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Versie 3.1 Proces DVT vrijdag of dag voor feestdag vanaf 15:30 uur

Tekst

Beslisregel ? 3

Beslisregel ?4

   
Echo 

positief: 
DVT

   
Echo 

negatief: 
Geen DVT

Contra- 
indicatie 

behandeling   
1e lijn

Geen 
Contra- 
indicatie 

behandeling 1e lijn

Bepaal d-dimeer en 
nierfunctie (indien niet 

recent bekend)

D-dimeer 
< 0,5

D-dimeer 
? 0,5

DVT uitgesloten

Bepaal nierfunctie 
indien nog niet bekend 

of bepaald

DVT onwaarschijnlijk, herhaal echo na 1 week indien nog klinisch verdacht

Eenmalig DOAC 
of LMWH indien 
echo niet direct 

verricht kan 
worden

Echo beenvaten   
eerstevolgende 

mogeljikheid

Behandeling          
op SEH

Behandeling door 
dienstdoende op HAP of 

indien geen acute 
zorgvraag meer door eigen 
huisarts op eerstvolgende 

werkdag

Overleg met internist: start behandeling in eerste lijn

Overleg huisarts - internist

Tekst

Bij deze indicaties is maatwerk benodigd. Neem na bewezen DVT contact op met 
de dienstdoende internist voor overleg.

- progressie van de DVT ondanks behandeling;
- ernstig verhoogd bloedingsrisico;
-nierinsufficiëntie (eGFR < 30 ml/min);
- diastolische bloeddruk herhaaldelijk > 120 mmHg;
- extreem overgewicht (BMI > 50 of gewicht > 150 kg);
- (psycho)sociale redenen waardoor thuisbehandeling niet mogelijk is;
- patiënt met aangetoonde familiaire DVT bij wie de initiële behandeling thuis is 
begonnen (nadere diagnostiek naar trombofilie en bepaling behandelduur).
- patiënten met een idiopatische DVT én een laag risico op bloedingen die langdurige 
behandeling wensen om de kans op een recidief te minimaliseren;
-bekende trombofilie (over over duur van de behandeling);
-een maligniteit en DVT (afstemming en beleid);
- blijvend (sterk) vermoeden van DVT ondanks (herhaald) negatieve 
compressie-echografie;
- recidief-DVT in hetzelfde of andere been (onderliggende risicofactoren en 
behandelduur);

Contra-indicaties voor 
instroom in zorgpad.

- Een DVT langer bestaand 
dan 30 dagen

- Zwanger of postpartum
- Leeftijd < 18 jaar
- Reeds gebruik van 

anticoagulantia
- Binnen 16 dagen na 

vaccinatie COVID met 
Astra-Zeneca of Janssen

Toelichting zorgpad

Aandachtspunten bij aanvullend 
onderzoek (echo of lab) vanaf de HAP:                                                                              
- Patient laat zich voorafgaand aan de 
venapunctie inschrijven bij de balie SEH 
(Telefooncentrale)                                       - 
- Behandelaar neemt bloed af, 2e optie: 
VS/PA/BA op kamer 11, 3e optie: 
ondersteuner SEH komt HAP afnemen                                  
- Patient wacht in wachtkamer HAP op 
uitslag D-Dimeer of gaat in overleg met 
behandelend arts in afwachting van de 
uitslag naar huis

Tijden voor echo DVT:                             
ma-vr: 9.00 - 11:30 uur                          

& 14:00 - 16:30  (uitslag gaat 
naar eigen huisarts)                                                 

weekend: alleen om 11:00 
uur (locatie Gasthuis, uitslag 

gaat naar HAP)

Aanvraag van echo via 
ZorgDomein of op papier                                                                                                                                                               
Vermeld hierin eventuele 
contra indicaties voor 
behandeling 1e lijn
Afspraak maken niet nodig. 
Geef aanvraag bepaling 
nierfunctie mee
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