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Geachte heer, mevrouw, 
 
Afgelopen periode hebben ons nogal wat vragen bereikt met betrekking tot het behandelen van VKA-
patiënten in deze tijd van het Corona-virus. 

Na consultatie van het FNT-bestuur, de Commissie Standaardisering en de Commissie Interacterende 
medicatie is bijgaande notitie opgesteld. In deze notitie treft u een aantal overwegingen aan rondom de 
behandeling van al dan niet met Corina-virus besmette VKA-patiënten.  

Ten algemene geldt dat in elke situatie een individuele weging noodzakelijk blijft. Een eenduidig advies voor 
alle patiënten is niet te geven. Wij adviseren u de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van VWS op te 
volgen. Zie o.a. de volgen link: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19.  

Twijfel daarnaast vooral niet om daar waar wenselijk en noodzakelijk, collegae en ketenpartners te 
raadplegen. Wij hopen dat u ook elkaar weet te vinden voor advies, uitwisseling en steun. 
Wij wensen u veel sterkte in deze lastige periode. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur 
 
 
Ada de Bruijn 
Beleidsmedewerker  
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Aan de leden trombosediensten aangesloten bij de 
Federatie van Nederlandse Trombosediensten 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
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Het behandelen van VKA-patiënten ten tijde van de Corona-crisis 

 

Te allen tijde: maak per patiënt, per situatie, de afweging welk handelen medisch mogelijk, wenselijk en 
noodzakelijk is. Daarbij kunt u de volgende overwegingen meenemen.  

 

Overwegingen qua veiligheid patiënten en medewerkers 

• Na elk patiëntcontact handen goed reinigen (wassen met water en zeep of desinfecteren met 
alcohol).  

• Volg de algemene adviezen op vanuit ziekenhuis/RIVM/GGD/GHOR, controleer dagelijks op 
eventuele wijzigingen in dit beleid. 

• Zolang patiënten niet ziek zijn, d.w.z. geen koorts hebben en/of hoesten, kunnen ze gewoon 
gecontroleerd worden poliklinisch zowel als in de thuissituatie; het is wel raadzaam te beoordelen of 
patiëntcontact uitgesteld kan worden (tot na 6 april).   

• Als een patiënt wel koorts heeft en/of hoest: 
• in principe op dat moment geen controle verrichten en een voorlopige vervolgcontrole 

plannen.   
• indien controle essentieel wordt geacht, overleg met behandelaar.   

• Wees creatief in het maken van afspraken bijv. risicopatiënten aan einde poli-bezoektijd en 
thuisroute.  

Overwegingen voor de behandeling van besmette patiënten en patiënten in quarantaine 

• Afhankelijk van de mogelijkheden en voorzieningen van de trombosediensten zullen besmette 
patiënten en patiënten in quarantaine soms wel en soms niet geprikt kunnen worden door de 
trombosediensten. Dit kan per organisatie verschillen en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt dus 
ook bij iedere individuele organisatie.   

• Probeer controle uit te stellen en zoveel mogelijk ‘door te doseren’. Indien dit niet mogelijk is 
overleg dan met de hoofdbehandelaar en denk gezamenlijk na over (tijdelijke) alternatieven voor de  
VKA-behandeling. 

 


