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Deze werkafspraak is een voortvloeisel van overleg in het kader van de Regiotafel Trombosedienst. Aan de totstandkoming werkten 
mee: R. Fijnheer, internist-hematoloog MeanderMC; J.E. Nagtegaal, apotheker MeanderMC; L. Boven, klinisch chemicus 
MeanderMC; E. van Rijnsoever, apotheker de Tolgaarde; M. Idema, Specialist Ouderengeneeskunde de Haven;  A.N.P. de Groot, 
tandarts; L.J. Meijer, huisarts; T. van Hattum, arts bloedafname trombosedienst; A.M.R. Baan, teammanager bloedafname 
trombosedienst; A.M. Unk, verpleegkundige bloedafname trombosedienst; I.C. Tchaoussoglou, huisarts/medisch coördinator MCCE 
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* De ACTA richtlijn gaat ervan uit dat bij een INR <3.5 extractie van 1-3 kiezen en mondhygiënische behandeling 
mogelijk is (max. 48 uur voor de ingreep bepaald). Binnen het Meander MC wordt gestreefd naar een INR <2.5. 
  

Voorgenomen ingreep bij patiënt met antistolling 

Patiënt gebruikt één middel Patiënt gebruikt meerdere middelen 

- Scleroseren varices 
- Kleine dermatologische en abces incisies 
- Huidbiopt 
- Ingrepen in weke delen 
- Operatieve wortelkanaalbehandeling 
- 3 implantaten 
- Parodontale behandelingen 
- Extractie 1 tot 3 tanden/ kiezen (vlgns ACTA richtlijn 2013) 

 
 
Overleg met voorschrijver welk 
middel tijdelijk gestaakt kan worden 

Vit K antagonist Plaatjesremmer NOAC LMWH 

Continueer: INR 
* voor de 
ingreep <2.5 en 
na de ingreep 
vlgns advies 

Continueer en 
informeer 
patiënt 

Continueer en 
informeer 
patiënt 

Continueer 
en 
informeer 
patiënt 

Voer ingreep uit 

Aanpassing 
medicatie 

Heroverweeg 
ingreep of 

verwijs naar 
kaakchirurg 

- Gastroscopie met biopt 
- Sterilisatie 
- Ooglidcorrectie 

Nee 



Maart 2017    Antistolling en poliklinische, eerstelijns en tandheelkundige ingrepen 

Bron: LSKA, Landelijke Standaard Keten Antistolling, november 2012; ACTA Richtlijn, juni 2013; Kennisdocument antistolling; LESA 
antistolling (2011)  
 
Deze werkafspraak is een voortvloeisel van overleg in het kader van de Regiotafel Trombosedienst. Aan de totstandkoming werkten 
mee: R. Fijnheer, internist-hematoloog MeanderMC; J.E. Nagtegaal, apotheker MeanderMC; L. Boven, klinisch chemicus 
MeanderMC; E. van Rijnsoever, apotheker de Tolgaarde; M. Idema, Specialist Ouderengeneeskunde de Haven;  A.N.P. de Groot, 
tandarts; L.J. Meijer, huisarts; T. van Hattum, arts bloedafname trombosedienst; A.M.R. Baan, teammanager bloedafname 
trombosedienst; A.M. Unk, verpleegkundige bloedafname trombosedienst; I.C. Tchaoussoglou, huisarts/medisch coördinator MCCE 
 

Toelichting bij de werkafspraak Antistolling en poliklinische, eerstelijns of tandheelkundige ingreep 
 
Voorschrijver: 
De arts/ tandarts die de behandeling met antistollingsmedicatie heeft gestart (indicatiestelling en receptuur) geldt als 
voorschrijver. Indien de patiënt inmiddels actief terugverwezen is naar de huisarts en niet meer onder behandeling of 
controle is van de specialist, dan is de huisarts hoofdbehandelaar en dus aanspreekpunt. 
 
De huisarts kan indien gewenst de initiërend specialist raadplegen, en voor patiënten onder behandeling van de 
trombosedienst de verantwoordelijk arts aldaar. 
Bij onoverkomelijke problemen bij de advisering met betrekking tot de antistolling kan de huisarts een specialist in 
consult vragen of verwijzen (indien mogelijk: meekijkconsult). 
 
Gegevensuitwisseling met trombosedienst bij gebruik vit K antagonisten 
De arts/ tandarts die de ingreep plant en/ of uitvoert informeert de trombosedienst. De trombosedienst informeert 
patiënt over eventuele aanpassingen in het schema. 
De arts/ tandarts controleert voor de ingreep of de trombosedienst is ingelicht en hoe het schema is aangepast. 
 
Gegevensuitwisseling bij gebruik van pijnstillers en antibiotica 
De arts/ tandarts die in het kader van de ingreep medicatie voorschrijft instrueert de patiënt de trombosedienst op de 
hoogte te stellen over het gebruik van zelfmedicatie (m.n. pijnstillers). 
De apotheek informeert de trombosedienst over voorgeschreven medicatie (m.n. antibiotica en eventueel pijnstillers). 
De trombosedienst informeert patiënt over eventuele aanpassingen in het schema. 
 
Verklarende woordenlijst 
ACTA: Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam 
ACTA richtlijn 2013: Beleid bij tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling. Bij het gebruik van één 
trombocytenaggregatieremmer (Ascal®, Persantin®, Plavix® en Asasantin®) hoeven deze NIET gestaakt te worden voor 
een invasieve tandheelkundige ingreep*. Bij gelijktijdig gebruik van Ascal® en Plavix® of Persantin® moet één van beide 
in overleg met de voorschrijvend specialist tijdelijk gestaakt worden. Is staken van één van beide niet toegestaan dan 
volgt verwijzing naar een kaakchirurg. Bij het gebruik van anticoagulantia zoals acenocoumarol (Sintrom®) of 
fenprocoumon (Marcoumar®) behoeven deze NIET routinematig gestopt te worden voor tandheelkundige ingrepen* 
MITS  
 

1. De INR maximaal 48 uur voor de ingreep is bepaald en niet hoger is dan 3.5. 
2. De ingreep zo a-traumatisch mogelijk verricht wordt. 
3. Na extractie de wond gehecht wordt. 
4. De patiënt de praktijk pas verlaat als de bloeding gestelpt is. 
5. De patiënt de mond zachtjes spoelt met 10 ml 5% tranexaminezuur mondspoeling 4 dd gedurende 5 dagen.  
6. De patiënt mondelinge en schriftelijke instructies krijgt over postoperatieve beloop en te nemen maatregelen 

bij een nabloeding.  
7. De patiënt zich telefonisch bij de tandarts meldt indien een nabloeding toch optreedt en niet zelf te stoppen is.  
8. De tandarts of zijn vervanger voor de patiënt bereikbaar is buiten kantooruren. Is de INR >3.5 en mag deze niet 

naar een lagere waarde worden bijgesteld dan volgt verwijzing naar een kaakchirurg. Zijn er grotere of meer 
invasieve ingrepen gepland dan volgt verwijzing naar een kaakchirurg.  

 
* Dit geldt voor de volgende tandheelkundige ingrepen: extractie van 1-3 tanden of kiezen, operatieve verstandskies 
verwijdering, parodontale behandelingen, operatieve wortelkanaalbehandelingen, abcesincisie, plaatsen van max. 3 
implantaten. 
 
Antistolling: alle medicatie die wordt voorgeschreven met de bedoeling de stollingsneiging te vertragen of te 
verminderen. 
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INR International Normalised ratio, internationale maat voor de stolbaarheid van bloed. Het geeft de snelheid weer 
waarmee uw bloed stolt. Een INR van 1.0 is de normale waarde voor mensen die geen antistollingsmiddelen gebruiken. 
 
LWWH: Low Molecular Weight Heparin, voorbeeld: nadroparine, (fraxiparine/ fraxodi) 
 
NOAC’s: Nieuw Orale Anti Coagulantia, voorbeelden: zie link 
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/inleidendeteksten/i/inl%20overige%20anticoagulantia.asp 
 
Plaatjesremmers: trombocytenaggregatieremmers, voorbeelden: acetylsalicylzuur, carbasaaltcalcium, clopidogrel, 
dipyridamol 
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/inleidendeteksten/i/inl%20trombocytenaggregatieremmers.asp 
 
Vit K antagonist: groep K remmende middelen, voorbeelden: fenprocoumon en acenocoumarol 
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/inleidendeteksten/i/inl%20vitamine%20K-antagonisten.asp 
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