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Ketenontwikkeling antistolling

Een regiotafel Antistolling is een

Inleiding
Dit werkboek is bedoeld voor besturen van trombosediensten en projectleiders die een regiotafel Antistolling willen opzetten.

overleggroep van zorgverleners die binnen de regio van de
trombosedienst - betrokken zijn bij de
antistollingsbehandeling. Het doel is
de samenwerking te optimaliseren en
daarmee de antistollingsbehandeling

Het bestuur van de trombosedienst gebruikt dit werkboek om inzicht te
krijgen in wat er nodig en wenselijk is bij het opzetten van een regiotafel
Antistolling. Wanneer het bestuur besluit om daadwerkelijk een regiotafel
Antistolling op te gaan zetten, stelt het een projectleider aan. De projectleider
gebruikt dit werkboek vervolgens bij de uitvoering van het project.

zo veilig mogelijk te maken.

Afhankelijk van de situatie in de regio
kunnen ook andere organisaties,
zoals advies- en implementatiecentra,
dit oppakken. Een voorbeeld hiervan
is de initiërende en ondersteunende
rol van het Centrum Patiënt
Veiligheid Zwolle. Voorwaarde is wel
dat de trombosedienst in het eerste
stadium wordt betrokken en leidend
wordt.

In dit werkboek beschrijven wij de aanpak voor het opzetten van een
regiotafel Antistolling aan de hand van een stappenplan. In dit stappenplan
besteden we aandacht aan het samenstellen en functioneren van de
regiotafel, maar ook aan het uitvoeren van verbetertrajecten en de evaluatie.
Elke stap van het stappenplan is apart uitgewerkt en bevat informatie over
relevante aandachtspunten, valkuilen, tips en praktijkvoorbeelden.
De beschreven aanpak is gebaseerd op de ervaringen die het Instituut voor
Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in 2009 en 2010 heeft opgedaan bij het
opzetten van vijf pilot regiotafels Antistolling, te weten Arnhem, Beverwijk,
Groningen, NederVeluwe (Ede) en Zwolle1.
Voor inhoudelijke achtergrondinformatie verwijzen wij u naar de literatuurlijst
achter in deze uitgave. De bijlagen bevatten brieven en andere handige
hulpmiddelen die u als voorbeeld kunt gebruiken.
1 Omdat het karakter van de werkwijze en de dynamiek van de regiotafel Zwolle niet
aansloot bij die van de overige regiotafels is begeleiding van het IVM bij het uitvoeren van
de verbetertrajecten in Zwolle gestopt. We hebben de ervaringen van de regiotafel Zwolle
wel verwerkt in dit werkboek.
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Thema's die aan bod kunnen komen tijdens regiotafelbijeenkomsten
Optimaliseren van de antistollingsbehandeling
Doordat zorgverleners samenwerken in een regiotafel Antistolling kunnen zij hun werkzaamheden beter op
elkaar afstemmen en mogelijke knelpunten oplossen. Hierdoor optimaliseren ze de zorg voor patiënten met een
antistollingsbehandeling. Dit komt de kwaliteit en veiligheid van de antistollingsbehandeling ten goede.
Implementeren richtlijnen
In 2008 is de Conceptrichtlijn Overdracht van Medicatiegegevens 2008 verschenen. Deze bepaalt dat vanaf
2011 bij elk voorschrijfmoment een actueel medicatieoverzicht beschikbaar moet zijn. In spoedgevallen en bij
de overdracht naar een volgende schakel is dit binnen 24 uur. In juni 2010 komt de Landelijke Eerstelijns
Samenwerkings Afspraak (LESA) Antistolling uit. Voor de implementatie van deze richtlijnen is afstemming
tussen de zorgverleners noodzakelijk. Tijdens regiotafelbijeenkomsten kunnen afspraken gemaakt worden over
de wijze van implementatie in de regio.
Plaatsbepaling nieuwe middelen
In 2009 zijn de nieuwe orale antistollingsmiddelen dabigatran en rivaroxaban geïntroduceerd. Hoewel deze
nieuwe middelen voordelen lijken te hebben boven de bestaande antistollingsmiddelen bestaan er ook
bezwaren. Momenteel zijn ze geregistreerd voor een beperkt indicatiegebied. Uitbreiding van dit
indicatiegebied ligt in de lijn der verwachting. Het is van belang om deze nieuwe middelen op een veilige
manier te introduceren. Regiotafelbijeenkomsten lenen zich uitstekend voor het bespreken van de
plaatsbepaling van deze middelen en de organisatie rondom de eventuele introductie ervan in de regio.
Invulling geven aan nieuwe financieringsregeling
Een ontwikkeling waar de regiotafel op aan zou kunnen haken is die van de integrale bekostiging. Sinds 1
januari 2010 biedt de overheid de mogelijkheid om bepaalde zorg integraal in te kopen bij een zogenaamde
hoofdcontractant. In 2010 wordt gestart met twee keten-diagnosebehandelingcombinaties (dbc's), namelijk de
dbc's diabetes en cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Per 2011 komen hier de dbc's hartfalen en COPD
bij. Vooral bij CVRM en hartfalen ligt het voor de hand om antistollingszorg op te nemen. De exacte uitwerking
ervan hangt af van de regionale situatie en de wensen van de zorgverzekeraar. De regiotafel zou goede input
kunnen leveren bij het samenstellen van een zorgprogramma zoals diabetes en CVRM. De trombosedienst zelf
zou deel kunnen uitmaken van de zorgverleners binnen een specifieke zorggroep.
Invulling geven aan de nieuwe rol van de trombosedienst
De rol van de trombosedienst zal in de nabije toekomst wellicht veranderen. Onder begeleiding van de
trombosedienst kan een klein deel van de patiënten zelf de INR-waarde in hun bloed meten en hun dosering
vaststellen. Dit zogenoemde zelfmanagement groeit de komende jaren mogelijk. Daarnaast zijn recent nieuwe
medicijnen geïntroduceerd, waarbij controle door de trombosedienst niet meer noodzakelijk lijkt. Dit geeft de
trombosedienst kansen zijn rol anders in te vullen. Om draagvlak te krijgen voor deze nieuwe rol zal de
trombosedienst deze rol moeten invullen in overleg met de ketenpartners. Regiotafelbijeenkomsten kunnen
hier aan bijdragen.
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Doel
Doel van dit werkboek is de
trombosedienst te ondersteunen bij
◗ het opzetten van een regiotafel
Antistolling voor het vormgeven
van de ketensamenwerking
rondom antistollingsbehandeling
◗ het ontwikkelen en
implementeren van concrete
voorstellen, werkwijzen en
interventies
Toelichting
Antistollingsbehandeling met
vitamine-K-antagonisten brengt veel
risico's met zich mee. Het HARMonderzoek uit 2006 (Leendertse et al,
2006) noemt trombocytenaggregatieremmers, vitamine-Kantagonisten en NSAID's de
geneesmiddelgroepen met het
hoogste risico op een medicatiegerelateerde ziekenhuisopname.
Bij de antistollingsbehandeling zijn
relatief veel zorgverleners en
instanties betrokken. De
aanbevelingen uit het rapport
HARM-wrestling (2009) richten zich
tot al deze zorgverleners.
Afstemming is onmisbaar maar blijkt
in de praktijk nog vaak onvoldoende
te zijn. In veel gevallen is er wel een
zekere mate van samenwerking rond
de antistollingsbehandeling maar
vrijwel altijd is deze bilateraal.

Dit vereist echter een gestructureerde
samenwerkingsrelatie tussen de
trombosedienst en behandelaren.
Vaak is die niet optimaal aanwezig.
Veel mensen spelen een rol bij de
antistollingsbehandeling maar
weinigen voelen zich eindverantwoordelijk. Dit lijkt samen te hangen
met een gebrek aan kennis bij veel
behandelaars. Alle geïnterviewde
sleutelfiguren gaven aan dat
ketenvorming en ketensamenwerking belangrijk zijn en beter
vormgegeven moet worden (van
Woerkom, 2009).
Een van de manieren om de ketensamenwerking vorm te geven is het
opzetten van regiotafels Antistolling.
Met ondersteuning van het IVM
hebben vijf trombosediensten
verspreid over het land als pilot een
regiotafel opgezet. Deze regiotafels
hebben tot doel de ketensamenwerking te verbeteren om zo de
kwaliteit van de antistollingsbehandeling te verbeteren. Op basis
van de ervaringen die in deze pilots
zijn opgedaan heeft IVM een 'bestpractice' ontwikkeld. Deze 'bestpractice' staat beschreven in dit
werkboek, zodat u het kunt
gebruiken voor het opzetten van een
regiotafel in uw omgeving.

De Federatie van Nederlandse
Trombosediensten (FNT) levert graag
een bijdrage aan het structureel
verbeteren van de afstemming tussen
alle betrokken zorgverleners en
instanties. Daarom is zij samen met
het IVM het project 'Keten
Antistollingsbehandeling' gestart. Een
onderdeel van dit project was een
landelijk draagvlakonderzoek. Voor
dit onderzoek is een aantal
sleutelfiguren uit de trombosezorg
geïnterviewd. Zij gaven aan dat flinke
verbeteringen in de trombosezorg
noodzakelijk en realiseerbaar zijn.
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Het IVM heeft uitgebreide ervaring
met het begeleiden van
ketenzorgprojecten en kan door
middel van advies op maat de
organisatie van uw regiotafel
ondersteunen. Voor informatie over
de mogelijkheden, inhoud en prijs
van deze ondersteuning kunt u
contact opnemen met drs. Menno van
Woerkom, programmamanager IVM,
m.woerkom@medicijngebruik.nl.

Ervaringen uit de pilot regiotafels
Uit de pilots bleek dat er in alle regio's behoefte was aan een gezamenlijk overleg.
Doordat de partners met elkaar om tafel zijn gegaan, is het formele en informele
contact versterkt. De trombosedienst is een zichtbare speler in de regio geworden en
ketenpartners zijn beter geïnformeerd over de mogelijkheden van de trombosedienst.
De problemen waar de verschillende ketenpartners tegenaan liepen, bleken vaak van
gelijke aard te zijn. De bijeenkomsten van de regiotafel hebben er toe geleid dat
problemen - die soms al langere tijd bestonden - aangepakt werden. Soms op een
betrekkelijk eenvoudige manier.
Uit de pilots bleek ook dat de introductie van de nieuwe geneesmiddelen veel vragen
met zich meebrengt. Hoe kunnen deze middelen veilig geïntroduceerd worden? Wie
gaat ze in de regio voorschrijven en wie niet? Wanneer en hoe vindt controle plaats?
De regiotafelbijeenkomsten blijken zich uitstekend te lenen voor het bespreken van
deze vragen. Immers ook bij het introduceren van nieuwe middelen is afstemming
tussen de verschillende ketenpartners onontbeerlijk.

Landelijke initiatieven om de toepassing van vitamine-K-antagonisten veiliger te
maken
◗ De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) voerde in 2008 en 2009 het project
'Thematisch toezicht trombosezorg' uit. Dit project richtte zich op transparantie
van kwaliteit. Onderdeel van dit project was een onderzoek naar de risicofactoren
bij de trombosezorg, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM).
◗ De FNT voert samen met het IVM in de jaren 2008 tot en met 2010 het project
'Keten antistollingsbehandeling' uit om de afstemming door middel van
ketenontwikkeling structureel te verbeteren. Onderdelen van dit project zijn het
opzetten en onderhouden van
• een landelijk platform van trombosediensten
• een landelijke stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van koepelorganisaties met daarin de werkgroepen 'Scholing' en 'Behandelaarschap'
• regiotafels Antistolling.
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Aanpak regiotafel Antistolling

De voorgestelde aanpak bestaat uit vijf stappen. Voordat u het stappenplan doorloopt moet u voldoen aan een aantal
randvoorwaarden. Tijdens het doorlopen van het stappenplan is het van belang de ketenpartners en andere relevante
partijen met regelmaat te raadplegen en te informeren. Dit informeren en raadplegen is een continu proces, in
tegenstelling tot de verschillende stappen die worden gezet.
Voor borging van de ketensamenwerking is het belangrijk dat de regiotafel blijft functioneren. Daarvoor bekijkt u dit
stappenplan iedere keer opnieuw. Na afloop van de evaluatie brengt u nieuwe verbeterpunten in kaart (stappen 1 en
2). Bijeenkomsten van de regiotafel (stap 3) blijven plaatsvinden en ook worden er regelmatig nieuwe verbetertrajecten (stap 4) uitgevoerd. Ook deze trajecten worden geëvalueerd, naast de periodieke evaluatie van de regiotafel
(stap 5). De randvoorwaarden blijven hierbij bestaan.

Zie pagina 29 voor uitwerking
Continu proces van informeren en raadplegen van zowel de ketenpartners als andere
relevante instanties door middel van regiotafelbijeenkomsten en een nieuwsbrief.

Raadplegen en informeren

Randvoorwaarden

Stap 1
Inventarisatie

Stap 2
Voorbereiden bijeenkomst regiotafel

Stap 3
Bijeenkomst regiotafel

Stap 4
Verbetertraject

Stap 5
Evaluatie
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Zie pagina 9 voor uitwerking
Geschikte projectleider, bestuurlijk draagvlak en
voldoende menskracht en financiële middelen.

Zie pagina 13 voor uitwerking
Inventarisatie van de betrokken zorgverleners
en organisaties, de bestaande werkwijze, de
behandel- en communicatiestroom en de knelen verbeterpunten.

Zie pagina 17 voor uitwerking
Uitwerken van de behandel- en communicatiestroom, met daarbijde knel- en verbeterpunten.
Opstellen en versturen notitie. Praktische
voorbereiding van de bijeenkomst.

Zie pagina 19 voor uitwerking
Notitie bespreken, keuze maken welke
verbeterpunten als eerste worden aangepakt,
werkgroepen instellen, vervolgafspraken maken
en verslaglegging.

Zie pagina 21 voor uitwerking
Opstellen en uitvoeren van een plan van
aanpak voor het verbetertraject.

Zie pagina 27 voor uitwerking
Proces- en effectevaluaties van de verbetertrajecten en de regiotafel zelf.

Randvoorwaarden

Voordat u start met het opzetten van een regiotafel Antistolling moet u
voldoen aan een drietal belangrijke randvoorwaarden. Deze
randvoorwaarden zijn een geschikte projectleider, bestuurlijk draagvlak en
voldoende menskracht en financiële middelen. Zonder te voldoen aan deze
randvoorwaarden loopt u het risico dat er geen regiotafel komt, u niet de
goede partners bijeen krijgt of dat u niet tot concrete interventies komt. Deze
randvoorwaarden zijn niet alleen van belang bij het opzetten van de
regiotafel maar ook voor de structurele inbedding ervan.

Een project valt of staat met de
persoon van de projectleider. Besteed
als bestuur van de trombosedienst
dan ook ruim aandacht aan de keuze
van een geschikte projectleider.

VA L K U I L E N
◗ De projectleider leunt te veel op
anderen en stelt zich niet echt op
als leider, waardoor initiatieven

A Geschikte projectleider
Voor het creëren van voldoende draagvlak binnen de eigen organisatie en bij
andere organisaties is het van belang dat de projectleider binnen en buiten de
trombosedienst bekend en gewaardeerd is. Om slagvaardig te kunnen zijn,
moet de projectleider zelfstandig kunnen functioneren en het recht hebben
om binnen de trombosedienst beslissingen te nemen. Het ligt dan ook voor
de hand om de directeur van de trombosedienst, of iemand die rechtstreeks
wordt aangestuurd door de directeur, aan te stellen als projectleider.
Naast bovengenoemde eigenschappen moet de projectleider ook voldoende
inhoudelijke kennis hebben, vakgebiedoverstijgend kunnen denken,
communicatief vaardig en initiatiefrijk zijn en om te kunnen gaan met
weerstanden en tegenstrijdige belangen.

niet van de grond komen.
◗ Het projectleiderschap wordt als
tijdelijke taak gezien, waardoor de
kans bestaat dat de regiotafel na
een enkele bijeenkomst strandt.
◗ De projectleider is een onbekende
in het veld, waardoor hij
onvoldoende mandaat heeft.
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Randvoorwaarden

B Bestuurlijk draagvlak
De trombosedienst heeft bij de uitoefening van de werkzaamheden te maken
met relatief veel zorgverleners en instanties (zie kader pagina 13). Om uw
doel te bereiken, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de
antistollingsbehandeling, moet een aantal zorgverleners en instanties bereid
zijn hun werkwijze aan te passen. Dit betekent dus verandering.
Veranderingen roepen vaak weerstanden op.
Als projectleider vertegenwoordigt u de trombosedienst. Door uw werkwijze
kan de trombosedienst als geheel geconfronteerd worden met allerlei
weerstanden. Het is daarom van belang dat uw initiatief zo breed mogelijk en
ook op het hoogste niveau van de trombosedienst wordt gedragen.
Hoewel u de regiotafel Antistolling opzet namens de trombosedienst, kunt u
er niet zondermeer van uitgaan dat dit initiatief tot op het hoogste niveau
gedragen is. Besteed daarom voldoende aandacht aan het creëren van
draagvlak. Zorg er voor dat uw plannen op de agenda komen te staan van de
bestuursvergadering.
Maak een plan van aanpak waarin u uw doel en werkwijze beschrijft. Dit plan
gebruikt u niet alleen voor het verkrijgen van draagvlak en financiering maar
ook als leidraad voor uw activiteiten tijdens de uitvoering van uw activiteiten.
Een format voor het plan van aanpak vindt u in bijlage 1.
Presenteer tijdens de bestuursvergadering het plan van aanpak. Bespreek de
interne en de te verwachten externe weerstanden en hoe hiermee om te
gaan. Stel ten slotte gezamenlijk vast of er voldoende draagvlak is om aan de
slag te gaan.

10
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Randvoorwaarden

VA L K U I L
De projectleider heeft onvoldoende
tijd beschikbaar voor het opzetten en
uitvoeren van het project, waardoor
activiteiten over te lange tijd worden
uitgesmeerd. Dit kan er toe leiden dat
ketenpartners gaan afhaken.

TIPS
◗ Probeer een andere regionale
organisatie als partner te vinden
die de trombosedienst wil
ondersteunen in de uitvoering.
Denk hierbij voorbeeld aan het
kwaliteitsbureau van het
ziekenhuis of een zorgverzekeraar.
◗ Reserveer voldoende financiële
middelen voor de eerste
regiotafelbijeenkomst. Kies een
neutrale omgeving waar iedereen
zich op zijn gemak voelt en sluit af
met een borrel of een etentje (zie
stap 2B).

TIP
Denk voor het verkrijgen van
structurele financiering aan
bijvoorbeeld innovatiesubsidies, de
zorgverzekeraar of de provincie. Ook

C Voldoende menskracht en financiële middelen
Het invoeren en structureel voortzetten van een nieuwe werkwijze kost tijd
en geld. Zorg daarom bij het opzetten van de regiotafel voor voldoende
menskracht en financiële middelen. U kunt daarbij onderscheid maken in de
middelen
◗ voor het opzetten van de regiotafel
◗ die verbonden zijn aan het opstellen en uitvoeren van interventies
◗ voor het continueren van de regiotafel
Kosten voor het opzetten van de regiotafel
◗ kosten van de projectleider (uren)
◗ kosten van uitvoeren van de inventarisatie (uren betrokkenen)
◗ kosten voor de locatie van de bijeenkomst (zaalhuur, catering)
◗ administratieve kosten (in beeld brengen behandel- en communicatiestroom, opstellen notitie, uitnodiging bijeenkomst, verslaglegging,
nieuwsbrief)
Zie het kader op pagina 12 voor een indicatie van de benodigde tijd voor de
projectleider.
Kosten die verbonden zijn aan het opstellen en uitvoeren van interventies
Deze kosten hangen af van de interventie die uitgevoerd wordt. U kunt
hierbij denken aan
◗ uren werkgroepmedewerkers
◗ technische aanpassingen
◗ aanpassingen van briefpapier, formulieren en protocollen
◗ administratieve kosten
◗ uren voor de implementatie en evaluatie
Kosten voor het continueren van de regiotafel
Voor borging van de activiteiten is ook op de lange termijn blijvende
financiering nodig (projectleider, bijeenkomsten, nieuwsbrief). Denk al in de
eerste fase na over het verkrijgen van deze structurele financiering. Een goede
evaluatie en presentatie van de resultaten van de eerste periode kan helpen
om de financiering te verkrijgen.

de ketenpartners kunnen een bijdrage
leveren door zelf uren te investeren of
bijvoorbeeld een secretaresse
beschikbaar te stellen.
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Randvoorwaarden

Indicatie benodigde uren projectleider
Let op!
De aangegeven uren zijn slechts een indicatie van de benodigde uren. Afhankelijk van de situatie in de eigen
regio zal de projectleider meer of minder uren kwijt zijn aan het opzetten en onderhouden van de regiotafel.
Opzet regiotafel: 4 uren per week
Naar verwachting heeft u als projectleider gedurende het eerste half jaar gemiddeld 4 uren per week nodig voor
alle activiteiten voor het opzetten van de regiotafel. In de periode dat de persoonlijke gesprekken worden
gevoerd, zijn dit er meer. Deze uren kunt vervolgens in de periode daarna in mindering brengen.
◗ Per gesprek bent u ongeveer 2 tot 2,5 uren kwijt. Dit is inclusief het maken van een afspraak, het uitwerken
van het gesprek, het vragen om een akkoord en het verwerken van het commentaar. Eventuele reistijden zijn
hier niet in meegenomen.
◗ Voor het opstellen van de notitie en het overleg daarover bent u waarschijnlijk ruim 10 uur kwijt.
◗ Voor de regiotafelbijeenkomst heeft u ongeveer 8 uur nodig. Dit is inclusief de organisatie ervan en de
verslaglegging er na.
◗ Het opzetten van de nieuwsbrief kost relatief veel tijd. Reken voor de eerste nieuwsbrief ongeveer 8 uur. De
tweede en volgende nieuwsbrieven zullen minder tijd kosten.
Verder bent u uren kwijt aan de inventarisatie van de situatie in de regio, het invullen van de randvoorwaarden,
het opstellen van een plan van aanpak en het werken aan onvoorziene zaken. Daarnaast moet u zeker in de
beginfase tijd reserveren voor overleg met de leidinggevende van de trombosedienst en de andere mensen met
wie u samenwerkt.
Onderhouden regiotafel: 2 uren per week
Wanneer de regiotafel eenmaal functioneert en alles soepel verloopt, besteedt u minder tijd aan de regiotafel.
De uren die u nodig heeft zijn voor
◗ het organiseren van de regiotafelbijeenkomsten en de verslaglegging ervan. Per bijeenkomst blijft u
ongeveer 8 uur nodig hebben.
◗ informele tussentijdse contacten met leden van de regiotafel.
◗ het opstellen en rondsturen van de nieuwsbrief. Per nieuwsbrief kunt u rekenen op ongeveer 4 uur.
◗ deelname aan verbetertrajecten. Voor elk verbetertraject vindt in ieder geval een start- en
evaluatiebijeenkomst plaats. Voor elke bijeenkomst bent u minstens 2 uur kwijt. Daarnaast zult u als
projectleider ook een bijdrage leveren aan het plan van aanpak voor het verbetertraject en de uitvoering
hiervan. Afhankelijk van de gekozen verbetertrajecten kost u dat meer of minder tijd.
◗ het reageren op veranderingen in het veld.
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Stap 1 Inventarisatie

A Betrokkenen
Inventariseer welke zorgverleners en organisaties in de regio betrokken zijn bij
de behandeling van trombose.

Zorgverleners en organisaties die betrokken kunnen zijn bij de
trombosezorg
Zorgverleners

Organisaties

◗ anesthesiologen

◗ ambulance-zorg

◗ apothekers

◗ cliëntenraad trombosedienst

◗ cardiologen

◗ GGZ-instellingen

◗ chirurgen (vaat-, kaak-)

◗ huisartsenpost

◗ gynaecologen

◗ KNMP-departement

◗ hematologen

◗ laboratoria

◗ huisartsen

◗ opname bureau

◗ internisten

◗ poliklinische apotheek

◗ klinisch chemici

◗ regionale huisartsenvereniging

◗ longartsen

◗ revalidatiecentra

◗ neurologen

◗ thuiszorg

◗ maag, darm- en leverartsen

◗ trombosedienst

◗ openbare apothekers

◗ verpleeghuizen

◗ orthopeden

◗ verzorgingshuizen

◗ radiologen

◗ ziekenhuisapotheek

◗ specialisten ouderengeneeskunde

◗ ziekenhuizen

◗ tandartsen
◗ ziekenhuisapothekers

B Logistiek
Maak een stroomdiagram van wie wanneer betrokken is bij de trombosezorg.
Voor een voorbeeld zie bijlage 2.
Breng in kaart wie op welke momenten verantwoordelijk is voor
◗ de indicatiestelling
◗ voorlichting aan de patiënt over de diagnose
◗ aanmelding patiënt bij de trombosedienst
◗ registratie van gegevens bij de trombosedienst
◗ advies aan de behandelend arts over medicatie
◗ uitschrijven van medicatie
◗ sturen recept naar apotheek
◗ controle op interacties en comorbiditeit
◗ actueel medicatieoverzicht*
*In 2008 is de Conceptrichtlijn Overdracht van Medicatiegegevens uitgebracht. Deze
bepaalt dat vanaf 2011 bij elk voorschrijfmoment een actueel medicatieoverzicht
beschikbaar moet zijn. In spoedgevallen en bij de overdracht naar een volgende schakel is
dit binnen 24 uur.

Werkboek Ketenontwikkeling antistollingsbehandeling
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Stap 1 Inventarisatie

voorlichting aan de patiënt over de medicatie
afleveren medicatie aan patiënt
verstrekking medicatie (bijv. thuiszorg)
gebruiken medicatie
controle van de behandeling
• bloed prikken
• onderzoek bloed
• doorgeven INR-waarde aan trombosedienst
• bepalen nieuw voorschrift en meetmoment
◗ doorgeven slik- en prikkalender
◗ beantwoorden vragen patiënt
◗ stoppen van de antistollingsbehandeling
Leg hierbij ook vast hoe de verantwoordelijkheden liggen bij ziekenhuisopname en -ontslag.

◗
◗
◗
◗
◗

VA L K U I L
Deze inventarisatie over een te lange
termijn uitstrijken waardoor er geen
schot in de zaak komt en mensen
gaan afhaken.

C Knel- en verbeterpunten
1. Benader een vertegenwoordiger van de belangrijkste zorgverlenersgroepen
en organisaties (zie onderdeel A) voor een verkennend gesprek. Bij
voorkeur
◗ vertegenwoordigt deze persoon een grote groep mensen (een
orthopedisch chirurg kan bijvoorbeeld vertegenwoordiger zijn van het
hele ziekenhuis, van alle chirurgen of van alleen zijn eigen maatschap;
een huisarts kan de regionale huisartsenvereniging vertegenwoordigen,
de huisartsen uit zijn woonplaats of alleen zijn eigen huisartsengroep)
◗ is dit iemand die invloed heeft
◗ is deze bevoegd om beslissingen te nemen
2. Peil bij uw contactpersoon
◗ wie hij precies vertegenwoordigt. Is dit de organisatie als geheel of een
deel van de organisatie (zie onderdeel C1)
◗ hoeveel draagvlak er is bij hem en de organisatie die hij
vertegenwoordigt voor het deelnemen aan de regiotafel Antistolling
◗ in hoeverre hij bevoegd is om beslissingen te nemen
◗ hoe hij de resultaten van het regiotafeloverleg terug zal koppelen naar
de achterban in het algemeen en het bestuur in het bijzonder (indien
van toepassing)
Bespreek eventuele weerstanden. Vraag uw contactpersoon of hij de
organisatie wil vertegenwoordigen in de regiotafel en vraag of de
voorgestelde datum uitkomt.
3. Bespreek met uw contactpersoon met welke personen en organisaties u
nog meer een verkennend gesprek voert en vraag of u - volgens hem nog andere personen of organisaties moet benaderen. Vraag hierbij
concreet naar welke persoon u dan moet benaderen.

14
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Stap 1 Inventarisatie

Trombosediensten die onvoldoende
tijd of financiële middelen hebben
voor het voeren van gesprekken op
locatie kunnen daar voor in de plaats
kiezen voor
1. een telefonisch interview
2. een vragenlijst per mail met

4. Bespreek met uw contactpersoon het stroomdiagram (zie onderdeel B).
Vraag hierbij
◗ hoe hij de samenwerking met de andere ketenpartners ervaart
◗ waar in de keten hij is betrokken
◗ op welke punten het stroomdiagram aangepast moet worden
◗ welke positieve punten hij ziet (wat loopt naar tevredenheid)
◗ welke knelpunten hij ervaart (vraag hierbij naar concrete voorbeelden)
◗ welke mogelijke oplossingen hij voor deze knelpunten ziet
◗ welke andere verbeterpunten hij wenselijk acht

aanvullend een telefonische
nabespreking.

5. Maak van elk gesprek een verslag en leg dit ter goedkeuring voor aan de
gesprekspartner.

Zie de onderdelen C2, C3 en C4 voor
de vragen die u per mail kunt
voorleggen.
Let op!
Deze werkwijzen zijn weliswaar
minder tijdrovend dan het voeren van
gesprekken op locatie maar ze zijn
ook minder persoonlijk. Hierdoor kost
het meer moeite om de gewenste
informatie daadwerkelijk te
ontvangen. Daarnaast draagt het
minder bij tot het vergroten van het
draagvlak.

TIPS
◗ Bekijk of er in uw regio ook werkgroepen of andere initiatieven zijn op het gebied van antistolling. Mensen die zitting hebben
in een dergelijke werkgroep zijn wellicht dezelfde mensen die u kunt benaderen voor de regiotafel.
Voorbeelden
• In de regio NederVeluwe bestaat een intramurale werkgroep 'Trombose en
hemostase'. Vrijwel alle leden van deze werkgroep nemen ook deel aan de
regiotafel Antistolling.
• De INR trombosedienst Arnhem, Nijmegen, Over-Betuwe heeft al jarenlang
bilateraal overleg met vertegenwoordigers van de regionale
huisartsenverenigingen en de apothekersverenigingen. Dezelfde personen zijn
nu ook deelnemer van de regiotafel Antistolling Arnhem.
◗ Stel de datum van de eerste regiotafelbijeenkomst vast voordat u de gesprekken gaat voeren. Geef deze datum tijdig door aan
alle betrokkenen zodat de bijeenkomst al in een vroeg stadium ingepland wordt.
◗ Benader de gewenste contactpersoon niet alleen telefonisch maar stuur eerst een brief, eventueel per mail, waarin u uw
bedoelingen uitlegt. Dit maakt het gemakkelijker om een afspraak te maken. Voor een voorbeeldbrief zie bijlage 3.
◗ Mocht het niet lukken om met de persoon van voorkeur een afspraak te maken, maak dan een afspraak met een andere
persoon uit de organisatie.
◗ Als een organisatie geen interesse toont, ga dan verder met de organisaties die wel kunnen en willen meewerken. Informeer
de niet geïnteresseerde organisatie later over de eerste resultaten en vraag deze dan om alsnog mee te doen.

Werkboek Ketenontwikkeling antistollingsbehandeling

15

Knel- en verbeterpunten die genoemd zijn in de pilots
Toegankelijkheid informatie
◗ onvoldoende informatie over (potentiële) interacties
◗ onvoldoende toegang trombosedienst tot het elektronisch patiëntendossier
◗ onvoldoende toegang behandelaar tot de INR-waarden
◗ onvoldoende toegang trombosedienst en andere zorgverleners tot compleet medicatie-overzicht
◗ informatie is niet altijd op de juiste plek (recepten zijn regelmatig kwijt, actueel doseervoorschrift is
onbekend)
◗ behoefte aan een 24-uurs toegankelijke helpdesk voor inhoudelijke informatie over antistolling of voor
intercollegiaal overleg
◗ trombosedienst onvoldoende bereikbaar
Verantwoordelijkheden
◗ door versnippering voelt niemand zich verantwoordelijk voor de behandeling
◗ te veel onterecht chronische patiënten
◗ vitamine-K voorschrijven door de trombosedienst (wens)
◗ antistollingsadvies rondom chirurgische ingrepen bij de trombosedienst leggen (wens)
◗ onduidelijk wanneer antistollingsbehandeling bij operaties gestopt en weer hervat moet worden
Protocollering
◗ protocollen zijn niet bij iedereen bekend
◗ routing (stroomdiagram) is niet duidelijk
◗ onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is
◗ afspraken zijn niet zichtbaar genoeg
◗ protocollen zijn te algemeen
◗ intramuraal alleen marcoumar of alleen fenprocoumon voorschrijven (wens)

Overdracht (communicatie)
◗ (veranderde) indicatie voor antistolling wordt onvoldoende doorgegeven
◗ onvoldoende bekend wie er bij de patiënt betrokken is (bijvoorbeeld of er sprake is van thuiszorg)
◗ informatiestroom van huisartsen, openbare apotheek, wijkverpleegkundige en verzorgende rechtstreeks naar
de trombosedienst en niet via de patiënt (wens)
◗ informatiestroom na ontslag kan beter
◗ ontslagproblematiek
◗ overdracht eerste en tweede lijn verbeteren
◗ overdracht naar dienstdoende apotheek verbeteren
Voorlichting patiënt
◗ voorlichting verbeteren
Nascholing
◗ nascholing gestructureerder laten plaatsvinden
◗ niet alleen nascholing binnen de beroepsgroepen maar ook beroepsgroep overstijgend (door bijvoorbeeld de

trombosedienst)
◗ kennis vergroten bij arts-assistenten, (huis)artsen, (ziekenhuis)apothekers, thuiszorginstellingen over

•
•
•
•

de stolling en antistollingsbehandeling in het algemeen
de stolling en antistollingsbehandeling rondom ingrepen
werking en bijwerkingen van antistollingsmiddelen
interacties met antistollingsmiddelen

Overig
◗ inzicht in alle complicaties vergroten
◗ inzicht in alle fouten vergroten
16
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Stap 2 Voorbereiden eerste bijeenkomst
regiotafel
TIP
Begin al in een vroeg stadium aan de
notitie zodat niet alles op het laatste
moment aankomt. Algemene zaken

A Uitwerken gegevens
Leg de belangrijkste bevindingen vast in een notitie. Denk hierbij aan het doel
van de regiotafel, samenvattingen van de gesprekken, de belangrijkste knelen verbeterpunten en het stroomschema. Voor een format van de notitie zie
bijlage 4.

zoals het doel van de regiotafel
kunnen al beschreven worden voordat
de gesprekken plaatsvinden. Na elk
gesprek kan het document aangevuld
worden met een samenvatting van
het gesprek.

B Reserveren locatie
Reserveer een locatie voor de bijeenkomst van de regiotafel en maak
afspraken over de catering. Kies voor een neutrale, goed bereikbare locatie
waar iedereen zich op zijn gemak voelt. Sluit bij voorkeur af met een etentje
of borrel.
Toelichting
De kans voor een succesvolle implementatie hangt grotendeels van deze
eerste bijeenkomst af. In deze eerste fase is relatievorming erg belangrijk. Een
leuke neutrale omgeving, waarbij gesprekken ontspannen verlopen, kan
hierbij helpen.

Voorbeelden
◗ Regio Arnhem heeft de bijeenkomsten in het Nederlands Openluchtmuseum
gehouden. Juist de bijeenkomst in een mooie omgeving en op neutraal terrein en
waar iedereen weg is uit de eigen werksfeer werd erg gewaardeerd. Tijdens de
borrel achteraf zijn veel contacten gelegd.
◗ Regio NederVeluwe heeft de eerste bijeenkomst in een zaal van een restaurant
gehouden. Na afloop zijn de gesprekspartners gezamenlijk gaan eten. Juist
tijdens dit etentje is nog druk gediscussieerd. In de weken na de bijeenkomst
merkte de trombosedienst dat de bijeenkomst zeer versterkend voor de
samenwerkingsrelaties heeft gewerkt, ongetwijfeld door het informele karakter.

Werkboek Ketenontwikkeling antistollingsbehandeling
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Stap 2 Voorbereiden eerste bijeenkomst
regiotafel
TIP
Visualiseer de knelpunten door ze als
rode vlaggen weer te geven.

TIP
Laat het formele deel van de
bijeenkomst niet langer - en bij
voorkeur korter - dan twee uur duren.

C Praktische voorbereiding
◗ Bespreek de notitie met de leidinggevende van de trombosedienst en de
andere mensen met wie u samenwerkt. Bekijk samen welke zaken u tijdens
de eerste regiotafelbijeenkomst wilt bespreken.
◗ Vraag eventueel iemand als technisch voorzitter voor de regiotafelbijeenkomst. Door de bijeenkomst niet zelf voor te zitten heeft u uw
handen vrij en kunt u zich ook inhoudelijk in de discussie mengen. U kunt
hierbij denken aan iemand vanuit het management van de trombosedienst.
Bedenk wel dat deze voorzitter stevig in de schoenen moet staan om de
bijeenkomst goed te kunnen voorzitten (zie stap 3, pagina 19).
◗ Vraag iemand om de bijeenkomst te notuleren.
◗ Stel, in overleg met de voorzitter, een agenda op voor de bijeenkomst.
Voor een voorbeeld zie bijlage 5.
◗ Ondersteun de mondelinge en schriftelijke informatie met een visuele
presentatie. De ontvanger begrijpt de informatie dan niet alleen beter maar
onthoudt het ook beter. Maak daarom
• een PowerPoint-presentatie met daarin de belangrijkste
aandachtspunten
• flap-overs met daarop de routing van de behandeling en
communicatiestroom, de betrokkenen en de genoemde knelpunten
D Uitnodigen deelnemers
Stuur uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst alle deelnemers een
uitnodiging met de agenda voor de bijeenkomst. Stuur de notitie mee en
vraag de deelnemers deze voor de bijeenkomst te bestuderen. Voor een
voorbeelduitnodigingsbrief zie bijlage 6.

Het is moeilijk om de aandacht langer
vast te houden.

18
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Stap 3 Eerste bijeenkomst regiotafel

VA L K U I L
Deelnemers aan de regiotafel denken
dat elke deelnemer namens een groep
spreekt (die groep die hij vertegenwoordigt), terwijl hij in de praktijk
alleen informatie doorgeeft. Hierdoor
ontstaan verkeerde verwachtingen.

A Bijeenkomst
Laat de bijeenkomst volgens de vooraf gestuurde agenda verlopen.
◗ Bespreek het doel van het project en van de bijeenkomst.
◗ Laat alle deelnemers zich voorstellen en aangeven wie of welke organisatie
zij vertegenwoordigen en op welke wijze ze dit doen.
◗ Bespreek de notitie en inventariseer alle reacties.
◗ Bespreek gezamenlijk de criteria voor prioriteit van verbeterpunten en stel
deze vast.
◗ Prioriteer de verbeterpunten.
◗ Kies gezamenlijk een of twee verbeterpunten om als eerste aan te pakken.
◗ Stel per verbeterpunt een werkgroep samen die verantwoordelijk is voor de
aanpak van dat verbeterpunt. Stel een voorzitter aan of laat de werkgroep
er een aanstellen. Maak afspraken over de tijdsplanning.
◗ Maak afspraken over de wijze waarop de andere ketenpartners
geïnformeerd worden (zie ook onderdeel 'Raadplegen en informeren' op
pagina 29).
◗ Stel een datum vast voor de volgende bijeenkomst van de regiotafel.

T I P S voor de voorzitter
◗ Zorg voor een strakke sturing tijdens de bijeenkomst zodat de bijeenkomst niet gaat uitlopen.
◗ Blijf niet te lang stilstaan bij de verschillen in standpunten van de verschillende deelnemers maar ga door op de
overeenkomsten. Daar valt winst te halen.
◗ Laat iedereen aan het woord door rondjes te maken.

T I P S bij het kiezen van verbeterpunten
◗ Probeer niet te veel tegelijk aan te pakken. Doe eerst ervaring op met een of twee verbeterpunten en ga pas daarna verder
met ander verbeterpunten.
◗ Kies in eerste instantie voor verbeterpunten die urgent én relatief eenvoudig op te lossen en te meten zijn zodat u op
eenvoudige wijze resultaat kan boeken.
◗ Presenteer bovenstaande criteria actief tijdens de regiotafel en gebruik ze om de prioriteiten vast te stellen.
◗ Visualiseer de prioriteit van de verbeterpunten door de deelnemers (rode) stickertjes te laten plakken bij hun
voorkeursverbeterpunten.

T I P bij het samenstellen van de werkgroep
Laat één persoon zitting nemen in alle werkgroepen zodat deze persoon overzicht heeft van alles wat er gebeurt.

Werkboek Ketenontwikkeling antistollingsbehandeling
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Stap 3 Eerste bijeenkomst regiotafel

TIP
Stuur het verslag ter informatie naar

B Verslag
Maak een verslag van deze bijeenkomst met daarin alle gemaakte afspraken.
Stuur deze bij voorkeur binnen een week naar alle ketenpartners.

de organisaties of personen die (in
eerste instantie) niet konden
deelnemen aan de regiotafel.
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Stap 4 Verbetertraject

VA L K U I L E N
◗ De leden van de werkgroep denken
dat ze het probleem zelf al duidelijk
hebben en gaan meteen
oplossingen bedenken. Een
wezenlijk onderdeel is het
inventariseren van het probleem bij
alle betrokken zorgverleners.
Tijdens de regiotafelbijeenkomst is

A Opstellen plan van aanpak
De werkgroep stelt een plan van aanpak op voor het ontwikkelen en
uitvoeren van het verbetertraject. Dit plan van aanpak beschrijft in elk geval
◗ het doel van het traject
◗ de wijze van aanpak
◗ de wijze van meten (nulmeting, eventuele tussenmeting en eindmeting)
◗ de wijze van communicatie binnen de werkgroep en naar de regiotafel
◗ wie waarvoor verantwoordelijk is
◗ de tijdsplanning
◗ de wijze van evalueren (zie ook stap 5 op pagina 27)

het probleem immers alleen
besproken met afgevaardigden van
bepaalde zorgverleners en niet met
alle zorgverleners.
◗ Na het ontwikkelen van een verbe-

B Goedkeuring
Leg het plan van aanpak in eerste instantie voor aan de projectleider en
daarna aan alle partners in de regiotafel. Pas daar waar nodig het plan van
aanpak aan.

tertraject is er onvoldoende aandacht voor de implementatie ervan.

C Uitvoering
Voer het plan van aanpak uit zoals beschreven. De voorzitter houdt hierbij
vinger aan de pols en controleert de stand van zaken met regelmaat.
Daarnaast informeert hij de regiotafel regelmatig (zie ook onderdeel
'Raadplegen en informeren' op pagina 29).

T I P S voor de werkgroepleden
◗ Stel concrete en haalbare doelen vast waarvan het resultaat duidelijk te bepalen is. Formuleer deze volgens de SMART
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) principes.
◗ Vergeet de patiënt niet. Maak in het plan van aanpak ook ruimte voor interviews of een enquête onder patiënten of een
patiëntenpanel om op die manier hun zienswijze te inventariseren.
◗ Bekijk of het mogelijk is om studenten of stagiaires in te zetten voor het meten van de resultaten.
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Verbetertrajecten in de pilots
De verschillende verbetertrajecten zijn op het moment van uitgave van dit werkboek nog niet afgerond. Het is daarom niet mogelijk
om bij alle interventies aan te geven of ze daadwerkelijk tot het gewenste resultaat hebben geleid.
Regiotafel Antistolling Arnhem
1. Instellen van een stollingspieper voor de eerste en tweede lijn
2. Bekendheid vergroten van procedures en afspraken
Instellen van een stollingspieper voor de eerste en tweede lijn
Gewenste verbetering
Snelle toegang tot arts van de INR Trombosedienst in acute situaties. Bijvoorbeeld wanneer patiënten met een cerebrovasculair
accident op de eerste hulp komen.
Oude situatie
◗ De doseerarts is in de 24-uurs bereikbaarheidsdienst op hetzelfde mobiele nummer bereikbaar voor zowel patiënten, huisartsen
en specialisten.
◗ Vooral patiënten maken gebruik van dit nummer.
◗ Bij een spoedaanvraag van medisch specialisten is het nummer regelmatig bezet.
◗ De doseerartsen hebben tijdens de bereikbaarheidsdienst rechtstreeks toegang tot de patiëntgegevens in het
trombosedienstautomatiseringssysteem.
Methode
◗ Introductie van een apart spoedtelefoonnummer voor de medische specialisten dat 7 dagen per week gedurende 24 uur per dag
bereikbaar is.
◗ De introductie verloopt via de vakgroepen, de coördinator eerste-tweede lijn en de nieuwsbrief van het ziekenhuis. De vakgroep
bepaalt zelf in welke acute situaties ze de spoedtelefoon, de zogenaamde stollingspieper, gebruikt.
Een commissie 'Antistollingsbeleid rondom invasieve ingrepen' is een traject gestart om het interne beleid rond invasieve ingrepen
aan te passen. Een procedure die is ontwikkeld door een ander ziekenhuis dat met de INR Trombosedienst samenwerkt, dient hierbij
als voorbeeld. De introductie van een 'interne' stollingspieper in het ziekenhuis is hieraan gekoppeld. Het doel van deze
antistollingspieper is om binnen het ziekenhuis één aanspreekpunt te realiseren voor zorgverleners rondom trombose en
antistolling.
Bekendheid vergroten van procedures en afspraken
Gewenste verbetering
Grotere bekendheid van procedures en afspraken bij de verschillende ketenpartners.
Oude situatie
◗ Er zijn veel goede procedures voorhanden.
◗ In deze procedures zijn ook veel bilaterale afspraken met diverse ketenpartners opgenomen.
◗ De procedures zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek van de INR Trombosedienst.
◗ De procedures zijn onvoldoende bekend bij de verschillende ketenpartners.
Methode
◗ De INR Trombosedienst heeft de bij hen bekende procedures in kaart gebracht.
◗ Deze zijn gepresenteerd en verder aangevuld tijdens een regiotafelbijeenkomst.
◗ Na completering van het overzicht worden de bestaande procedures ketenbreed gemaakt en zullen ze aansluitend worden
gemaakt op de procedures in het ziekenhuis.
◗ Door middel van de uitgave van een nieuwsbrief wordt hieraan bekendheid gegeven.
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Regiotafel Antistolling Beverwijk
1. Stroomlijnen procedures rond operatieve ingrepen
2. Vergroten bereikbaarheid trombosedienst en verbeteren toegankelijkheid gegevens
3. Behoefte aan inhoudelijke adviezen van de trombosedienst
Daarnaast zijn een paar 'kleine' zaken opgepakt waaronder het aanpassen van het (her)aanmeldingsformulier.
Stroomlijnen procedures rond operatieve ingrepen
Gewenste verbetering
Beter beantwoorden van de vraag hoe om te gaan met de antistollingsbehandeling in de pré-operatieve fase.
Oude situatie
Er zijn protocollen en richtlijnen over hoe om te gaan met antistolling in de pré-operatieve fase. Deze richtlijnen worden echter niet
voldoende nageleefd omdat men niet weet
1. dat ze beschikbaar zijn
2. waar ze te vinden zijn
3. men liever kort een collega raadpleegt dan op de computer de tekst gaat doornemen
Toelichting:
Op het opnameformulier is ruimte voor de vraag of de antistollingsbehandeling gestopt moet worden of dat er overbrugging moet
plaatsvinden. De behandelend specialist vult deze echter niet altijd in. Het is niet duidelijk waarom dit niet gebeurt. Het niet
geïmplementeerd zijn van de protocollen is mogelijk één van de oorzaken. Met het niet invullen gaat de beantwoording van deze
vraag naar de anesthesioloog. Deze is echter niet eindverantwoordelijk. Dat betekent dat bij onduidelijkheid of onenigheid de
internist-hematoloog ingeschakeld moet worden.
Methode
◗ Bekeken wordt of aanpassing van het opnametraject de implementatie van protocollen vergemakkelijkt.
◗ De mogelijkheid van een pré-operatief spreekuur voor antistolling rond de opnames voor operatieve ingrepen door de internisthematoloog wordt onderzocht.
Vergroten bereikbaarheid trombosedienst en verbeteren toegankelijkheid gegevens
Gewenste verbetering
◗ Vergroten van de bereikbaarheid van de trombosedienst.
◗ Verbeteren toegankelijkheid gegevens van de trombosedienst.
Oude situatie
◗ Het is niet mogelijk om in het ziekenhuis via het informatiesysteem de INR-waarden te raadplegen die door de trombosedienst
bepaald zijn.
◗ De behandelend specialist mist hiermee belangrijke informatie, zeker wanneer behoefte is aan de INR-geschiedenis.
◗ De informatie is wel altijd - ook buiten kantooruren - beschikbaar via het laboratorium.
Methode
◗ Vergroten van de bereikbaarheid door langer telefonisch bereikbaar te zijn.
◗ Vergroten van de toegankelijkheid van gegevens door ICT-applicaties.
◗ Vergroten van de toegankelijkheid van gegevens met behulp van een internet-oplossing.
Toegankelijker maken van de inhoudelijke adviezen van de trombosedienst
Gewenste verbetering
Instellen van collegiaal overleg in verband met vragen over antistolling.
Oude situatie
Contact met de medisch leider (internist-hematoloog) is alleen mogelijk op eigen initiatief. Er is niets structureel geregeld.
Methode
Instellen apart telefoonnummer voor de medisch leider van de trombosedienst.
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Regiotafel Antistolling Groningen
1. Verbeteren aanmelding
2. Maken van nieuwe werkafspraken over het peri-operatief beleid
3. Scholen van apothekersassistenten, (apotheekhoudende) huisartsen en arts-assistenten
Verbeteren aanmelding
Gewenste verbetering
Beter ingevulde en ondertekende formulieren voor (her)aanmelding bij de trombosedienst.
Oude situatie
◗ Behandelende artsen vullen het 'oude' formulier vaak slecht in. Zo ontbreekt vaak de juiste - eventueel veranderde - indicatie. De
trombosedienst probeert dan de indicatie te achterhalen bij de patiënt, maar deze weet het vaak niet.
◗ De behandelende arts of arts-assistent ondertekent het formulier regelmatig niet.
Deze gebrekkig ingevulde formulieren zorgen voor een onveilige situatie. Daardoor is het regelmatig noodzakelijk te bellen op zoek
naar de verantwoordelijke arts om de medische gegevens alsnog te achterhalen.
Methode
◗ Leden van de regiotafel hebben het formulier geëvalueerd op inhoud en gebruiksvriendelijkheid.
◗ Naar aanleiding daarvan is het formulier aangepast.
◗ De leden van de regiotafel zijn verantwoordelijk voor implementatie van het formulier binnen de eigen afdeling, organisatie of
vakgroep. Tijdens de regiotafelbijeenkomst wordt overlegd over de manier waarop dit gebeurt. Afspraken hierover worden
vastgelegd.
Maken van nieuwe werkafspraken over het peri-operatief beleid
Gewenste verbetering
Een genuanceerdere (overbruggings)behandeling: behandeling op maat door advies van de trombosedienst en overleg met
behandelend arts.
Oude situatie
◗ Via 'oude' protocollen wordt overbruggingsbehandeling intramuraal standaard toegepast.
◗ Volgens de CBO-richtlijn Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose (2009) is het soms niet nodig
deze in te zetten en is het mogelijk een andere behandeling te kiezen rondom een operatie.
◗ Het beleid rond een ingreep die bij de trombosedienst wordt gemeld, wordt volgens de CBO-richtlijn in overleg met alle
betrokkenen afgehandeld.
Methode
◗ Ontwikkeling van een formulier 'peri-operatief antistollingsbeleid' over het al dan niet overbruggen tijdens een
ziekenhuisopname. Het voorbeeld hiervoor komt uit een andere regio.
◗ Er wordt een eigen versie gemaakt en voorgelegd aan de leden van de regiotafel.
◗ Na definitieve aanpassing wordt het formulier geïmplementeerd en kan de trombosedienst het peri-operatieve beleid op maat
uitvoeren.
Scholen van apothekersassistenten, (apotheekhoudende) huisartsen en arts-assistenten
Gewenste verbetering
◗ Meer kennis van de antistollingsbehandeling in de keten.
◗ Duidelijkheid over de start-dosering van het antistollingsmiddel.
◗ Meer aandacht voor de overdracht van potiëntele geneesmiddel-interacties.
◗ Betere afstemming tussen de verschillende ketenpartners.
Oude situatie
◗ Uit de inventarisatie is gebleken dat er bij de arts-assistenten en huisartsen een gebrek aan kennis en scholingsbehoefte bestaat.
◗ Bij de implementatie van het nieuwe aanmeldingsformulier worden de apothekersassistenten aan de balie geconfronteerd met
patiënten met vragen.
Methode
◗ Het hoofd van de poliklinische apotheek (ziekenhuisapotheker) en de directeur van de trombosedienst organiseren een
scholingsbijeenkomst voor de apothekersassistenten van de poliklinische apotheek.
◗ Tijdens de scholingsbijeenkomst brengen zij ook het (nieuwe) aanmeldingsformulier onder de aandacht en worden afspraken
hierover op papier gezet.
◗ Een openbare apotheker en de directeur van de trombosedienst organiseren een nascholing voor huisartsen en arts-assistenten.
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Regiotafel Antistolling NederVeluwe
1. Versnellen doorlooptijden spoedrecepten vitamine-K
2. Periodieke indicatiecontrole bij gebruik vitamine-K-antagonisten
Versnellen doorlooptijden spoedrecepten vitamine-K
Gewenste verbetering
Het versnellen van de doorlooptijden van de spoedrecepten vitamine-K.
Oude situatie
◗ Spoedrecepten vitamine-K leggen het traject trombosedienst => huisarts => apotheek => (verzorgingshuis =>) patiënt af.
◗ Er verstrijkt veel tijd voordat de vitamine-K is afgeleverd en toegediend. Deze vertraging kan op drie momenten optreden:
1. tussen de constatering dat een spoedrecept nodig is en de ontvangst van het recept bij de apotheek
2. tussen de ontvangst van het recept in de apotheek en het moment van afleveren
3. tussen het moment van afleveren en het moment van innemen door de patiënt
Methode
◗ De verwachting is dat er veel tijdswinst is te behalen wanneer de trombosedienst het spoedrecept vitamine-K uitschrijft in plaats
van de huisarts. Besloten werd om deze interventie te onderzoeken.
◗ Een werkgroep bestaande uit de voorzitter van de regionale huisartsenvereniging, de voorzitter van de regionale
apothekersvereniging en een adviseur van het IVM onderzocht de uitvoerbaarheid van de interventie en stelde het
implementatieplan op:
• Wanneer de trombosedienst de noodzaak voor een spoedrecept constateert, schrijft deze het spoedrecept uit op een
standaardformulier en faxt dit naar de apotheek.
• Tegelijkertijd faxt de trombosedienst dit recept naar de huisarts onder vermelding van 'Ter informatie'.
• De apotheek verzorgt vervolgens de spoedaflevering.
• De huisarts voegt na ontvangst van de fax een regel toe aan het journaal. Hiermee is ook de huisartsenpost geïnformeerd.
◗ De werkgroep informeert de huisartsen per brief over de inhoud en startdatum van deze interventie.
◗ Om de vertraging te meten registreren de regionale apotheken gedurende een maand de doorlooptijd van het recept in de
apotheek en het moment van ophalen door of afleveren bij de patiënt. Gedurende dezelfde periode belt de trombosedienst de
betreffende patiënten een dag nadat het spoedrecept vitamine-K is voorgeschreven om te vragen hoe laat de vitamine-K door de
patiënt is ingenomen (eerste meting).
◗ Twee maanden nadat de trombosedienst vitamine-K is gaan voorschrijven, wordt deze procedure herhaald (eind meting).
◗ Analyse van de gegevens zal aantonen of voorschrijven van vitamine-K door de trombosedienst het proces voldoende versnelt of
dat mogelijk nog stappen gezet moeten worden in de doorlooptijd binnen de apotheek of in de fase tussen aflevering door de
apotheek en inname door de patiënt.
Periodieke indicatiecontrole bij gebruik vitamine-K-antagonisten
Gewenste verbetering
Antistollingsbehandeling dient altijd op basis van de juiste indicatie te gebeuren.
Oude situatie
Diverse voorschrijvers twijfelden of de antistollingsbehandeling wel altijd op basis van de juiste indicatie gebeurt.
Methode
◗ Een werkgroep bestaande uit de directeur van de trombosedienst, de voorzitter van de regionale huisartsenvereniging en een
adviseur van het IVM onderzoekt of periodieke indicatiecontrole noodzakelijk is en op welke wijze deze controle kan
plaatsvinden.
◗ Als eerste stap in dit onderzoek worden de gegevens van patiënten van één huisarts de gegevens in het huisartsensysteem
vergeleken met de gegevens van de trombosedienst.
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Regiotafel Antistolling Zwolle
1. Verbeteren kennis over antistollingsmedicatie bij thuiszorg- en medewerkers
2. Implementatie webportal
Verbeteren kennis over antistollingsmedicatie bij thuiszorg- en medewerkers
Gewenste verbetering
Meer kennis over de werking van antistollingszorg en -medicatie bij thuiszorgmedewerkers.
Oude situatie
Uit overleg met de ketenpartner thuiszorg ICARE bleek een kennisachterstand en scholingsbehoefte voor thuiszorgmedewerkers.
Methode
Het hoofd van de trombosedienst (internist) heeft een scholingsbijeenkomst gehouden voor een aantal verpleegkundigen werkzaam
in de thuiszorg ICARE.
Implementatie webportal
Gewenste verbetering
Zorg meer afstemmen op de persoonlijke situatie van de patiënt.
Oude situatie
◗ Patiënten moeten wekelijks bloed laten prikken bij een laboratorium of prikpost.
◗ Hierna ontvangen zij per post een nieuw doseerschema.
Deze werkwijze heeft veel impact op het leven van een patiënt omdat er altijd rekening gehouden moet worden met de priktijden.
Methode
◗ De trombosedienst heeft een internetapplicatie ontwikkeld (www.zelfzorgportal.nl). Deze applicatie bevat onder andere
• het meest actuele doseringsvoorschrift per patiënt
• een vraag en antwoordmodule
Hiermee kunnen patiënten die toegang hebben tot internet altijd en overal hun meest actuele doseringsvoorschrift inzien en is
ook de informatie-uitwisseling tussen de trombosedienst en de patiënten vergemakkelijkt.
◗ De trombosedienst biedt patiënten de mogelijkheid om zelf bloed te prikken.
◗ Via de zelfzorgportal geven zij hun waarde door.
◗ Aan het eind van de dag is het nieuwe doseerschema digitaal beschikbaar.
◗ Vervolgens is er een proefperiode geweest met een aantal patiënten.
◗ De nieuwe methode is geïmplementeerd. Nieuwe patiënten krijgen bij aanmelding de mogelijkheid voor zelf meten aangeboden.
De patiënt heeft de keus uit de oude methode of de nieuwe.
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Stap 5 Evaluatie

A Evaluatie verbetertrajecten
Het is zinvol om zowel een procesevaluatie als een effectevaluatie uit te
voeren aan het eind van het verbetertraject.
◗ Een effectevaluatie geeft u informatie over wat de veranderingen hebben
opgeleverd. Zijn de gewenste verbeteringen gerealiseerd? Wat is verbeterd
en wat is verslechterd ten opzichte van het uitgangspunt? Welke aspecten
moeten alsnog aangepast worden?
◗ Een procesevaluatie geeft u informatie over hoe de medewerkers het hele
traject ervaren hebben. Welke aspecten zijn voor verbetering vatbaar?
U kunt de uitkomsten van de evaluatie onder andere gebruiken voor
motivering voor
◗ het voortzetten van de nieuwe werkwijze
◗ het starten van nieuwe verbetertrajecten
◗ financiers om blijvend of aanvullend te financieren
Breng alle betrokkenen op de hoogte van uw bevindingen.
◗ Bespreek allereerst de resultaten met de leden van de werkgroep.
Organiseer hiervoor een bijeenkomst waarin u uw bevindingen bespreekt.
Eventuele onvolkomenheden kunnen daarbij opgespoord worden.
◗ Leg de bevindingen vast in een beknopte rapportage.
◗ Bespreek deze rapportage vervolgens in een bijeenkomst van de regiotafel.
Nodig hiervoor eventueel ook andere belanghebbenden uit, zoals
(mogelijke) financiers.
◗ Informeer andere belangstellenden door een bericht in de nieuwsbrief te
plaatsen.

TIP
Sluit elke regiotafelbijeenkomst af met
een korte evaluatie. Hierdoor is het
mogelijk om meteen bij te sturen voor

B Evaluatie regiotafel
Voor borging van de ketensamenwerking is het van belang dat de regiotafel
regelmatig bijeen blijft komen. Dit is alleen mogelijk wanneer de regiotafel
goed functioneert. Een regelmatig terugkerende evaluatie van de regiotafel is
dan ook van belang.

een volgende bijeenkomst.

Ga in deze evaluatie in op onder andere de volgende vragen:
◗ Hoe ervaren de deelnemers het functioneren van de regiotafel in het
algemeen? Is de ketensamenwerking verbeterd?
◗ Hoe beoordelen de deelnemers
• de frequentie en de agenda van de bijeenkomsten
• de bijeenkomsten zelf (sfeer, voorzitterschap)
• de nieuwsbrief
• eventuele andere communicatiemiddelen
◗ Is het nodig om de werkwijze van de regiotafel aan te passen? Zo ja, hoe?
◗ Zijn alle deelnemers nog enthousiast om door te gaan?
◗ Zijn er nog andere organisaties of personen die moeten deelnemen? Zo ja,
welke?
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Stap 5 Evaluatie

◗ Zijn er nog nieuwe verbetertrajecten die uitgevoerd moeten worden? Zo ja,
welke? Is hier aanvullende financiering voor nodig?
◗ Is er nog (aanvullende) financiering nodig voor de 'vaste' onderdelen
(aanstelling projectleider, bijeenkomsten regiotafel, nieuwsbrief)?
De uitkomsten van deze evaluatie kunt u gebruiken voor
◗ verbetering van het functioneren van de regiotafel
◗ uitbreiding van de regiotafel met andere deelnemers
◗ terugkoppeling naar het bestuur voor het behouden van bestuurlijk
draagvlak
◗ motivatie voor financiers om de regiotafel te (blijven) financieren.
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Raadplegen en informeren

TIPS
◗ Wees zuinig op de bijeenkomsten
en schroom ze niet af te gelasten
wanneer er te weinig deelnemers
zijn of de toegezegde voorbereiding
niet is uitgevoerd.
◗ Stuur vooraf een concrete agenda
en laat de bijeenkomsten maximaal

A Bijeenkomsten regiotafel
De kwaliteit van de ketensamenwerking neemt toe wanneer alle betrokkenen
elkaar tijdig informeren over relevante wijzigingen en nieuwe kennis.
Bijeenkomsten van de regiotafel vormen hierbij een wezenlijk onderdeel.
Vaste agendapunten van deze bijeenkomsten zijn onder andere elkaar
informeren en raadplegen over
◗ veranderingen in de eigen organisatie
◗ dagelijkse zaken en nieuwe problemen
◗ de voortgang van de verbetertrajecten

twee uur duren.
◗ Zorg voor een 'strenge' voorzitter
zodat de bijeenkomsten niet
uitlopen.

VA L K U I L E N
◗ Bijeenkomsten vinden te vaak
plaats waardoor er weinig te
bespreken valt en deelnemers het
nut niet meer zien.
◗ Bijeenkomsten vinden te weinig
plaats waardoor deelnemers zich
niet meer betrokken voelen en
dreigen af te haken.
Een frequentie van twee keer per jaar
is voldoende wanneer ketenpartners
ook op een andere wijze worden
geïnformeerd (zie onderdeel B).

Indien van toepassing kunt u ook de volgende punten agenderen:
◗ evaluatie van de verbetertrajecten (zie stap 5 op pagina 27)
◗ evaluatie van de regiotafel (zie stap 5 op pagina 27)
◗ mogelijke nieuwe verbetertrajecten
◗ mogelijkheden voor (nieuwe) financiering
B Nieuwsbrief
Een nieuwsbrief is een goed middel om de ketenpartners tussendoor te
informeren over recente ontwikkelingen. Daarnaast is een nieuwsbrief een
zeer geschikt middel om mensen te informeren die niet persoonlijk betrokken
zijn bij de regiotafel. U kunt hierbij denken aan
◗ alle zorgverleners die door een afgevaardigde zijn vertegenwoordigd
(bijvoorbeeld artsen en apothekers)
◗ alle medewerkers van organisaties die zijn vertegenwoordigd (thuiszorg,
trombosedienst, revalidatiecentra, patiëntenvereniging en dergelijke)
◗ organisaties die wel bij de trombosezorg betrokken zijn maar in eerste
instantie niet konden deelnemen aan de regiotafel (zie stap 1C, pagina 15)
◗ financier
U kunt de nieuwsbrief elk kwartaal laten verschijnen en zowel digitaal als op
papier verspreiden. Mogelijke onderwerpen zijn
◗ achtergrond en doelstelling project
◗ stand van zaken verbetertrajecten
◗ vragen of oproepen vanuit de werkgroepen
◗ nieuw aanbod (bijvoorbeeld nascholing of nieuwe werkwijze)
◗ aankondiging bijeenkomst regiotafel
◗ agenda met en nieuws over andere regionale of landelijke activiteiten met
betrekking tot de trombosezorg
Een format van de nieuwsbrief vindt u in bijlage 7.
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Continuering

Ook bij een goed functionerende regiotafel Antistolling is het van belang dat
u het beschreven stappenplan regelmatig bekijkt.
Randvoorwaarden
Houd voldoende aandacht voor de randvoorwaarden. Wanneer niet meer
wordt voldaan aan een van deze randvoorwaarden komt de continuïteit van
de regiotafel in gevaar.
◗ Gebruik de evaluaties voor het behouden van het draagvlak bij het
bestuur.
◗ Zorg dat een geschikte projectleider blijft. Besteed bij een onverhoopt
vertrek van de projectleider voldoende aandacht aan het kiezen van een
nieuwe. De regiotafel valt of staat nog steeds met de keuze van de
projectleider.
◗ Financiering blijft van belang. Bespreek de evaluaties en plannen met uw
financier. Leg de financieringstermijn en -voorwaarden helder vast en zoek
(indien nodig) tijdig naar nieuwe financiers.

TIP
Maak van deze inventarisatie een vast
terugkerend agendapunt tijdens de
regiotafelbijeenkomst.

Inventarisatie
Inventariseer regelmatig of er nieuwe partijen in het veld zijn. Zijn ze
betrokken bij de trombosezorg? Zo ja, wat is hun rol? Is het zinvol om ze uit
te nodigen voor de regiotafel of is het toesturen van de nieuwsbrief
voldoende? Zorgen deze nieuwe partijen voor nieuwe knelpunten?
Pas bij veranderingen het stroomschema aan. Denk hierbij aan veranderingen
die u zelf, door middel van de verbetertrajecten, hebt gerealiseerd en
veranderingen die van buitenaf komen, zoals nieuwe regelgeving. Beoordeel
of de veranderingen weer leiden tot nieuwe knelpunten.
Voorbereiding bijeenkomst regiotafel
Pas het stroomschema aan wanneer er veranderingen hebben
plaatsgevonden. Het uitnodigen van de deelnemers en de praktische
voorbereidingen zijn een terugkerend gebeuren.
Bijeenkomst regiotafel
De bijeenkomsten van de regiotafel blijven van belang voor een optimale
ketensamenwerking. Blijf van alle bijeenkomsten een verslag maken.
Verbetertraject
Nadat de eerste verbetertrajecten zijn uitgevoerd en nadat deze hebben
geleid tot daadwerkelijke verbetering kunt u andere verbetertrajecten
oppakken. Bij de uitvoering hiervan kunt u gebruik maken van de ervaringen
opgedaan bij eerdere trajecten.
Evaluatie
Evalueer elk verbetertraject. Besteed daarnaast voldoende aandacht aan de
evaluatie van het functioneren van de regiotafel.
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Bijlage 1

Format
plan van aanpak

Voorblad
◗ Titel
Bijvoorbeeld: Plan van aanpak opzetten Regiotafel Antistolling <<naam regio>>.
◗ Datum
◗ Auteur(s)
◗ Versie
Achtergrond
◗ Korte toelichting op de problematiek rondom de antistollingsbehandeling in het algemeen en in het bijzonder in de
eigen regio.
◗ De reden waarom u een regiotafel Antistolling in uw regio wilt opzetten.
Zie hiervoor ook de tekst onder 'Doel' en 'Toelichting' in dit werkboek.
Algemene projectinformatie
◗ Opdrachtgever (bijvoorbeeld het bestuur van de trombosedienst)
◗ Eventuele samenwerkingspartners
◗ Projectleider (naam en functie)
◗ Eventuele projectmedewerkers (namen en functies)
◗ Startdatum project
◗ Datum eerste regiotafelbijeenkomst
Doelstelling en verwachte resultaten
◗ Doel
Bijvoorbeeld: Het vormgeven van de ketensamenwerking rondom de antistollingsbehandeling in de regio <<naam
regio>> door het opzetten van een regiotafel en een nieuwsbrief.
◗ Verwachte resultaten
Bijvoorbeeld
• Een regiotafel Antistolling
- met daarin ten minste afgevaardigden van <<invullen>>
- die minstens twee keer per jaar bijeenkomt
• Een nieuwsbrief 'Keten antistollingsbehandeling regio <<naam regio>> die elk kwartaal wordt uitgegeven.
Uitvoering en planning
Randvoorwaarden
Geef hierbij aan hoe de randvoorwaarden zoals menskracht en financiële middelen worden ingevuld.
Inventarisatie
Geef hierbij aan welke zorgverleners van welke organisaties u wilt gaan benaderen voor een verkennend gesprek.
Geef hierbij een tijdsplanning aan.
(Voorbereiden) eerste bijeenkomst regiotafel
Geef hierbij aan wie u betrekt bij de voorbereiding, hoe u de rol van voorzitter en notulist gaat invullen en waar u de
eerste bijeenkomst wilt houden. Geef hierbij een tijdsplanning aan.
Continuering
Geef kort aan hoe u de regiotafelbijeenkomst wilt evalueren en de verschillende ketenpartners wilt blijven raadplegen
en informeren. Geef daarbij aan in welke frequentie u dit van plan bent te doen.
Werkboek Ketenontwikkeling antistollingsbehandeling

31

Bijlage 2

Voorbeeld
stroomschema

Let op! Dit is een voorbeeld stroomschema. Dit schema is waarschijnlijk niet volledig of wijkt op andere punten af
van de situatie in uw regio. Het is de bedoeling dat u zelf uw eigen stroomschema opstelt.

Indicatiestelling
door huisarts/specialist

Voorlichting aan patiënt
door huisarts/specialist
Innemen nieuwe dosering
door patiënt
Aanmelding bij de trombosedienst
door assistent huisarts/specialist
Ontvangen slik- en prikkalender
door patiënt
Digitale en schriftelijke registratie
bij de trombosedienst
door medewerker trombosedienst

Opstellen medicatieadvies
door trombosedienst

Voorschrift, prikkalender en
voorlichting over medicatie per
post naar patiënt
door trombosedienst

Medicatieadvies digitaal aan
huisarts
door trombosedienst

Controle op comorbiditeit
door huisarts/specialist

Uitschrijven medicatie
door huisarts/specialist

Recept naar apotheek
door patiënt

Controle op interactie
door apotheek

Voorlichting aan patiënt
door apotheek

Up to date brengen van het
medicatiedossier
door apotheek
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Voorschrift en voorlichting over
medicatie per post naar patiënt
door trombosedienst

Bepalen nieuw voorschrift en
meetmoment
door trombosedienst

Overleg over starters en uitbijters,
procedure patiënten met
antistollingsarts
door trombosedienst

Digitaal doorgeven uitslag (INR)
aan trombosedienst
door laboratorium

Onderzoek bloed
door laboratorium

Bloed laten prikken op prikpost
door patiënt

Ontvangen voorschrift, prikkalender en voorlichting over
medicatie van de trombosedienst
door patiënt

Slikken medicatie
door patiënt

Patiënt krijgt medicatie mee
door apotheek

Vragen van patiënt beantwoorden
tijdens het spreekuur
door trombosedienst

Bijlage 3

Voorbeeld
introductiebrief

<<Plaats, datum>>
Betreft: Optimaliseren antistollingsbehandeling
Geachte collega,
Met deze brief vraag ik uw medewerking bij het in kaart brengen van knelpunten in de onderlinge afstemming en
samenwerking bij de antistollingsbehandeling in onze regio.
Binnenkort neemt <<naam, functie>> namens de trombosedienst contact met u op voor het maken van een afspraak
voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek wil hij graag uw visie op de antistollingsbehandeling in onze regio
bespreken. Namens de trombosedienst beveel ik dit van harte bij u aan, ook al realiseer ik mij dat er een extra beroep
op uw toch al volle agenda wordt gedaan. Het interview zal ongeveer een half uur duren.
Bij de behandeling met antistollingsmiddelen speelt een aantal zaken een rol. Naast de kwaliteit van het doseren en
het omgaan met factoren die van invloed zijn op het stollingsniveau, is een goede controle van de patiënt erg
belangrijk. Afstemming met en samenwerking tussen de verschillende behandelaars is hierbij onontbeerlijk.
Om de afstemming te verbeteren tussen de verschillende partijen die bij de trombosezorg zijn betrokken, heeft de
Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) het initiatief genomen om verspreid over het land vijf regiotafels
Antistolling op te zetten. Deze hebben als pilot gediend. De regiotafels bestaan uit een groep zorgverleners die via
regelmatig overleg werken aan een optimale samenwerking. Het doel is de kwaliteit van de antistollingsbehandeling
te verbeteren. Uit de pilots blijkt dat er in alle betrokken regio's behoefte is aan een gezamenlijk overleg. Als
navolging op de pilot regiotafels willen wij als trombosedienst ook in onze regio een regiotafel Antistolling opzetten.
Als eerste actie benaderen wij hiervoor een aantal relevante ketenpartners zoals medisch specialisten, huisartsen,
apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en thuiszorg, om tijdens een persoonlijk gesprek hun visie op de
thematiek te vernemen. In dit kader spreken wij ook graag met u.
In dit eerste gesprek willen we graag de volgende aandachtspunten met u bespreken:
◗ Welke rol speelt u of uw organisatie in de keten van de antistollingsbehandeling?
◗ Hoe ervaart u de samenwerking met de andere ketenpartners?
◗ Welke knelpunten ervaart u in de huidige werkwijze?
◗ Welke mogelijke oplossingen ziet u voor deze knelpunten?
◗ Welke andere verbeterpunten acht u wenselijk?
De belangrijkste punten uit de gesprekken leggen we vast in een notitie. Vervolgens bespreken we deze notitie tijdens
een bijeenkomst met alle ketenpartners (regiotafel). Het is daarbij tevens de bedoeling om te komen tot de aanzet van
een eerste verbeterproject.
De eerste bijeenkomst met alle ketenpartners is gepland op <<dag, datum, tijdstip>>. U zult hiervoor te zijner tijd een
uitnodiging ontvangen.
Mocht u niet de gewenste vertegenwoordiger van uw discipline zijn dan kunt u <<naam van degene die belt>>
melden wie hij in uw plaats zou kunnen benaderen. Voor eventuele vragen over deze introductiebrief kunt u mij
bereiken via de trombosedienst, telefoonnummer <<nummer>>, of per mail <<mailadres>>.
Met vriendelijke groet,
<<naam>>
Directeur Trombosedienst
Werkboek Ketenontwikkeling antistollingsbehandeling
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Bijlage 4

Format
notitie

Voorblad
◗ Titel (Regiotafel Antistolling <<naam regio>>)
◗ Datum
◗ Auteur(s)
Inhoudsopgave
Samenvatting
Korte samenvatting van de opzet en werkwijze van de regiotafel en de belangrijkste knel- en verbeterpunten.
1. Inleiding
Achtergrondinformatie en aanpak van het project. Zie hiervoor ook de onderdelen 'Doel' en 'Toelichting' van dit
werkboek en de brief van bijlage 3.
2. Aanpak regiotafel
Korte beschrijving van wat tot nu toe is gedaan en wat de bedoeling is dat er nog gaat gebeuren.
3. Deelnemers regiotafel
◗ Opsomming van alle deelnemers met hun functie en organisatie die ze vertegenwoordigen.
◗ Opsomming van mensen die ook zijn benaderd, maar die (vooralsnog) niet mee kunnen doen, met de reden
daarvan.
4. Samenvatting gesprekken
Voor elke gesprekspartner een subhoofdstuk waarin een samenvatting van het gesprek. Belangrijk om daarbij aan te
geven:
◗ de plaats van deze persoon, beroepsgroep of organisatie in de keten
◗ hoe ervaart deze persoon de samenwerking met de andere ketenpartners
◗ de belangrijkste knel- en verbeterpunten
◗ overige opvallende zaken
Hierbij verwijzen naar het stroomschema in de bijlage.
5. Samenvatting thema's
Thematische opsomming met korte toelichting van de knel- en verbeterpunten die genoemd zijn in de gesprekken.
6. Eerste bijeenkomst regiotafel
Beschrijving van doel en beoogde werkwijze van de eerste bijeenkomst van de regiotafel.
Bijlagen
◗ Stroomschema
Daarnaast kunt u ook andere bijlagen toevoegen, bijvoorbeeld:
◗ toelichting op werkwijze en toegankelijkheid trombosedienst
◗ voorbeelden van toegepaste protocollen
◗ voorbeelden van gebruikt voorlichtingsmateriaal
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Bijlage 5

Voorbeeld agenda eerste
bijeenkomst regiotafel

Agenda regiotafel Antistolling <<naam>>
<<dag, datum>>
Van <<tijdstip>> tot <<tijdstip>>
<<naam locatie, adres, postcode, plaatsnaam>>
<<telefoonnummer>>
Voorzitter:
Notulist:

<<naam>>
<<naam>>

Genodigden: <<naam 1, functie, organisatie>>
<<naam 2, functie, organisatie>>
<<naam 3, functie, organisatie>>
<<naam 4, functie, organisatie>>
<<naam 5, functie, organisatie>>

Tijd

Agendapunt

Spreker

Welkom
Doel van project en van de bijeenkomst
Voorstelronde deelnemers
Presentatie bevindingen interviews
Inventarisatie reacties
Keuze en prioritering verbeterpunten
Vaststellen verbeterpunten die als eerste worden aangepakt
Instellen werkgroep(en)
(Vervolg)afspraken
Rondvraag
Sluiting

Werkboek Ketenontwikkeling antistollingsbehandeling
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Bijlage 6

Voorbeeld
uitnodigingsbrief eerste
bijeenkomst regiotafel

<<plaats, datum>>
Betreft: Uitnodiging eerste bijeenkomst Regiotafel Antistolling <<naam regiotafel>>
Geachte collega,
Graag nodigen wij u uit voor een eerste bijeenkomst van de Regiotafel Antistolling <<naam>> op
Datum:
Ontvangst:
Aanvang:
Locatie:

<<dag, datum>>
<<tijdstip>>
<<tijdstip>>
<<naam locatie>>
<<adres>>
<<postcode, plaatsnaam>>
<<telefoonnummer>>

Het doel van deze bijeenkomst is met elkaar in gesprek te komen over de punten waarop de antistollingszorg in de
regio <<naam>> verbeterd kan worden. Daarnaast willen we komen tot de aanzet van een eerste verbeterproject.
We zullen het gesprek voeren aan de hand van de bevindingen die naar voren zijn gekomen uit de gesprekken die
<<naam>> met de diverse ketenpartners heeft gevoerd. Deze zijn vastgelegd in de notitie <<naam notitie>>. Deze is
als bijlage toegevoegd aan deze brief. Wilt u deze notitie voor de bijeenkomst doornemen, zodat we hier tijdens de
bijeenkomst efficiënt mee aan de slag kunnen gaan? De agenda van de bijeenkomst is eveneens toegevoegd als
bijlage.
Tenslotte nodigen we u graag voor een hapje en een drankje na afloop van de bijeenkomst.
Met vriendelijke groet,
<<naam>>
Directeur Trombosedienst
Bijlagen: notitie <<naam>>
agenda
routebeschrijving
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Bijlage 7

<<Logo trombosedienst>>

Format
nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Keten antistollingsbehandeling <<naam regio>>
Nummer <<x>>, <<maand, jaartal>>

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de trombosedienst
<<naam trombosedienst>> en verschijnt zes keer per jaar.
De nieuwsbrief is bedoeld voor zorgverleners die betrokken
zijn bij de antistollingsbehandeling in de regio <<naam
regio>> en heeft tot doel betrokkenen te informeren over
ontwikkelingen op het gebied van de antistollingsbehandeling in de regio.

Regiotafel Antistolling <<naam regiotafel>>
Antistollingsbehandeling brengt veel risico's met zich mee.
Het HARM-onderzoek uit 2006 noemt stollingsremmers de
geneesmiddelengroep met de meeste risico's op
medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames. Om het gebruik
van stollingsremmers veiliger te maken heeft de
trombosedienst <<naam trombosedienst>> het initiatief
genomen om een regiotafel Antistolling op te zetten. Deze
regiotafel is een overleggroep van zorgverleners die nauw
betrokken zijn bij de antistollingsbehandeling in de regio en
die via regelmatig overleg de kwaliteit van de
antistollingsbehandeling wil verbeteren.
Op dit moment nemen de volgende partijen deel aan deze
regiotafel:
◗ <<organisatie 1>>
◗ <<organisatie 2>>
◗ <<beroepsgroep 1>>
En zijn wij in overleg met
◗ <<organisatie>>

Voorstellen
De projectleider of eventuele nieuwe medewerkers kunnen
zich hier voorstellen.

Bijeenkomst regiotafel <<datum laatste bijeenkomst>>
(Alleen als er na de het verschijnen van de vorige
nieuwsbrief een regiotafelbijeenkomst is geweest.)
Kort verslag van de bijeenkomst met de belangrijkste
actiepunten.

Verbetertrajecten
Op dit moment worden de volgende verbetertrajecten
uitgewerkt:
◗ << verbetertraject 1>>
◗ << verbetertraject 2>>

Nieuws uit de werkgroep <<traject 1>>
Hier kunnen bijvoorbeeld de volgende punten genoemd
worden:
◗ wie zijn de leden van de werkgroep
◗ wat is er gedaan
◗ wat is de planning
◗ welke vragen heeft de werkgroep aan het veld
◗ voorlopige conclusies

Nieuws uit de werkgroep <<traject 2>>
Idem

Overig nieuws
Bijvoorbeeld
◗ aankondigen nieuwe folders of trainingen
◗ nieuws op het gebied van financiering
◗ landelijk antistollingsnieuws

Agenda
◗ <<datum>> bijeenkomst Regiotafel Antistolling
Hier kunnen ook data van cursussen genoemd worden en
andere relevante activiteiten in de regio.

Contact
Voor meer informatie over het project, opmerkingen of
vragen, kunt u terecht bij
Trombosedienst <<naam>>
<<naam projectleider>>
<<e-mailadres>>, <<telefoonnummer>>
Ook kunt u zich bij hem aanmelden voor deze nieuwsbrief.
De volgende nieuwsbrief verschijnt <<datum>>
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