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Wie heeft er een stollingsteam?

A. ja

B. nee



Wie heeft er een antistollingscommissie?

A. ja

B. nee



Wie heeft er een MDO over antistolling?

A. ja

B. nee



Actieve surveillance van antistollingsmedicijnen  is een 

kerntaak van het stollingsteam

A. eens

B. oneens



Wie maakt gebruik van “clinical rules” betreffende 

antistolling in zijn ziekenhuis? 

A. ja

B. nee 



Wie heeft er contact met de netwerkorganisatie Tijd 

voor Verbinding over antistolling?

A. ja

B. nee 



Wie maakt er gebruik van de website 

LTA Antistollingszorg?

A. ja

B. nee

https://lta-antistollingszorg.nl



Casemanagement Antistolling MSZ

Stollingsteam

Antistollingscommissie

24/7 bereikbaarheid stollingsexpertise 

Stollingsteam tijdens kantooruren via 2655 

antistolling@maasstadziekenhuis.nl

In de dienst dienstdoende hematoloog

mailto:antistolling@maasstadziekenhuis.nl


Samenstelling stollingsteam MSZ

Medisch specialist

R.A. Sprenger, internist-hematoloog 

Verpleegkundig specialist i.o

L. Berkesteijn (0.8 FTE)

2 verpleegkundig consulenten

B. Jones & M. Holtrop (samen 1.2 FTE)



Kerntaken stollingsteam MSZ

consultfunctie

monitoring antistolling 

dagelijks contact trombosedienst

“clinical rules” betreffende VKA en DOAC nalopen

protocollen up-to-date houden en beheren

scholing

trombosepoli 2x per week

VIM analyse en verbeteracties

registratie en analyse van complicaties



Stollingsteam MSZ

Trombosedienst gegevens in dossier



”Clinical rules” betreffende VKA



Casus - 72 jarige patiënt 

Inleiding

Door huisarts verwezen voor gastroscopie onder sedatie vanwege 

maagklachten; veel pijn na de maaltijd

Relevante voorgeschiedenis

DM2, Hypertensie, 2012 CABG

2020-09 ACS: PCI met stenting proximale RCA 

2021-01 telefonische intake bij MDL VPK   

Carbasalaatcalcium continueren en 

5 dagen voor scopie tno stop clopidogrel 



Casus - 72 jarige patiënt 

Complicatie

De MDL arts

- heeft direct vooraf aan de scopie de intake geaccordeerd

- noteert dat de clopidogrel niet gestopt had hoeven worden

- cardiale klachten ontbreken; gastroscopie gaat door

Complicatie gemeld als calamiteit

- direct na scopie wordt patiënt wakker met herkenbare pijn op de 

borst en dyspnoe op basis van een STEMI 

- Interventie: PCI en in-stent plaatsing RCA

- het herstel verloopt voorspoedig



Casus - 72 jarige patiënt 

Het werkproces

- Order van medisch specialist of huisarts is leidend en als deze 

ontbreekt dan is het antistollingsprotocol leidend voor de 

verpleegkundige tijdens de intake

- De verpleegkundige heeft de recente plaatsing van de stent 

gemist waardoor het antistollingsprotocol op verkeerde wijze is 

gevolgd



Verbeteracties door stollingsteam

Scholing & toetsing MDL-verpleegkundigen scopiecentrum

Periprocedureel antistollingsprotocol en werkproces herzien

Nadruk op 

- taken 

- verantwoordelijkheden 

- verslaglegging

- informatievoorziening patiënt (ook schriftelijk)



Taken en verantwoordelijkheden

• Aanvrager noteert het antistollingsbeleid op 

de order



Taken en verantwoordelijkheden

• Neem contact op met de arts die de order 

heeft geplaatst met het verzoek om het 

antistollingsbeleid af te spreken



Taken en verantwoordelijkheden

Verzamel alle noodzakelijke informatie en 

volg het protocol

– Voorgeschiedenis

– Welke antistolling gebruikt patiënt

– Sinds wanneer gebruikt patiënt antistolling

– Wat is de indicatie van de antistolling

– Datum en type ingreep



Taken en verantwoordelijkheden

Neem contact op met het stollingsteam

Standaard 2x/wk overleg MDL-VPK met   VS 

(i.o.) van het stollingsteam



Waar nog te verbeteren

Audits uitvoeren

Beter vastleggen periprocedurele afspraken en 

verantwoordelijkheden 

Afstemming in de keten

Ontwikkeling antistollingsdossier in EPD 





Casemanagement Antistolling 

Radboudumc

Antistollingscommissie

24/7 bereikbaarheid stollingsexpertise 

Vasculaire geneeskunde

Stollings-hematoloog

S-team: pre- en post-operatief alleen kantooruren









Nivel Rapport “ Antistollingszorg in 
Nederlandse ziekenhuizen;” 2017





S-team

▪ Bij bloedingrisico anders dan laag volgt automatisch order S-team

▪ Telefonisch spreekuur: 

❖ Indicatie(s)

❖ Pre-operatief: continueren, stoppen, bridgen

❖ Post-operatief herstarten bij ongecompliceerd beloop 

▪ Supervisor: anesthesioloog met affiniteit antistolling

▪ MDO door Verpleegkundig Specialist S-team 2x per week:

❖ maandag: vasculair geneeskundige, neuroloog, nefroloog

❖ Vrijdag: vasculair geneeskundige, cardioloog







Perioperatieve antistolling Radboudumc 

2018

Operatie zonder anesthesiologische ondersteuning-> operateur regelt alles

• 3836 patienten

waarvan 2000 met antistolling

Operatie met anesthesie

• 9903 patienten

• waarvan 3000 met antistolling



Huidige fte S-team

• 1,2 fte beschikbaar voor VS/PA

– VS

– regie-verpleegkundige die per 1-9-2022 opleiding VS volgt

– PA Anesthesiologie

• Bij uitbreiding taken (interventieradiologie) meer fte 

mogelijk

• 0.1 fte vasculair geneeskundige




