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Conferentie Transmurale antistolling – naar een sluitende antistollingsketen 
17 mei 2017, Domus Medica, Utrecht 
 
 
Op woensdag 17 mei jl. kwamen meer dan 150 mensen bij elkaar om met elkaar van gedachten te 
wisselen over de implementatie van de LSKA 2.0 en aanverwante instrumenten, het in kaart brengen 
van knelpunten en het formuleren van concrete aanbevelingen. Onder leiding van de dagvoorzitters 
Hugo ten Cate en Menno Huisman werd er afgetrapt. Na een korte toelichting wat er allemaal 
gebeurt op het vlak van antistolling, gaven zij het woord aan de plenaire sprekers. 
NB1 De plenaire presentaties zijn als bijlagen bijgevoegd. 
 
Plenair 
Cordula Wagner en Marco Moesker (NIVEL) lichtten antistollingszorg toe vanuit het 
patiëntveiligheidsperspectief. In het onderzoek naar (on)vermijdbare sterfte kwam volgens Wagner 
de antistollingsbehandeling naar voren als een belangrijke oorzaak voor zorggerelateerde schade en 
potentieel vermijdbare schade. Dit was de aanleiding voor nader onderzoek antistolling. Moesker 
presenteerde resultaten van zijn onderzoek naar de toepassing van perioperatief antistollingsbeleid 
in ziekenhuizen en in hoeverre het perioperatief antistollingsbeleid uitgevoerd is in 
overeenstemming met geldende richtlijnen. 
Daarna nam Marina Eckenhausen van de IGZ het over. Aan de hand van de rol van de IGZ, zette zij 
uiteen wat de Inspectie probeert te bereiken door incidenten- en risicotoezicht. Zij haalde enkele 
voorbeelden aan waar het mis is gegaan met antistolling. De verantwoordelijkheid voor de zorg ligt 
bij de organisatie. Verder lichtte zij toe dat de Inspectie bij haar toezicht vooral let op coördinatie en 
multidisciplinaire samenwerking. Hans van Laarhoven van de Hart&Vaatgroep sloot het plenaire deel 
af. Volgens hem is de patiënt de constante factor in de complexe en risicovolle antistollingszorg. Hij 
pleitte daarom voor een grotere rol voor de patiënt, door deze beter toe te rusten, en de 
verantwoordelijkheden te delen (uiteraard naar wens en vermogen van de patiënt).  
 
Na de plenaire sessie gingen de deelnemers uit elkaar om in workshops te discussiëren over de 
knelpunten bij de implementatie van de LSKA in de verschillende domeinen. Ook werden 
aanbevelingen geformuleerd om deze knelpunten aan te pakken. In deze workshops en plenaire 
sessie kwamen meerdere goede voorbeelden en implementatie-initiatieven aan de orde. 
 
Workshop LSKA en ziekenhuizen (onder leiding van Laura Faber) 
Nathalie Meertens trapte af en vertelde over een mailforum voor trombosevigilantie/casemanagers 
antistolling/consulenten. Het is een digitaal platform waar informatie, ervaringen en concrete 
oplossingen worden uitgewisseld en functionarissen uit inmiddels 24 ziekenhuizen bij zijn 
aangesloten. De focus in het forum ligt op het inrichten van casemanagement, de implementatie van 
de LSKA en de organisatie van regionale samenwerking. Het adres van het forum vindt u in de bijlage.  
Uit de workshop kwam verder naar voren dat er verschillende aanpakken bestaan. Er is veel 
aandacht voor scholing, evenals voor richtlijnuniformering en diverse regionale tools. Voor 
complicatieregistratie lijk minder aandacht te zijn. Ook wie de regiehouder is kwam aan de orde; de 
rol van casemanager wordt dan vaak genoemd. Er werd geconcludeerd dat er veel wegen naar Rome 
zijn, maar we kennen ze nog niet. Een aanbeveling is om regionale afspraken te maken hoe om te 
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gaan met patiënten met antistolling en daarvoor een team met verschillende disciplines en vanuit 
diverse partijen samen te stellen. 
 
Workshop LSKA en huisartsen (onder leiding van Aafke Snoeijen en Ineke van Woerkom) 
Ondanks dat er weinig huisartsen bij deze workshop aanwezig waren, is het toch gelukt om 
knelpunten te benoemen. Volgens de workshopleiders bestaat er bij de huisarts wel kennis over de 
patiënt maar is er een gebrek aan kennis over het antistollingsproduct (vooral over NOAC’s). Die 
kennis over de antistollingsproducten moet verbeterd worden. Het is aan te bevelen om de LSKA te 
vertalen in RTA’s (Regionale Transmurale Afspraken). Volgens de aanwezigen hoeft niet per se de 
huisarts de regie te nemen of te krijgen.  
Andere knelpunten zijn communicatie, overdracht (over en weer) en awareness. Tevens blijkt het 
moeilijk het medicatieoverzicht helder te krijgen. De patiënt als constante factor heeft eveneens een 
rol in de ‘overall-regie’. Aanbevolen wordt om op het recept de indicatie en de duur van het gebruik 
te vermelden.  Op het etiket van het medicijndoosje zou een evaluatiedatum, niet perse de 
stopdatum, moeten worden vermeld. Dat is een eenvoudige oplossing voor een regelmatig 
voorkomend probleem met vervelende consequenties. 
Voorzitter Huisman vertelde in dit kader kort over het project “Landelijke Transmurale Afspraken 
antistolling” op initiatief van de NIV.  
 
Workshop van wie is antistolling (onder leiding van Hugo ten Cate) 
In de workshop ‘Van wie is antistolling’ luidde het antwoord op deze vraag: de patiënt! Echter, er 
bestaan belemmeringen, zoals: wil elke patiënt de regie hebben, beschikken zij over de juiste 
skills/competenties, hebben zij de juiste informatie en hoe zit het met compliance. Educatie van de 
patiënt is daarom nodig. Naast de rol van de patiënt dient er sprake te zijn van borging in de keten en 
een verantwoordelijk behandelaar. Knelpunten in de regie zijn: ieder ziekenhuis heeft zijn eigen 
systeem, overdracht is daardoor moeilijk; verantwoordelijkheid is niet terug te brengen tot één  
individu, maar hoe regel je de gezamenlijke verantwoordelijkheid in de praktijk? Het bleek dat er in 
de regio’s veel initiatieven voor praktische uitwerking en het maken van afspraken bestaan. Deze 
worden echter niet gedeeld en dat is zonde. We zouden in dit kader moeten streven naar integrale 
antistollingszorg, een landelijk EPD en een landelijke registratie. Een gezamenlijke visie is nodig. Een 
aanbeveling luidt om actief de verantwoordelijke voor de antistollingsbehandeling toe te wijzen en 
actief te zorgen voor kennisoverdracht ook naar patiënten.  
 
LSKA en langdurige zorg (onder leiding van Martin van Leen en Jeroen Deijns) 
De workshopleiders gaven aan dat de sector langdurige zorg nu vooral beheerst wordt door de 
(financiële) wijzigingen in de Wlz. Deze zullen gevolgen hebben voor de antistollingszorg. In de 
workshop kwamen vragen aan de orde als wie doseert en wie prikt, en of het overstappen naar 
NOAC’s makkelijk is. Als de verpleeghuizen dit zelf moeten bekostigen dan is dat problematisch, als 
dat niet het geval zou zijn dan zou dit veel van de issues oplossen. Als aanbeveling is genoemd dat de 
Near Patient Testing onder verantwoordelijkheid van de trombosedienst of het Antistollingscentrum 
moet blijven vallen.  
 
Workshop voorschrijven en verstrekken (onder leiding van Martin Hemels en Aris Prins) 
Uit deze workshop kwam naar voren dat de 1e lijn nog niet gereed is om de regie te nemen, ook 
vanwege de nieuwe middelen. Daarnaast is op dit moment de wederzijdse overdracht van informatie 
tussen de 1e en 2e lijn onvolledig. De situatie in Nederland is anders dan in de Scandinavische landen 
waar huisartsen al veel langer antistollingsmiddelen voorschrijven en ervaring hebben met deze zorg. 
Wat betreft het voorschrijven, de regie en het documenteren is onduidelijk wie verantwoordelijk is 
maar ook of er wel voldoende kennis is om die verantwoordelijkheid aan te kunnen.  
Geconcludeerd is dat we van de zogenoemde PDCA-cyclus de Plan en Do prima doen, maar dat de 
Check en Act nog niet in ons bloed zit. Verder is voorgesteld om , met het oog op de overdracht, ook 
de patiënt de overdrachtsbrief mee te geven. 
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NB2 Workshop LSKA 2.0 en mondzorg vindt in het najaar plaats. 
 
De voorzitters concludeerden dat er veel meer oplossingen, tools, programma’s zijn dan vooraf 
gedacht. We moeten meer bij elkaar ‘shoppen’ (zie bijlage 1). Dé oplossing hebben we echter nog 
niet, dus wat betreft de voorzitters: tot volgend jaar! 
 
 
NB3 In het blad Farma verschijnt binnenkort een artikel over de conferentie en in september 
verschijnt een interview met Margriet Piersma over antistollingszorg in het Noorden in het blad De 
Medisch Specialist. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bijlagen: 
- Initiatieven en adressen (pag. 3) 
- Artikel Blad Farma 
- Presentatie plenair  

- Deelnemerslijst 
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Bijlage 1 Initiatieven en adressen 
 
- Het doel van het CAT is om door middel van samenwerking te streven naar een hoge(re) kwaliteit 

antistollingszorg tegen redelijke kosten. De focus ligt hierbij op onderwijs, wetenschappelijk 
onderzoek, innovatie en beschikbaar stellen van kennis. Het CAT bestaat uit de trombosediensten 
van Atalmedial (Amsterdam), Star-MDC (Rotterdam), Saltro (Utrecht), de SHL-groep (Etten-Leur) 
en het Groene Hart Diagnostisch Centrum (Gouda). 
www.hetcat.nl 

- Deze webapplicatie bevat informatie ter ondersteuning aan voorschrijvend of behandelend artsen 
van patiënten die NOAC's (Nieuwe orale anticoagulantia (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) 
gebruiken. 
www.noac.nu / www.doac.nu  

- Het jaaroverzicht van de trombosecommissie in het MUMC+ (bladerbare pdf): 
http://www.heritage.azm.nl/Afbeeldingen/ebooks/jaaroverzicht_trombosecommissie_20152016/
index.html 

- TROMBOVIG -- Mailforum voor trombosevigilantie/casemanagers antistolling/consulenten etc. 
Lijstinfopagina: http://lists.nvkc.nl/mailman/listinfo/trombovig  

- Zie www.consultkaart.nl  voor de consultkaart ‘Trombose of Longembolie’ die is ontwikkeld door 
de NIV en de Hart & Vaatgroep met ondersteuning van het Kennisinstituut van Medisch 
Specialisten.  

http://www.hetcat.nl/
http://www.noac.nu/
http://www.doac.nu/
http://www.heritage.azm.nl/Afbeeldingen/ebooks/jaaroverzicht_trombosecommissie_20152016/index.html
http://www.heritage.azm.nl/Afbeeldingen/ebooks/jaaroverzicht_trombosecommissie_20152016/index.html
http://lists.nvkc.nl/mailman/listinfo/trombovig
http://www.consultkaart.nl/

