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Antistollingszorg volop in beweging

Peter Kamsteeg
31  oktober 2017

Agenda

•organisatie trombosezorg anno 2017

•ontwikkeling 

• toekomst

• zorg of uitdaging?
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Huidig landschap
● Uniek in de wereld

● > 50 trombosediensten (FNT)

● ziekenhuizen/zelfstandig

● aantal patiënten: 1200 - 35.000

● meer dan 50 jaar actief

Huidig landschap

Wijze van INR bepaling:

● veneus/capillair

● zelfmeten

● NPT

● ~ 50% huisbezoeken

● All-In en FRAIL-AF studie
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Patientenaantallen:

bron: FNT jaarverslag

DOAC:

bron: FNT jaarverslag
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Trombosezorg

meer dan alleen INR/doseren:

● overbrugging bij ingrepen/onderzoeken

● interactie met medicatie

● monitoren compliance

● vraagbaak voor patiënten

Trombosezorg

Atalmedial ~400 telefoon/dag:

● mijn hond heeft de doseerkaart opgegeten
● pillen niet/te laat ingenomen
● ik heb een blauwe plek, wat te doen
● mag ik op vakantie naar Myanmar
● kan ik wel zwanger worden
● mag ik wel spruitjes eten
● mijn tandarts wil 3 kiezen trekken en heeft gezegd dat 

u dat maar moet regelen
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Trombosezorg = ketenzorg

● HARM-studie 2006

● IGZ rapport 2010

● regiotafels

● LSKA 2.0 2015

● NIV Richtlijn antitrombotisch beleid 2016

● NHG richtlijn AF 2017

● zorgprismapubliek.nl

Iedere zorgverlener heeft te maken met 
antistolling!

Patient

Huisarts Thuiszorg

Medisch 

Specialist
Apotheek dietiste

POH
GGZ

Specialist 

Ouderen-

Geneeskunde

VVT

mantelzorgerAZC’s/gevangenissen

trombose

dienst
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Eerstelijns landschap

● 5.000 Huisartsenpraktijken met 4200 POH 

● Chronische zorg is domein van de eerstelijn

● Gemiddeld 90 patiënten/praktijk met antistolling (excl doac/TAR)

● Zorgprogramma CVRM

Eerstelijn

Zorgprogramma Antistolling:

● laag complexe/basiszorg

● zowel VKA’s en DOAC (e.a.)

● INR-meting/doseren  m.b.v thuiszorg

● ondersteuning door TD

● parallel met DM II
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Eerstelijn

Zorgprogramma Antistolling:

● bij- en nascholing artsen/POH (cf. model langerhans)

● thuiszorg inzetten voor INR-bepaling aan huis

● doseerprogramma in HIS

● verzekeraars: bekostiging

Toekomst TD

Trombosedienst -> regionaal kenniscentrum

● 24/7 beschikbaar

● registry

● voor alle vormen van antistolling

● aantal expertisecentra (UMC’s)
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Er is geen weg terug

zorg of uitdaging


