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LSKA 2.0: Afspraken 1e-2e lijn (versie 01-04-2018) 

Casemanagers 

- 1e lijn (VKA’s) = transmuraal werkende trombosedienst functionarissen: medisch leider en manager 

laboratoria 

- 1e lijn (DOACs en TARs) = huisarts en specialisten ouderengeneeskunde 

- 2e lijn (VKA’s, DOACs en TARs) = antistollingscommissie: internisten, ziekenhuisapotheker, klinisch 

chemicus, kinderarts; casemanager 1e lijn heeft consultfunctie.  

Procedures 

Procedures worden geplaatst op websites van de “houder” (regionale huisartsen- en 

apothekersorganisaties, zorggroepen en VVT-instellingen, tandartsverenigingen, trombosediensten en op 

de website van Franciscus Gasthuis en Vlietland). 

Wijzigingen in procedures worden overlegd met het casemanagement; het casemanagement informeert 

per mail alle betrokken partijen. 

Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid voor de antistollingsbehandeling ligt bij het voorschrijvend specialisme. Voor 

wat betreft de VKA’s is de trombosedienst uitvoerende in opdracht van de hoofdbehandelaar. Indien een 

andere behandelaar tijdelijk ingrijpt in de antistollings- of trombocytenaggregatieremmende behandeling 

(VKA’s, DOACs of TARs), bijv. vanwege een ingreep, neemt hij daarmee tijdelijk het 

hoofdbehandelaarschap over. Dat vraagt om deskundigheid (kennis en kunde) over 

antistollingsbehandeling en communicatie met de uitvoerende partij (trombosedienst i.g.v. VKA). Om 

duidelijkheid te creëren over wie welk middel op welk moment voorschrijft, is het noodzakelijk sluitende 

afspraken te maken tussen zorgverleners. 

Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid trombosedienst Franciscus Gasthuis & Vlietland 

- werkdagen 8.00-16.30 uur; voor patiënten en behandelaars: tel: 010-8939495 en fax: 

010-8932857. 

- werkdagen 8:00-16.30 uur;  collegiaal overleg, trombose-arts bereikbaar via: 010-8939495. 

- weekend- en feestdagen en op werkdagen 16.30-8.00 uur; voor collegiaal overleg over medisch 

inhoudelijke zaken, trombose-arts bereikbaar via de portier van het Franciscus Vlietland: tel. 

010-8939393. Deze dienstdoende arts heeft zo nodig inzage in het patiëntdossier. 

- zaterdag van 15.00-16.00 uur; voor patiënten om doseringsgegevens op te vragen, via 

Trombosedienst Franciscus Vlietland: 010-8939495 (instructiebandje). 

Bereikbaarheid trombosedienst STAR 

- werkdagen van 07.00 t/m 18.00 uur; artsenlijn 010-2890289; uitslagen/wijzigingen/aanvragen 

nabepalingen/inplannen patiëntafspraken en intercollegiaal overleg met klinisch chemicus en arts 

microbioloog.  

- werkdagen van 08:00 t/m 18:00 uur; intercollegiaal overleg voor vragen inzake trombose, 

Trombosedienst 010-2890320. 

- buiten kantoortijden, weekend en feestdagen, intercollegiaal overleg voor vragen inzake trombose, 

Trombosedienst 088-7309500.  

Bereikbaarheid Franciscus 2e lijns intercollegiaal overleg bij stollingsproblemen 

De dienstdoend medisch specialist van het behandelend specialisme is bereikbaar. Deze kan zo nodig de 

dienstdoend internist raadplegen (binnen de vakgroep interne geneeskunde is nadere expertise op het 

gebied van antistolling gewaarborgd in een achter-achterwacht dienst structuur). 
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Afkortingen 

DOACs Directe orale anticoagulantia (is gelijk aan NOACs) 

LMWH Low Molecular Weight Heparin (o.a. dalteparine) 

NOACs Non-vitamine K antagonisten orale anticoagulantia (is gelijk aan DOACs) 

TAR Trombocyten Aggregatie Remmer 

VKA Vitamine K antagonisten (cumarines (acenocoumarol, fenprocoumon) 

 

TD = CM 1E LIJN trombosedienst = casemanager 1e lijn 

HA huisarts 

APO apotheker 

SOG specialist ouderengeneeskunde 

TA tandarts 

SPEC medisch specialist  
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Afspraken VKA’s  

  

Start VKA 

Actie TD = CM 1e lijn HA Apo SOG TA Spec  “tool” 

Nieuwe patiënt Ontvangt 

aanmeldings-

formulier 

Informeert 

patiënt over 

antistollings-

behandeling en 

werkwijze TD 

Vraagt actueel 

medicatie-

overzicht bij 

apotheek (na 

toestemming 

patiënt) met cc 

naar HA (meldt 

hiermee start 

antistolling) 

 

Indien mogelijk/ 

aanwezig bij LSP 

medicatie 

opvragen.  

 

Indien 

behandelaar: 

meldt patiënt aan 

bij TD en 

informeert 

patiënt over 

indicatie, 

preparaat keuze, 

risico’s, duur 

behandeling  

Ontvangt van de 

TD cc van de 

aanvraag actueel 

medicatie-

overzicht  

Verhuizing van 

patiënt van 

elders: controleer 

of aanmelding bij 

TD geëffectueerd 

is. 

Indien mogelijk/ 

aanwezig bij LSP 

medicatie 

opvragen. 

Ontvangt 

aanvraag actueel 

medicatie- 

overzicht van TD  

Verstrekt actueel 

medicatie- 

overzicht aan TD 

Informeert 

patiënt over 

antistolling: 

werking, 

bijwerkingen en 

het melden van 

interacterende 

medicatie aan TD 

Indien mogelijk/ 

aanwezig bij LSP 

medicatie 

opvragen 

Zie HA  

Let op: indien 

patiënt van 

verpleeghuis 

elders kan het 

zijn dat de VKA 

behandeling daar 

niet door lokale 

trombosedienst 

uitgevoerd werd. 

In dat geval vindt 

geen gegevens 

overdracht door 

trombosedienst 

elders plaats en 

moeten de 

antistollings-

gegevens door 

SOG 

overgedragen 

worden.  

Vraagt bij consult 

naar actuele 

medicatie 

Aanmelden bij 

TD 

Pat informeren:  

indicatie  

preparaat keuze 

risico’s, duur 

behandeling 

(Zorgt voor) 

overdracht van 

actuele 

medicatie-

gegevens naar 

eigen apotheek  

Maakt recept met 

vermelding van 

indicatie en 

behandelduur 

Indien mogelijk/ 

aanwezig bij LSP 

medicatie 

opvragen 

Aanmeldings- 

formulier 

trombosedienst 

 

Aanvraag-

formulier actueel 

medicatie- 

overzicht en 

actueel 

medicatie-

overzicht zelf  
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Actie TD = CM 1e lijn HA Apo SOG TA Spec  “tool” 

(Na) ziekenhuis-

opname 

Ontvangt her-

aanmeldings-

formulier 

Vraagt actueel 

medicatie-

overzicht bij 

apotheek (met 

toestemming 

patiënt) met cc 

naar HA (meldt 

hiermee herstart 

antistolling) 

 

Ontvangt 

opname/ 

ontslagbrief 

Ontvangt 

aanvraag actueel 

medicatie- 

overzicht van TD  

Verstrekt actueel 

medicatie- 

overzicht aan TD 

Ontvangt 

ontslagrecept uit 

ziekenhuis en 

voert evt. 

wijzigingen door 

 

Zie HA n.v.t. Bij opname 

vergewist zich 

van gebruik VKA, 

het VKA 

doseringsschema 

en van overige 

actuele medicatie  

Bij ontslag 

Heraanmelden bij 

TD  

(Zorgt voor) 

overdracht van 

actuele 

medicatie-

gegevens naar 

eigen apotheek 

Aanmeldings- 

formulier 

trombosedienst 

Altijd ontslagbrief 

over VKA 

gebruiker naar 

TD 
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Tijdens VKA behandeling 

Actie TD = CM 1e lijn HA APO SOG TA SPEC  “tool” 

Complicatie 

-bloeding  

-(recidief) 

trombose/ 

embolie (arterieel 

of veneus) 

Ontvangt 

melding 

Overlegt zo nodig 

over beleid 

Registreert in 

dossier 

Periodieke 

evaluatie i.s.m. 

casemanagement 

2e lijn 

Als TD 

hoofdbehande-

laar van de 

complicatie is: 

ernstige 

complicatie 

melden bij LAREB 

 

 

Casemanagers 

hebben ≥1x per 

jaar een 

complicatie-

bespreking en 

rapportage bij 

Meldt opgetreden 

complicaties 

onder antistolling 

aan de TD: 

- ernstige 

bloeding (die 

leidt tot 

opname of 

overlijden) 

- nieuwe 

tromboembolie 

(arterieel of 

veneus)  

Ernstige 

complicatie 

melden bij LAREB 

 

Overlegt met TD 

over het beleid 

bij herhaald 

optreden van 

complicaties. 

Regionaal 

vertegenwoor-

diger krijgt 

feedback vanuit 

complicatie 

bespreking  

Meldt opgetreden 

complicaties 

onder antistolling 

aan de TD en aan 

de hoofdbe-

handelaar (evt. 

via patiënt) 

Ernstige 

complicatie 

melden bij LAREB 

 

 

 

 

 

Zie HA 

Periodieke 

complicatie 

evaluatie met 

casemanager 1e 

lijn in plaats van 

halfjaarlijkse 

patiënt 

bespreking 

 

Meldt zelf of via 

patiënt relevante 

nabloeding na 

ingreep aan TD 

Ernstige 

complicatie 

melden bij LAREB 

 

Meldt 

complicaties aan 

TD 

Ernstige 

complicatie 

melden bij LAREB 

 

 

 

 

Casemanagers  

≥1x per jaar een 

complicatie-

bespreking en 

rapportage bij 

ronde tafel 

Mondeling 

overleg 

Altijd ontslagbrief 

over VKA 

gebruiker naar 

TD 
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regionale 

werkgroep 

Actie TD = CM 1e lijn HA Apo SOG TA Spec  “tool” 

Wijzigen VKA-

preparaat 

door TD 

Vraagt 

toestemming 

voor wijziging 

aan behandelend 

arts. 

 

Ontvangt 

akkoord. 

Past dossier aan  

Informeert apo 

(HA in cc) over 

wijziging en 

verstrekt recept  

Indien 

behandelend 

arts: ontvangt 

verzoek voor 

wijziging 

preparaat en 

reageert. 

 

Ontvangt cc 

wijzigingsbericht 

van TD 

Ontvangt bericht 

van wijziging 

preparaat. 

 

zie HA  

 

 Indien 

behandelend 

arts: ontvangt 

verzoek voor 

wijziging 

preparaat en 

reageert. 

 

Brief akkoord 

wijziging VKA 

Aanvraag-

formulier actueel 

medicatie 

overzicht  

Wijzigen VKA-

preparaat 

door 

HA/specialist 

Ontvangt 

informatie over 

wijziging 

preparaat van 

HA/spec/apo  

Past dossier aan  

Indien HA 

preparaat 

wijzigt: 

informeert 

TD/spec/apo 

over wijziging 

preparaat. 

Ontvangt 

informatie over 

wijziging 

preparaat van 

specialist/apo 

Ontvangt bericht 

van wijziging 

preparaat. 

Informeert TD 

zie HA  Indien specialist 

preparaat 

wijzigt: 

informeert 

TD/HA/apo over 

wijziging 

preparaat. 

Ontvangt 

informatie over 

wijziging 

preparaat van 

HA/apo 
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Actie TD = CM 1e lijn HA Apo SOG TA Spec  “tool” 

Co-medicatie Ontvangt 

melding en 

registreert start 

en z.n. stop 

interacterende 

medicatie  

Overlegt z.n. met 

voorschrijver  

Schrijft z.n. 

alternatieve 

medicatie voor 

n.a.v. interactie 

melding  

Faxt naar TD 

start 

interacterende 

medicatie  

Verifieert het 

starten met 

andere 

antistollings-

medicatie 

expliciet bij arts. 

Vervangt z.n. de 

medicatie na 

overleg met 

voorschrijver 

Zie HA en Apo Schrijft z.n. 

alternatieve co-

medicatie n.a.v. 

interactie 

melding 

 

 HA en apo: 

Interactie 

meldsysteem  

Standaard 

afhandeling 

interacterende 

medicatie 

cumarines 

Co-morbiditeit: 

Met name 

leverfunctiestoor

nis (metastasen, 

hepatitis), 

ernstig hartfalen, 

maligniteit, 

alcoholisme, 

cognitieve 

stoornis  

Ontvangt 

melding van 

patiënt of 

behandelaar 

Past z.n. beleid 

aan 

Informeert z.n. 

de behandelaar 

Informeert TD bij 

relevante co-

morbiditeit, incl. 

cognitieve 

stoornis 

 Zie HA 

Informeert TD bij 

ziekenhuis 

opname  

 Meldt co-

morbiditeit 

(risicofactoren) 

na opname – 

Kopie brief aan 

TD als er VKA in 

brief staat 

Mondeling 

Altijd ontslagbrief 

over VKA 

gebruiker naar 

TD 
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Actie TD = CM 1e lijn HA Apo SOG TA Spec  “tool” 

INR is ontregeld Bij INR>8.0: 

informeert HA 

(tel) over INR en 

behandeling.  

Overlegt beleid 

met behandelaar 

bij herhaalde 

ontregeling  

Ontvangt 

melding INR>8.0 

en afhandeling 

door TD. 

De melding is 

informatief 

bedoeld 

i.v.m. “acuut” 

bloedingsgevaar 

maar zeker bij 

herhaald 

voorkomen ook 

signaal voor 

achterliggende 

pathologie. 

Verstrekt z.n. vit 

K op aanvraag 

TD 

Zie HA  Overleg met/door 

TD over 

instabiliteit 

(educatie 

moment)  

Vit K recept van 

TD met 

informatie voor 

patiënt  

Non-compliance 

procedure 

Ingrepen in de 1e 

lijn 

Meeste ingrepen 

in de 1e lijn 

kunnen bij INR 

laag in 

therapeutische 

gebied plaats 

vinden! Zie LESA 

Antistolling 2011.  

Ontvangt van 

behandelaar 

informatie over 

aard ingreep en 

gewenste INR 

niveau  

Past INR niveau 

aan volgens 

landelijke en 

eigen procedure.  

Doet ingreep: 

- Informeert 

patiënt en TD 

(evt. via 

patiënt)  

Verstrekt z.n. vit 

K en LMWH op 

aanvraag TD 

Zie HA  

TA in instelling 

informeren en 

laten handelen 

conform beleid 

TA  

Vraagt bij consult 

naar medicatie 

Volgt regionale 

en ACTA  richtlijn  

Informeert TD  

 TA meldformulier 

voor ingreep 

Regionale 

tandartsen 

richtlijn (is 

conform ACTA 

richtlijn 2012) 
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Actie TD = CM 1e lijn HA Apo SOG TA Spec  “tool” 

Ingreep in de 2e 

lijn  

of consult in de 

2e lijn na 

verwijzing door 

1e lijn 

 

Zie hierboven Informeert 

specialist over 

antistolling (bij 

verwijzing) 

Informeert z.n. 

TD  

 

Verstrekt actueel 

medicatie 

overzicht t.b.v. 

specialist 

Verstrekt z.n. vit 

K en LMWH op 

aanvraag TD 

Zie HA Zie HA Informeert TD 

over: 

- aard ingreep 

- risico’s ingreep 

- gewenst 

antistollings-

beleid  

Ingrepen 

formulier 

- chirurgie 

- endoscopie  

Behandelaar-

schap  

Ontvangt bericht 

van specialist bij 

overdracht van 

behandelaar-

schap naar HA  

Ontvangt bericht 

van specialist bij 

overdracht van 

behandelaar-

schap  

   informeert HA en 

cc naar TD over 

overdracht 

behandelaar- 

schap naar HA  

Ontslagbericht   

specialist bij 

overdracht van 

behandelaar-

schap naar HA 

Stop VKA behandeling 

Stoppen Ontvangt z.n. 

stopbevestiging 

van behandelaar 

Stuurt 

stopbericht naar 

Apo en cc naar 

HA Past dossier 

aan 

Geeft bij navraag 

door TD akkoord 

voor stoppen 

Ontvangt cc van 

stopbericht  

Past dossier aan  

Ontvangt 

stopbericht 

Past dossier aan 

Zie HA Vraagt bij consult 

naar medicatie 

 

Past dossier aan 

Stuurt 

stopbericht naar 

TD of reageert of 

stopbrief van TD  

Aanvraagformulie

r actueel 

medicatie 

overzicht 
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Actie TD = CM 1e lijn HA Apo SOG TA Spec  “tool” 

Overstap op 

DOAC 

Ontvangt 

stopbericht VKA 

en start DOAC 

van behandelaar 

Stuurt VKA 

stopbericht (met 

melding start 

DOAC) naar Apo 

en cc naar HA  

Past dossier aan 

Ontvangt bericht 

start DOAC van 

behandelaar  

Ontvangt cc van 

stopbericht VKA 

van TD aan Apo 

Past dossier aan 

Informeert TD 

over stop VKA en 

start DOAC 

Ontvangt 

stopbericht VKA 

(met melding 

start DOAC) van 

TD  

 Vraagt bij consult 

naar medicatie  

Past dossier aan.  

Informeert TD en 

HA over stop VKA 

en start DOAC  

Patiëntenbrief: 

- ontslagbrief 

- poliklin.Fup 

brief  

Overlijden Ontvangt 

melding 

Vraagt oorzaak 

na: relatie met 

antistolling? 

Informeert TD, 

incl. oorzaak*, 

en de apotheek. 

*: indien geen 

bloeding of (re) 

trombo-embolie 

(arterieel / 

veneus) volstaat 

eventueel de 

mededeling: 

“niet aan 

antistolling 

gerelateerd”  

Ontvangt 

overlijdens-

bericht 

Zie HA  informeert bij 

overlijden tijdens 

ZH opname de 

TD  

-incl. relatie 

doodsoorzaak en 

antistolling  

Mondeling  

Medische brief 

TD 

ontslagbrief  

Scholing  

 Interne 

deskundigheids-

training, 

Nascholing voor 

huisartsen door 

zkh 

op aanvraag Zie HA 

+ op aanvraag 

op aanvraag Scholing A(N)IOS FNT: Kunst van 

het doseren, 

scholings-
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landelijke cursus 

artsen 

+ op aanvraag  modules 

www.fnt.nl  

http://www.fnt.nl/
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Afspraken DOACs en TARs (LSKA 2.0). 

 

  

Start DOAC/ TAR behandeling 

Actie HA APO SOG TA SPEC “tool” 

Nieuwe patiënt Indien 

hoofdbehandelaar: 

stelt diagnose 

Informeert patiënt 

over indicatie, 

preparaat keuze, 

risico’s, duur 

behandeling. 

Schrijft startrecept  

(met indicatie)en 

controleert 

nierfunctie (actuele 

controle, minder 

dan 1 jaar oud)  

  

Ontvangt 

startrecept  

 

Houdt 

medicatieoverzicht 

actueel 

Zorgt voor goede 

informatie-

overdracht aan 

verschillende 

ketenpartners 

Controleert dosering 

(lettend op 

indicatie, leeftijd, 

nierfunctie) en 

interacties 

Informeert patiënt 

over: werking, 

dosering, 

bijwerkingen, 

interacterende 

medicatie 

 

Zie HA  

 

Vraagt bij consult 

naar actuele 

medicatie 

 

Indien 

hoofdbehandelaar: 

stelt diagnose 

informeert patiënt 

over indicatie, 

preparaat keuze, 

risico’s, duur 

behandeling 

Schrijft startrecept 

(met indicatie) 

Zorgt voor goede 

overdracht naar HA 

Zorgt voor 

overdracht van evt. 

wijzigingen en 

actuele 

medicatiegegevens 

naar eigen apotheek  

n.v.t. 
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Actie HA APO SOG TA SPEC “tool” 

(Na) ziekenhuis-

opname 

Ontvangt 

opname/ontslag-

brief 

 

Ontvangt 

ontslagrecept uit 

ziekenhuis en voert 

evt. wijzigingen 

door 

 

Zie HA  n.v.t. Bij opname 

vergewist zich van 

gebruik DOAC/TAR 

en van overige 

actuele medicatie. 

Bij ontslag 

(Zorgt voor) 

overdracht van 

actuele 

medicatiegegevens 

naar eigen apotheek 

en recente 

nierfunctie niet 

ouder dan een jaar 

oud 

n.v.t. 

Herhaalrecepten Schrijft 

herhaalrecept uit 

voor apotheek en 

daarbij een recente 

nierfunctie niet 

ouder dan 1 jaar 

Apotheek 

controleert of er een 

recente nierfunctie 

is (niet ouder dan 1 

jaar bij afleveren 

herhaal recept. 

Signaleert 

therapietrouw en 

koppelt zo nodig 

terug 

Zie HA nvt Zie ha  
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Tijdens DOAC/ TAR behandeling 

Actie HA APO SOG TA SPEC “tool” 

Complicatie 

- bloeding 

- (recidief) 

trombose / 

embolie (arterieel 

of veneus) 

Legt opgetreden 

complicaties vast in 

dossier en meldt 

deze aan het Lareb:  

- ernstige bloeding 

(die leidt tot 

opname of 

overlijden) 

- nieuwe trombo-

embolie (arterieel 

of veneus)  

(Heroverweegt 

middel of overlegt 

met specialist over 

het beleid bij 

herhaald optreden 

van complicaties.) 

Regionaal 

vertegenwoordiger 

krijgt feedback 

vanuit complicatie 

bespreking  

n.v.t. 

 

 

 

Zie HA Meldt zelf of via 

patiënt relevante 

nabloeding na 

ingreep aan 

HA/hoofdbehandela

ar 

Meldt ernstige 

complicaties bij 

Lareb en aan de 

huisarts 

 

 

 

Casemanagers 

≥1x per jaar een 

complicatiebespreki

ng en rapportage bij 

ronde tafel 

Mondeling overleg 

Lareb 
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Actie HA APO SOG TA SPEC “tool” 

Co-medicatie Schrijft z.n. 

alternatieve co-

medicatie n.a.v. 

interactie melding 

 

Verifieert het 

starten met andere 

antistollings-

medicatie expliciet 

bij arts. 

Bewaakt m.b.v. 

apotheekinformatie-

systeem (AIS) op 

interacties en 

adviseert hiertoe 

indien nodig 

hoofdbehandelaar 

Zie HA en Apo Schrijft z.n. 

alternatieve co-

medicatie n.a.v. 

interactie melding 

 

Schrijft z.n. 

alternatieve co-

medicatie n.a.v. 

interactie melding 

 

AIS 

Standaard 

afhandeling 

interacterende 

medicatie TAR’s 

Co-morbiditeit: 

met name 

nierfunctiestoornis, 

ernstig hartfalen, 

maligniteit, 

cognitieve stoornis  

Past z.n. beleid aan 

en informeert 

apotheker 

Bewaakt m.b.v. AIS 

op co-morbiditeit en 

adviseert hiertoe 

indien nodig 

hoofdbehandelaar. 

 

Zie HA  Zie HA 

Meldt co-morbiditeit 

(risicofactoren) na 

opname  

AIS 

Ingrepen in de 1e 

lijn 

 

Doet ingreep en 

informeert patiënt 

n.v.t. Zie HA  Vraagt bij consult 

naar medicatie 

Volgt regionale en 

ACTA richtlijn  

 

n.v.t. Regionale 

tandartsen richtlijn 

(is conform ACTA 

richtlijn 2012) 
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Actie HA APO SOG TA SPEC “tool” 

Ingreep in de 2e lijn  

of consult in de 2e 

lijn na verwijzing 

door 1e lijn 

 

Informeert 

specialist over 

DOAC/TAR 

 

Verstrekt actueel 

medicatieoverzicht 

t.b.v. specialist 

Zie HA  Doet ingreep en 

informeert patiënt  

Voor OK stelt 

hoofdbehandelaar 

pre-/peri-

/postoperatieve 

medicatiebeleid op, 

anesthesioloog legt 

dit vast en zorgt 

voor recepten en 

tno stoppen van 

antistollings-

medicatie 

Informeert HA en 

apotheek over peri-

operatieve beleid 

Locatie Vlietland: 

Ingrepen-formulier 

- endoscopie voor 

MDL ingrepen  

Behandelaarschap  Ontvangt bericht 

van specialist bij 

overdracht van 

behandelaarschap 

naar HA en v.v. 

n.v.t. Zie HA n.v.t. informeert HA over 

overdracht 

behandelaarschap 

naar HA en v.v. 

Ontslagbericht 

specialist bij 

overdracht van 

behandelaar-schap 

naar HA  
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Stop DOAC/ TAR behandeling 

Actie HA APO SOG TA SPEC “tool” 

Stoppen Stopt DOAC/TAR of 

ontvangt 

stopbericht van 

specialist 

Past dossier aan  

Ontvangt 

stopbericht 

Past dossier aan 

Zie HA Vraagt bij consult 

naar medicatie 

Past dossier aan 

Stopt DOAC/TAR en 

geeft stoprecept 

mee aan patiënt 

voor de eigen 

apotheek. 

Stuurt stopbericht 

naar HA 

 

Overstap van DOAC 

naar VKA 

Stopt DOAC of 

ontvangt 

stopbericht 

specialist. 

Zie start VKA 

antistollings-

behandeling 

Past dossier aan 

Ontvangt 

stopbericht DOAC 

(met melding start 

VKA) 

Zie HA Vraagt bij consult 

naar medicatie  

Past dossier aan. 

Stopt DOAC 

Zie start VKA 

antistollingsbehande

ling 

Patiëntenbrief: 

- ontslagbrief 

- poliklin.Fup brief  
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Actie HA APO SOG TA SPEC “tool” 

Overlijden Informeert 

apotheek. Indien 

aan antistolling 

gerelateerd ook 

Lareb melding. 

 

Ontvangt 

overlijdensbericht 

Zie HA  Informeert bij 

overlijden tijdens 

ZH opname HA incl. 

relatie 

doodsoorzaak en 

DOAC/TAR gebruik. 

Indien aan 

DOAC/TAR gebruik 

gerelateerd ook 

Lareb melding. 

Legt dit vast in 

complicatie-

registratie 

Mondeling  

Medische brief TD 

ontslagbrief  

Scholing 

 Tijdens FTO 

  

Tijdens FTO Zie HA 

+ op aanvraag 

2014: i.s.m. kaak-

chirurg + op 

aanvraag 

Scholing A(N)IOS n.v.t. 


