
antistolling



Terug naar de start
Intrensic en extrinsic

common



Terug naar de start



Terug naar school



Back to school



Bloeding ICU

• Hoe kunnen we testen



Bloeding ICU

• DIS



Bloeding ICU
renaal falen
leverfalen 



Bloeding op ICU



Antistolling op icu

• ICU patienten vaak gestoorde stolling
• Vaak streven naar acuut effect 
• Couperen
• Evidence

• Moeten we wel antsitolling geven? Is de niet 
icu kliniek van toepassing op ICU kliniek?



Open deuren 

• Profylaxe
– Patient op de icu hebben tot 10X meer kans op 

trombose

– Profylaxe geindiceerd



ACS



Atriumfibrilleren
• ICU

– 5-46% ontwikkelt AF
– Oorzaken

– Leeftijd
– Man
– Obese
– Volume overbelasting
– Hypoxemie
– Anemie
– Zuurbase stoornis
– Electrolusten stoornis
– Shock
– Sepsis
– Vasopressor
– SG 



Atriumfibrilleren

• Impact
– 44%vs 22% overleden bij sepsis en wel of niet AF
– Zelfde soort getallen bij chiurgische patienten

• Behandeling
– Rate vs rythm geen verschil
– Rate is goede  optie

– En de antistolling dan?



Atriumfibrilleren

• Mogelijk licht verhoogde kans na 5 jaar op cva 
bij ICU patienten

• Een studie, let wel 1 studie laat geen verschil 
in overleving zien tussen wel en niet 
antistollen in ICU patienten met AF

• CHADS VASC is niet gevalideerd in ICU 
patienten



atriumfibrilleren

• Dus
• >48 uur AF dan heparine obv?

• Waarom heparine em niet de nieuwe 
medicatie?

• Evidence of onbekendheid?



Dabigatran etexilaat

Rivaroxaban

Apixaban

Edoxaban   

Factor Xa remmers Factor IIa (Trombine)
remmer

Nieuwe Orale AntiCoagulantia 
(NOAC’s)Non-VKA Orale AntiCoagulantia (NOAC’sDirecte Orale AntiCoagulantia (DOAC’s)   

Atriumfibrilleren
• 4 RCTs vs VKA; 1 vs ASA
• 77.282 ptn

DVT / Longembolie
• Acute behandeling

• 6 RCTs vs LMWH/VKA
• 27.023 ptn

• Vervolgbehandeling
• 5 RCTs (vs 

placebo/VKA/ASA)
• 11.277 ptn



Iets effectiever

Lip, Thromb Haemost 2014; Patel, N Eng J Med 2011; Granger, N 
Eng J Med 2011; Giugliano, N Eng J Med 2013



Iets minder ernstige bloedingen

Lip, Thromb Haemost 2014; Patel, N Eng J Med 2011; Granger, N 
Eng J Med 2011; Giugliano, N Eng J Med 2013



Belangrijkste verschil is waar de bloedingen 
zitten

Lip, Thromb Haemost 2014; Patel, N Eng J Med 2011; Granger, N 
Eng J Med 2011; Giugliano, N Eng J Med 2013

Intracranieel Gastro-intestinaal



Tweede lijnsrichtlijnen

Atriumfibrilleren (2012 &) 2016: 
voorkeur DOAC

DVT/Longembolie 2016: 
voorkeur DOAC

Richtlijn Antitrombotische 
Therapie 2016:
voorkeur DOAC



Afname VKA gebruik voor het eerst!

FNT jaarverslag 2016

6%



Wanneer geen DOAC?
• Mechanische hartklep
• eGFR < 15 ml/min
• eGFR < 30 ml/min

• Zwangerschap
• DVT/longembolie bij maligniteit
• BMI > 40 kg/m2 of > 120 kg
• Sommige systemische co-

medicatie, m.n. anti-
schimmelmiddelen (itraconazol, 
voriconazol, ketoconazol) en 
HIV-protease remmers (bv. 
ritonavir)

➢ VKA (bioklep geen 
contraïndicatie

➢ Contraïndicatie alle DOAC’s
➢ Contraïndicatie dabigatran; 

voorkeur VKA boven factor Xa 
remmers

➢ LMWH
➢ Voorkeur LMWH
➢ VKA
➢ Contraïndicatie DOAC (check 

kompas!!)





Antidotum voor antistollingsmiddelen
Vitamine K antagonisten
• Vitamine K 

– Werkt relatief langzaam (6-24 u) voordat INR gezakt is; i.v. of oraal

• Vier factoren concentraat (infuus) 
– Werkt vrijwel direct  Voor levensbedreigende bloedingen

DOAC’s
• Dabigatran etexilaat  Idarucizumab
• Apixaban, edoxaban, rivaroxaban  In 

ontwikkeling



Werkt een antidotum wel?



Conclusie antidota
Het is absoluut wenselijk om vrijwel direct de bloedstolling te normaliseren 
bij een levensbedreigende bloeding

MAAR het blijft onzeker of de we de prognose van de bloeding verbeteren

Is de aanwezigheid van een antidotum belangrijk in de keuze voor een 
middel?
• In principe niet; geen invloed op mortaliteit van patiënten met 

bloeding
• Voor patiënten soms wel een belangrijk emotioneel argument 

(shared decision making)



conclusie

• Opvallend weinig data over gebruik van 
antistolling op ICU

• Veel gebaseerd op niet icu patienten

• Vaak gekozen voor middelen die te couperen 
zijn
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