢ Veranderde samenstelling van het bloed

• Erfelijke stollingsafwijkingen

• Maligniteit

• Roken

• Hoog cholesterolgehalte

• Hoge bloeddruk

• Atherosclerose

• Langdurige bedrust

• Na een operatie
• Boezemfibrilleren



Gevolgen van een trombose

Een gedeeltelijke of gehele afsluiting 

van een bloedvat

Veel voorkomende soorten zijn:

Het bloedvatsysteem omvat 2 soorten bloedvaten, de 

slagaders (arteriën) en de aders (venen).

• Trombosebeen

• Longembolie
• Herseninfarct (beroertes)

• Hartinfarct

• Vaatafsluiting/vernauwing

• Etalagebenen



➢ Preventie van trombose

➢ Behandelen van trombose

Wanneer antistolling?

• Trombosebeen/-arm

• Longembolie

• Hartritmestoornissen 

• Atriumfibrileren dat is de meest voorkomende reden

• Kunstklepprothese in hart

• Vaatoperatie

• Immobiliteit



➢ Vitamine K antagonisten (VKA)

➢ Fenprocoumon / Marcoumar

➢ Acenocoumarol

➢ Heparine/LMWH

➢ DOAC’s

➢ Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban

Antistollingsmedicijnen

De trombosedienst behandelt met name de VKA’s

Bij start en rondom ingrepen worden de heparines gebruikt

Met de doac’s doet de trombosedienst niets, geen controle nodig



Werkingsmechanisme van de VKA’s

➢ Uitleg “gezonde situatie” 

➢ Uitleg van de werking van de vitamine K 

afhankelijke stollingsfactoren



➢ Stollingsfatoren kunnen goed in de lever gemaakt worden als 

er voldoende vitamine K aanwezig is.

➢ De lever kan ieder molecuul vitamine K vele malen gebruiken

➢ Hergebruik/ recycling

Vitamine K & stollingsfactoren

II

VII

IX

X

Vitamine K



Werking vitamine K afhankelijke stollingsfactoren

VKA’s verstoren het hergebruik van vitamine K

Vitamine K

VKA

Factor II, VII, IX 
en X kunnen
niet (goed) 
gemaakt
worden



Verschil in werking

Fenprocoumon

Acenocoumarol

Inname advies

➢ Bijvoorkeur inname na 17.00 uur

➢ Niet verspreiden over de dag

➢ Bij vergeten volgende dag geen dubbele dosis innemen

➢ Halfwaardetijd 140 uur werkt traag

➢ Minder schommelingen van het plasmaspiegel dus stabieler

➢ Effect pas na enkele dagen merkbaar

➢ Halfwaardetijd 11 uur snel effect

➢ Effect pas na enkele dagen merkbaar



Heparine/LMWH

➢ Werkt direct

➢ Verschillende soorten: 

Fraxiparine, Fraxodi, Innohep, Clexane

➢ In de beginfase van de antistollingsbehandeling 

➢ Voor of na een ingreep/operatie/onderzoek



Nadelen van VKA behandeling

➢ Complexe behandeling

➢ Smalle therapeutische index: 

➢ klein verschil tussen een te gering antistollingseffect (risico van 

trombose) en een te sterk effect  (risico van bloedingen)

➢ Streefwaarden 

➢ Grote verschillen in dosisbehoefte

➢ tussen mensen

➢ binnen één persoon in de loop van de tijd

➢ invloed van dieet

➢ Groot aantal interacterende medicijnen

➢ Intercurrente ziekten beïnvloeden stabiliteit



INR en streefwaarden

➢ INR = International Normalized Ratio

➢ 2 streefgebieden:

• 2,0 - 3,0 
ritmestoornissen, trombosebeen, longembolie

• 2,5 – 3,5
vaatprothese, mechanische kunstklep

➢ Het is belangrijk de INR tussen de 

streefwaarden te houden. Dan is het 

tromboserisico en het bloedingsrisico het laagst.



De antistollingsbehandeling

➢ Er is enige tijd nodig om goed in te stellen,     vaker controle

➢ Als INR niet in streefgebied is,     vaker controle

➢ INR stabiel in streefgebied,     max. 6 weken doseringslijst

➢ Dosering kan per patiënt verschillen

➢ Dosering kan veranderen door leeftijd      verlagen



Het is belangrijk dat de trombosedienst over alle informatie

beschikt die van belang is voor het doseren en om een goede, 

stabiele instelling van de antstollingsbehandeling te krijgen. 

➢ Inname van de medicatie

➢ Gebruik van andere medicatie

➢ Optreden van andere ziektes

➢ Bloedingscomplicaties

➢ Trombotische complicaties

➢ Ingrepen/opnames die gepland staan

Dit is een belangrijke rol van de medewerkers van de 

zorginstelling en een groot voordeel van het NPT-systeem



Hoe werkt het Nabij Patiënt Testen systeem

➢ Er word gebruik gemaakt van programma Tropaz

➢ Medewerker van zorginstelling bepaalt via vingerprik de INR

➢ Medewerker verzamelt relevante informatie

➢ Medewerker voert de INR en de informatie in in Tropaz en

stuurt dit naar de trombosedienst

➢ De tombosedienst geeft een dosering en afspraaktermijn, 

zonodig wordt nog om extra infomatie gevraagd

➢ Dit herhaalt zich vervolgens steeds



Bijzonderheden melden Tropaz

➢ Koorts, diarree en braken

➢ Bloedingen

➢ Verlamming, spraakstoornis/bewustzijnsdaling

➢ Ongevallen

➢ Medische ingreep, operatie / onderzoek

➢ Medicijnen

➢ Vakantie

➢ Wijziging in administrative gegevens



Koorts, diarree en braken

➢ Koorts      > 3 dagen   38.5°

➢ Diarree     meerdere keren per dag

➢ Braken     antistollingsmedicijnen zijn na een half uur 

opgenomen in de bloedbaan



Bloedingen

➢ Blauwe plek     groter dan 10 cm

➢ Bloedneuzen langer dan een half uur

➢ Bloed bij ontlasting, zwarte ontlasting of urine 

➢ Rood oog

➢ En alle andere voorkomende bloedingen



Verloop van een bloeding na een val

1 uur na val 12 uur na val 1 ½ dag na val



Ongevallen

➢ Hevige val     ernstig hoofdletsel

➢ Medische hulp inroepen / 112 bellen      SEH

➢ Trombosedienst bellen 

➢ 24 uur bereikbaar voor spoed



Medische ingreep, operatie / onderzoek

➢ Geef ingreep, operatie en/of onderzoek tijdig door!

➢ Graag 1 week voor aanvang 

➢ Meld een ziekenhuisopname

➢ Type ingreep, operatie / onderzoek

➢ Welk ziekenhuis

➢ Datum ingreep, operatie / onderzoek

➢ Gewicht



Doseeradvies bij ingreep, operatie / onderzoek

➢ De trombosedienst geeft een doseeradvies afhankelijk van 

het bloedingsrisico van de ingreep en het risico van trombose

➢ Antistolling van worden voortgezet

➢ Tijdelijke stop antistolling

➢ Vitamine K      ‘s ochtend innemen

➢ Heparine / LMWH 

➢ Tranexaminezuur = mondspoeling



Medicijnen

➢ Nieuwe medicijnen

➢ Naam, dosering en frequentie

➢ Gestaakte medicijnen

➢ Multi vitamines met vit k

➢ Dieet preparaten zoals nutridrink, sondevoeding

➢ Controleren en corrigeren via Trodis



Vitamine K

Mogelijke redenen hiervoor zijn: 

➢ Beginnend effect op INR na 6 uur

➢ Maximaal effect  na 24-36 uur

➢ Tijdig innemen bij couperen voor ingrepen

➢ Te hoge INR

➢ Bloeding

➢ Overdosering

➢ Geplande ingreep.



Voordelen Nabij Patiënt Testen

➢ Flexibele priktijden (tot 13.00 uur)

➢ Direct uitslag en zo nodig sneller ingrijpen

➢ Kalender raakt niet meer zoek

➢ Vingerprik minder belastend voor de patiënt

➢ Minder vreemde gezichten aan het bed

➢ Betere communicatie tussen instelling en trombosedienst

➢ Voorbehouden handeling (BIG registratie)



Waarom Nabij Patiënt Testen

➢ Uit onderzoek is gebleken dat:

➢ Minder complicaties

➢ Vaker INR goed in streefgebied

➢ Minder vitamine K voorgeschreven



De Coaguchek



Kalender meldingen die kunnen voorkomen

➢ Gaarne lijst meenemen van alle medicijnen

➢ Vergelijk medicijnlijst tropaz met actuele lijst en geef

veranderingen door via tropaz

➢ Let op dosering is veranderd

➢ Op de dag van prikken kan de dosering van die dag 

veranderen

➢ Uw INR is te laag; heeft u de tabletten een keer/vaker niet 

ingenomen?

➢ Vergeten dosering altijd doorgeven via tropaz

➢ Vit k opmerking



Kalendermelding voorbeeld



Casus

Gegevens:

➢ Mevrouw de Boer

➢ 85 jaar

➢ Atriumfibrilleren

➢ Fenprocoumon

Situatie

➢ Gevallen wond voorhoofd

pijn schouder

goed aanspreekbaar

Wat doe je?



➢ Vraag: wat is er precies gebeurd?

pijn?

misselijk?

➢ Kijk: blauwe plekken?

bloedingen?

➢ Bel: arts: wond verzorgen, evt hechten, verder

letsel controleren

trombosedienst: INR prikken

advies fenprocoumon/ 

acenocoumarol

evt vit k



Casus

Gegevens

➢ Mevrouw de Jong

➢ 79 jaar

➢ Atriumfibrilleren

➢ Fenprocoumon

Situatie

➢ Urineweginfectie met hoge koorts (39,2) 

Wat doe je?



➢ Geef dit door aan de NPT-medewerker

➢ Meet de INR

➢ Meld via tropaz de urineweginfectie en de gemeten INR

➢ Door infecties en koorts kan de INR sterk verhoogd zijn

➢ Is er antibioticum voorgeschreven, dit melden via tropaz



➢ Door goed samen te werken in de NPT kunnen we samen

de kwaliteit van zorg verbeteren!


