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Disclosures belangen spreker

Voor de bijeenkomst mogelijke relevantie relaties met bedrijven:
• Melchior Nierman: geen

• Stephan Joosten: 

• Sprekersvergoeding Bristol Myers Squibb, Pfizer, Boehringer Ingelheim, Bayer

• Lid werkgroep beroertepreventie: Bristol Myers Squibb en Pfizer



Signaleringsfunctie

Buiten de huisartsenpraktijk ligt er een belangrijke taak 
om AF-patiënten zo optimaal mogelijk te begeleiden bij:

• De trombosedienst
• De apotheker



Wanneer antistolling?

1. Voorkomen (preventie) van trombose:
• Beroertepreventie bij boezemfibrilleren
• Kunstklepprothese in het hart

• Vaatoperatie
• Immobiliteit

2. Behandeling van trombose:
• Trombosebeen
• Longembolie

FNT Samenvatting Medische Jaarverslagen 2020, www.fnt.nl



Antistolling voor AF in Nederland 2009-2020

• Trombosediensten hebben in Nederland de patiënten behandeld met VKA 
effectief begeleid

• Behandeling met een VKA is effectief in het reduceren van het aantal beroertes

• Behandeling met een DOAC is vergeleken met een VKA tenminste zo effectief in 
het reduceren van het aantal ischemische beroertes en is daarbij geassocieerd 
met minder intracraniale bloedingen.

Ruff CT et al. Lancet 2014; 383: 955–62 



Intracraniële bloedingen

Absolute reductie incidentie van 0,8% naar 0,4%1

1. Ruff CT et al. Lancet 2014; 383: 955–62 



Intracraniële bloedingen
Real-world data (n=466.991)1

1. Lip GYH et al. Stroke 2018;49:2933-2944

NOAC 3 vs. Warfarine

NOAC 1 vs. Warfarine

NOAC 2 vs. Warfarine



Intracraniële bloedingen

Real-world data (n=150.487)1

NOAC 1 vs. Warfarine

NOAC 2 vs. Warfarine

NOAC 3 vs. Warfarine

1. Lip GYH et al. J Intern Med. 2021, Jan; 289(11):42-52. doi: 10.1111/joim.13140. 



Introductie DOAC
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Omzetten van VKA naar DOAC?

Voor iedereen?
• Nee, let op contra-indicaties!

Bij wie wel?
• Iedere andere patiënt heeft het recht om te weten dat 

er verschillende behandelopties zijn

• Hoe vaak moet cliënt naar de trombosedienst?
• Hoe vaak wijzigt de dosering van de VKA?
• Hoe belastend zijn de bezoeken aan de trombosedienst voor de cliënt?
• Gebruikt cliënt een medicijnrol?
• Heeft cliënt medicatiegebruik in eigen beheer?

• Maak gezamenlijk afspraken hoe dit aangepakt kan worden 
en leg taken en verantwoordelijkheden goed vast



Omzetten van VKA naar DOAC?

• Beoordeel de individuele patiënt!
• Stem het af met de patiënt, voorschrijver, trombose-arts

• Mantelzorger? Professioneel verzorgende?



Beroertepreventie 

1. (Vroege) opsporing atriumfibrilleren

2. Goede antistollingsbegeleiding

3. Acute trombectomie bij beroerte

4. Verbeteren beroerte revalidatie traject



Initiëren antistolling bij AF

• Episode AF (K78) in HIS, zonder antistolling 

• Patiënten MET anti-aritmica, 
ZONDER antistolling

• Flecaïnide, amiodaron, sotalol, … 



DOAC richtlijnen

• NVVC/ESC 2016 1

→ DOAC 1ste keus

• NIV-richtlijn 2016 2

→ DOAC 1ste keus

• NHG-standaard 2017 3

→ VKA en DOAC - gelijkwaardig alternatief

1.Kirchhof P, et al. Eur Heart J. 2016; 37(38): 2893-962.
2.Nederlandse Internisten Vereniging. Richtlijn antitrombotisch beleid. 2016; (http://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrombotisch_beleid).
3.NHG-werkgroep Diepe veneuze trombose en longembolie. Huisarts en Wetenschap. 2017; 60(9): 460.

http://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrombotisch_beleid


Keuze DOAC

• Patiëntkenmerken sturen keus

• Geen direct vergelijkend gerandomiseerd onderzoek tussen de 
verschillende DOAC’s

• Nierfunctie
• Risico op maagbloeding
• Algeheel bloedingsrisico
• Leeftijd
• Voorkeur van de patiënt



Wetenschappelijk inzichten: switchers van VKA naar DOAC

1 2 3

Res Pract Thromb Haemost. 2020;4(4):586-593. J Thromb Haemost. 2020;18(6):1390-1397. J Thromb Haemost. 2022;20(2):339-352.



Wetenschappelijk inzichten: switchers van VKA naar DOAC

1 2 3

N = 1399 DOAC switchers
DOAC treatment persistence (94%) 
DOAC treatment adherence (86%) 

Voorspellers voor nonadherence 
- jongere leeftijd (OR 5.9; <60jr vs >75jr)
- weinig poli controles specialist (OR 1.6)
- kleine bloedingen onder DOAC (OR 1.9)
- 2x daags doseringsschema (OR 1.9)

N = 1399 DOAC switchers
DOAC behandel tevredenheid = 8.8 
25% heeft zorgen over adverse events 

Voorspellers voor zorgen:
- jongere leeftijd (OR 4.1; <60jr vs >75jr)
- vrouwelijk geslacht (OR 1.3),
- hogere opleiding (OR 1.6)
- 73% bereid deelname DOAC-monitoring.

N = 3696 AF-patiënten

18,7% had een pre-switch TTR ≤ 45%.

DOAC-switchers met een lage pre-switch TTR, 
hadden een slechter persistentie patroon na de 
switch in vergelijking met AF-patiënten met een 
hoge pre-switch TTR.

Res Pract Thromb Haemost. 2020;4(4):586-593. J Thromb Haemost. 2020;18(6):1390-1397. J Thromb Haemost. 2022;20(2):339-352.



Switchers naar DOAC

Over het algemeen 
- goede adherence (86%) 
- goede persistence (94%) 
- hoog behandeling tevredenheid (8.8)
- weinig zorgen over adverse events (25%)
- bereid deelname DOAC-monitoring (73% )

Belangrijke factoren:
- jongere leeftijd 
- vrouwelijk geslacht
- hogere opleiding
- weinig poli controles specialist 
- kleine bloedingen onder DOAC
- 2x daags doseringsschema
- TTR1: DOAC-switchers met een lage 

TTR zijn slechter af met een DOAC

DOAC DOUBLE-CHECK!
Voor alle patiënten op direct orale anticoagulantia (DOAC)

D
O

A

C

Dubbel check de indicatie

Drug-Drug interacties

Orgaan functie incl. lever en nier

Aanpassingen zowel leeftijd en gewicht

Counsel

1 2 3+ +

1. TTR = Time in Therapeutic Range (INR tussen 2,0-3,0)



Switchers naar DOAC

• 3696 AF-patiënten werden geïncludeerd. Daarvan hadden 690 
(=18,7%) een pre-switch TTR ≤ 45%. 

• Na DOAC-switch: 14,0% binnen 1 jaar non-persistent op DOAC, 
9,8% bij degenen met een pre-switch TTR> 45%. 

• Pre-switch TTR ≤ 45% is geassocieerd met een hoger risico op niet-
persistentie op DOAC (HR 1,55, 95% BI 1,22-1,97). 

• De resultaten waren vergelijkbaar bij het gebruik van andere 
afkappunten (60% of 70%) om een lage TTR te definiëren

Toorop MMA, et al. J Thromb Haemost. 2022;20(2):339-352. TTR = Time in Therapeutic Range (INR tussen 2,0-3,0)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jth.15592


Non-persistentie (over de jaren heen)

Toorop MMA, et al. J Thromb Haemost. 2022;20(2):339-352.



DOAC persistentie switchers

10.55% stopt 15.14% stopt 19.47% stopt 23.14% stopt

Toorop MMA, et al. J Thromb Haemost. 2022;20(2):339-352.



DOAC persistentie starters

Toorop MMA, et al. Eur Heart J. 2021;42(40):4126-4137.



Optimaliseren antistolling

• Optimale dosering DOAC’s: 
matchen van indicatie en patiëntkenmerken

• Maak afspraken met ketenpartners!

• In ieder geval bij start en wijziging, 
maar ook jaarlijks

• Ingeregeld in de praktijk?
• Wie doet wat?

• Wees zeer kritisch bij dosisreductie



Optimaliseren antistolling

• De dosering van de DOAC kan verschillen per indicatie1

apixaban dabigatran edoxaban rivaroxaban

nvAF 2 dd 5 mg 2 dd 150 mg 1 dd 60 mg 1 dd 20 mg

Behandeling DVT/PE 7 dagen: 2 dd 10 mg
v.a. dag 8: 2 dd 5 mg

2 dd 150 mg 1 dd 60 mg 21 dagen: 2 dd 15 mg
v.a. dag 22: 1 dd 20 mg

Preventie recidief DVT/PE 2 dd 2,5 mg 2 dd 150 mg 1 dd 60 mg 1 dd 10 mg
1 dd 20 mg*

Preventie DVT na 
electieve knie- of 
heupoperatie

2 dd 2,5 mg 1 dd 220 mg 1 dd 10 mg

ACS 2 dd 2,5 mg

*bij grote kans op recidief

De genoemde doseringen in de tabel zijn doseringen waarbij er geen redenen zijn om de dosering aan te passen op basis van factoren als leeftijd, nierfunctie, lichaamsgewicht of interacterende medicatie.

1: Vigerende SmPC’s van apixaban, dabigatran, edoxaban en rivaroxaban



Dosisreductie

Serum
creatinine

15-50ml/minRivaroxaban
Naar 15 mg OD

15-50ml/min ≤60kg PgP-remmers*

* dronedarone, erythromycine, ketokonazol, ciclosporine

Edoxaban
Naar 30 mg OD

30-50ml/min ≥80 jaar VerapamilDabigatran
Naar 110 mg BID

15-30ml/min ≥80 jaar ≤60kg ≥133 µmol/l

Tenminste twee van de drie factoren

Apixaban
Naar 2,5 mg BID A B C

Vigerende SmPC’s van apixaban, dabigatran, edoxaban en rivaroxaban



Dosisreductie

Wees terughoudend met dosisreductie!

Voorbeeld 1:
• Man, 73 jaar
• AF
• Lichaamsgewicht 83 kg
• CKD-EPI teruggelopen van 

53 mL/min naar 47 mL/min
• Gebruikt rivaroxaban 20mg 1d1t
• Geen interacterende medicatie

Voorbeeld 2:
• Vrouw, 79 jaar jaar
• AF
• Lichaamsgewicht 56 kg
• CKD-EPI 62 mL/min
• Gebruikt apixaban 5mg 2d1t
• Geen interacterende medicatie



Kijkje in de apotheek.. medicatiebegeleiding

Eerste uitgifte
• Indicatie

• Werking
• Bijwerkingen
• Gebruiksadviezen

• Medicijnen vergeten

Tweede uitgifte
• Ervaringen: 

bloedingen?

• Therapietrouw?

Vervolguitgifte
• Monitoring persistentie (EU  TU en TU  VU)
• Monitoring therapietrouw
• Monitoring dosering o.b.v. leeftijd of gebruiksduur

• Dabigatran > 80 jaar
• Dosering DOAC bij DVT > 6 maanden gebruiksduur



5 tips voor therapietrouw

1. Bespreken van angsten en denkbeelden
2. Wees alert op signalen
3. Afspraken medicatie laten herhalen
4. Betrek partner / mantelzorger erbij
5. Onderzoek belemmerende en 

bevorderende factoren



Welke vraag heeft u voor 
Melchior en Stephan?

Q&A
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