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Toevoeging bij tabel 11.3, onder  de opsomming 
(C,H,A,D,S,) onder het 1e sterretje

De CHA
2
DS

2
VASC is een verfijning van de CHADS

2
 risico 

score en wordt bij de indicatiestelling bij het opstarten 
van antistollingstherapie trapsgewijs gebruikt ter aanvul-
ling van de CHADS

2
 score. Het doel is om in de laagrisico 

categorie van de CHADS
2
, een onderscheid te maken 

tussen daadwerkelijk laag risico en intermediair risico 
door het toevoegen van 3 klinisch relevante risicofactoren: 
leeftijd 65-75 jaar (1 punt), vrouwelijk geslacht(1 punt) en 
vasculaire ziekte (1 punt).  De CHA

2
DS

2
VASC  heeft daarom 

9 punten totaal. De overbruggingstabellen gaan uit van de 
CHADS

2
 score. Overbrugging vindt plaats gebaseerd op het 

trombo-embolie(TE)  risico. Bij een TE risico van 5-10% 
hoort een CHADS score van 2-3, en een  CHA

2
DS

2
VASC  

van 6-8 ( 3.6- 11.1%). In de huidige richtlijnen wordt bij 
overbrugging nog uitgegaan van de CHADS2 score. 

Na regel “Aangezien in zwangerschap….. 1-2 maanden 
anti X a spiegels te meten.”  toevoegen: 

Bij zwangeren met een mechanische klep wordt aangeraden  
anti Xa spiegels frequenter te controleren en te streven 
naar piek anti-Xa spiegels (gemeten 4-6 uur na toediening)  
tussen 0.8-1.2 U/L en dal spiegels (voorafgaand aan 
toediening) >0.6 IU/ml.  

Na regel “Als de keuze valt op …..hartklepprothese”  
toevoegen: 

Bij zwangeren met een mechanische klep dient de INR 
eveneens frequenter te worden gecontroleerd.

Bovenste regel “Bij vrouwen met een ……indicatie voor 
is.” laten vervallen.

Tabel 13.2 Risico kleptrombose en overlijden bij zwangeren met mechanische klep

Strategie Risico kleptrombose Risico maternale sterfte

  

VKA gedurende gehele zwangerschap 3.9% 2%

UFH 1e trimester, VKA 2e en 3e trimester 9.2% 4%

UFH gehele zwangerschap 33% 15%

Chan WS, et al. Arch Int Med 2000; 160:191-196.
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Zwangeren met kleplijden
Ten aanzien van zwangeren met kleplijden is extra voorzichtigheid geboden vanwege een verhoogd risico op kleptrom-
bose. Counseling en controle in een specialistische setting (stollingsdeskundige, cardioloog en gynaecoloog) is daarom 
aangewezen. Zwangerschappen bij kleplijden zijn geassocieerd met een verhoogd maternaal risico op morbiditeit en mor-
taliteit4. Deze risico’s zijn waarschijnlijk mede afhankelijk van type en positie van de klep en additionele individuele patiënt 
gebonden risicofactoren. Het gebruik van VKA gedurende de gehele zwangerschap is het veiligst voor de moeder4-6, echter 
vanwege het teratogene effect dat VKA heeft in het eerste trimester4,7-9, wordt tussen de 6e-12e week het gebruik van VKA 
om deze reden ontraden en LMWH als alternatief aangeraden. Het risico op embryopathie lijkt dosisafhankelijk te zijn. 

In een klein onderzoek werd een geringer percentage embryopathie gezien (2.6%) met een lage dosis warfarine (<5 mg) 
en een hoger percentage (8%) met doseringen >5 mg10. Deze dosisafhankelijkheid is recent geconfirmeerd11.  

Het gebruik van LMWH gedurende de gehele zwangerschap bij zwangeren met kleplijden is controversieel omdat de 
onderliggende bewijslast voor de effectiviteit schaars is. In verschillende richtlijnen (ACCP en ESC) wordt echter een keuze 
gelaten ter afweging per individuele patiënt. De voor- en nadelen van de verschillende antistollingsmogelijkheden moeten 
daarom uitgebreid worden besproken. 

Bij gebruik van LMWH:
LMWH dient te worden gegeven in een tweemaal daagse dosering. Bij alle zwangeren is er gedurende de zwangerschap 
een sterke stijging in dosisbehoefte door toegenomen verdelingsvolume en toegenomen renale klaring12,13, daarom is 
regelmatige monitoring van anti-Xa spiegels in deze specifieke situatie noodzakelijk. Daarbij dient te worden gestreefd naar 
piek anti-Xa spiegels (gemeten 4-6 uur na toediening) tussen 0.8-1.2 U/L. 

Bij gebruik VKA:
Het is belangrijk dat er een stabiele instelling is op VKA en dat een goede compliantie met de behandeling kan worden 
verwacht (een stabiele INR voorafgaand aan de zwangerschap). Ook controle van de INR dient frequenter te worden 
uitgevoerd. Bij het gebruik van VKA is vaginale bevalling gecontra-indiceerd vanwege het gevaar op foetale intracraniële 
bloeding.

Tabel 13.2 wordt Tabel 13.3  

4e Bullet  laatste regel:
“het advies is om bij…..over te schakelen” 
 

Het advies is om bij VTE de LMWH tijdens gehele zwanger-
schap te continueren en bij mechanische klepprothese  
de afweging te maken om vanaf de 16e (eventueel vanaf de 
12e) week tot 36e week op acenocoumarol over te schake-
len of gedurende de gehele zwangerschap LMWH  
in een tweemaal daagse dosering te continueren.
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tic review of the literature. Arch Intern Med 2000:160:191-196.
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Toevoegen in aansluiting aan eerste alinea eindigend op 
tekst “…met veneuze trombo-embolie.” 

Dabigatran, rivaroxaban en apixaban zijn geregistreerd 
voor de preventie van CVA en perifere embolie bij atrium-
fibrilleren. Rivaroxaban is ook geregistreerd voor de  
behandeling van veneuze trombo-embolie. Voor atrium-
fibrillatie worden alle drie de middelen vergoed. 

6. Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen, Werkgroep NOAC’s van de wetenschappelijke 
verenigingen en Orde van Medisch Specialisten; december 2012

7. Schulman S, Crowther MA. How I treat with anticoagulants in 2012: new and old anticoagulants, and when and  
how to switch. Blood 2012;119:3016-23.

2. Orale anticoagulantia 2. Direct werkende orale anticoagulantia (NOAC)

Dabigatran, rivaroxaban   Dabigatran, rivaroxaban en apixaban

3. Overzetten van VKA naar NOAC en van NOAC naar VKA6,7

Van VKA naar dabigatran, rivaroxaban of apixaban 
- Acenocoumarol stoppen, indien INR < 2.0 start NOAC

- Fenprocoumon stoppen, indien INR  < 2.0 start NOAC

Van dabigatran, rivaroxaban of apixaban naar VKA 
Dabigatran

- Nierfunctie is van belang 

- INR is ongevoelig voor dabigatran

Als CrCl ≥ 50 ml/min is, start VKA volgens gangbare opstartschema’s, controleer INR op dag 3. Doseer VKA volgens gangbare procedure, bepaal  

3 maal per week de INR en stop dabigatran als INR ≥ 2,0 is. 

Als CrCl < 50 ml/min is, start VKA volgens gangbare opstartschema’s, controleer INR op dag 3. Doseer VKA volgens gangbare procedure, 

bepaal 3 maal per week de INR totdat de INR ≥2,0 is maar stop dabigatran als INR ≥ 1,8 is.

Rivaroxaban en apixaban

- De INR is gevoelig voor rivaroxaban en apixaban 

Start VKA volgens gangbare opstartschema’s. Meet op dag 3 de INR (NB de INR dient te worden afgenomen voordat de dagdosis rivaroxaban 

of apixaban wordt ingenomen, dalwaarde). Doseer VKA volgens gangbare procedure, bepaal 3 maal per week de INR en stop rivaroxaban 

of apixaban als INR ≥ 2,0 is.

4. Overzetten van LMWH naar NOAC en vice versa6,7

- Start LMWH op het tijdstip dat NAOC gegeven had moeten worden en vice versa
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