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∗ Vragen aan jou

∗ Uitleg stollingsproces

∗ Hoe werken verschillende medicijnen in op het stollingsproces

∗ Indicaties voor profylaxe met antistolling
∗ Noodzakelijke aanpassingen

∗ Indicaties voor therapeutische antistolling
∗ Uitgelicht: atriumfibrilleren

∗ Antagoneren van diverse middelen

∗ Vragen aan spreker

Wat staat jullie te wachten?



∗ Wie kent de stollingscascade uit zijn hoofd?

∗ Wie gebruikt er DOAC’s op IC?

∗ Wie heeft het afgelopen jaar een patiënt trombolyse gegeven?

∗ Wie geeft therapeutische antistolling aan IC patiënten met atriumfibrilleren de novo?

∗ Wie geeft hiervoor ongefractioneerde heparine?

∗ Wie geeft intraveneuze bètablokkers bij atriumfibrilleren op IC?

∗ En wie kiest er voor amiodaron?

∗ Wie geeft er eerst magnesium en of kalium?

∗ Wie denkt dat er een NVIC protocol is voor antistolling voor IC patiënten met atriumfibrilleren?

Vragen



∗ Benodigde ingrediënten:

∗ Trombocyt
∗ Vaatwand
∗ Stollingseiwitten

∗ Remmende
∗ Activerende

Stolling. 



∗ Primaire hemostase 
∗ Trombo´s plakken aan vaatwand en vormen bloedprop

∗ Secundaire hemostase
∗ Het verstevigen bloedstolsel met fibrine en stollingsfactoren

∗ Fibrinolyse
∗ Het opruimen van stolsel als vaatwand is gerepareerd

Wat is stolling



Primaire hemostase



Secundaire hemostase



Fibrinolyse



Plaatjes-aggregratieremmers
grijpen in op: primaire hemostase



Vitamine K antagonisten:
grijpen in op: secundaire hemostase



Heparine
grijpt aan op: secundaire hemostase 



Trombolytica
grijpen in op: secundaire hemostase



En… de NOAC’s
grijpen in op: verschillende fases van stollingscascade 



Voordelen Nadelen
Orale preparaten beschikbaar Medicatietrouw niet te meten

Lab controle niet noodzakelijk Niet geschikt bij ernstige 
nierinsufficiëntie

Lager risico op bloedingen Kosten

Gebrek aan antidota

NOAC’s: apixaban, rivaroxaban en dabigatran



∗ Diep veneuze trombose: 7-57%
∗ Longembolie: 0-8.8%

Veneuze trombo-embolische events op de IC



∗ VTE profylaxe met
∗ LMWH (nadroparine, dalteparine etc)
∗ Ongefractioneerde heparine bij verhoogd bloedingsrisico

∗ Indicatie elke volwassene gedurende hele IC opname

∗ Contra-indicatie:  dan pneumatische kousen

Trombose profylaxe



∗ DVT?
∗ Longembolie?
∗ CVVH/ECMO/Ballonpomp?
∗ Mechanische kunstkleppen?

En wat te doen met:
∗ DIS: diffuus intravasale stolling?
∗ Atriumfibrilleren?

Indicaties therapeutische antistolling 
op IC?



∗ Kliniek: trombose en bloedingen
∗ Trombopenie (verbruik)
∗ Verlengde PT en APTT (verbruik)
∗ Verhoogde D-dimeer
∗ Verlaagd of normaal fibrinogeen

∗ Oorzaken
∗ Infectieus/sepsis, Trauma, Maligniteit, Obstretrische complicaties

∗ Behandeling:
∗ Onderliggend lijden wegnemen
∗ FFP’s
∗ Overwegen trombo’s 
∗ ongefractioneerde heparine bij evidente trombotische complicaties

DIS (diffuse intravasale stolling)



Bosch et al, Chest 2018

∗ Pre-existent AF bij chronisch zieken komt veel voor

∗ Atriumfibrilleren de novo bij IC patiënten met:
∗ Sepsis 10% 
∗ Ernstige sepsis 22%
∗ Septische shock 40%

∗ Is het erg?
∗ Sterfterisico 1.5 x hoger
∗ Risico op stroke 2.7 x hoger

∗ Gaat het weer over?
∗ Ja, in 82% van de patiënten SR bij ontslag IC

Atriumfibrilleren en sepsis op IC
nou en?



Bosch et al, Chest 2018



Clayton et al, Clinical Medicine 2018

Tijdens IC opname Na IC Opname
37% acute HD instabiliteit Verhoogd aantal TE events*
25% ventrikelrespons >150/min Verhoogd ZH mortaliteit?
11% cardiale ischemie of  hartfalen Verhoogde mortaliteit bij sepsis*
Vaak weer SR bij ontslag IC 55% recidief AF in 5 jr na IC 

opname
DUS DUS 
Uiting van ernst van ziekte Atriumfibrilleren lijkt onderdeel van 

post-ICU syndroom
Ook bijdragend aan ernst van 
ziekte

Consequenties AF de novo op IC:



Chean et al, PeerJ2017

Acute behandeling van AF de novo op IC



AF de novo op IC in de praktijk



AF de novo op IC in de praktijk



AF de novo op IC in de praktijk



Chest 2018

Atriumfibrilleren op IC
plan van aanpak

ECV Indicatie: HD instabiliteit met snelle 
ventrikelrespons of ongoing myocard ischemie

Laag slagings%, onduidelijk nut antistolling 

Rate or ritme controle?



∗ Noodzaak voor arteriële tromboseprofylaxe?

∗ ICU patiënten met AF: 
∗ Risico op in hospital iCVA 2 x zo groot

∗ ICU+ AF + sepsis: 
∗ risico op iCVA gelijk met of zonder antistolling!
∗ wel meer bloedingen!

Subacute behandeling AF op IC



Karamchandani et al, J of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 2019

∗ AF de novo op IC en ontslagen naar afdeling:
∗ Hoger risico op TE events op korte en lange termijn
∗ Hoger risico op ziekenhuisopname voor hartfalen
∗ Hogere mortaliteit

∗ Antistolling bij wie wel/niet?
∗ Hogere CHA2DS2VASc bij AF op IC> geen toename 

ziekenhuismortaliteit

∗ Slechts 25% bij ontslag uit ziekenhuis antistolling

∗ Geen evidence !

Lange termijn behandelilng AF na IC?



Antagoneren plaatjesaggregratieremmers



Antagoneren vitamine K antagonisten

GEEN SPOED? Dan vitamine K



Antagoneren: 
heparine en LMWH

Pas op voor allergische reacties bij geven protamine!



Antagoneren NOAC’s



Kosten behandeling:
Va 16.000 euro



Antagoneren fibrinolyse



∗ Atriumfibrilleren de novo op IC doet ertoe!

∗ De standaard behandeling bestaat NOG niet

∗ NOAC’s veelbelovend maar antidota nog niet wijd verspreid!

Take home messages



Vragen
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