ANTITHROMBOTICA
Algemeen
• Indien mogelijk worden de antithrombotische middelen niet of slechts kortdurend gestaakt
voor een chirurgische ingreep. Dit dient vooral ter bescherming van de patiënten met een
hoog risico op trombo-embolische complicaties. Indien het staken van de orale
antithrombotica noodzakelijk is vanwege de grootte van de ingreep dient bij patiënten met een
hoog risico op trombose overbruggingstherapie te worden ingezet.
•

De kans op een (geringe en goed te behandelen) nabloeding dient altijd afgewogen te worden
tegen een trombo-embolisch accident.

•

De ACTA richtlijn “Beleid bij tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling”
die is geaccordeerd door de KNMT, de FNT (Federatie van Nederlandse Trombosediensten)
en onderdeel is van de LSKA (Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling) is nog altijd de
versie uit 2012. Hierin zijn de directe orale anticoagulantia (DOACs of NOACs) niet
opgenomen. Op basis van de ervaringen die inmiddels met deze middelen zijn opgedaan en
11-14
op basis van verschillende bronnen
neemt de NVMKA de DOACs/NOACs ook in haar
richtlijn op.

•

Bij de behandeling van patiënten die antithrombotica gebruiken kunnen de volgende
maatregelen worden overwogen om nabloedingen te voorkomen:
- goed overhechten
®
®
- gebruik van bloedstelpende materialen zoals gelatine (Gelita , Spongostan ,
®
Willospon ), geoxideerde cellulose (Surgicel®) of chitosan (Hemcon®)
- goede instructies aan de patiënt, mondeling en schriftelijk
- de patiënt een half uur na behandeling de afdeling laten verlaten, nadat is
gecontroleerd op nabloedingen.
- voorschrijven van tranexaminezuur mondspoeling 50 mg/ml, 200ml, 5 dagen 4dd
zachtjes de mond spoelen gedurende 10 minuten

•

Patiënten die twee verschillende trombocytenaggregatieremmers voorgeschreven krijgen
vallen doorgaans in groep met een hoog risico op trombose, bijvoorbeeld kort na het plaatsen
van een coronaire stent. Vaak is de dubbele trombocytenaggregatieremming voor een
beperkte periode voorgeschreven. Het uitstellen van de een ingreep tot na deze periode is te
overwegen. Het staken van één van deze middelen zonder overleg met de behandelaar wordt
afgeraden.
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Stroomdiagram
Antithrombotica

i.v of i.m toegediende antitromboticad)
(doorgaans bij klinische patiënt)

orale antitrombotica
- VKAa)
- TARb)
- DOACc)

Overleg behandelend specialist of
stollingsarts

Ingreep met laag bloedingsrisico:
Extractie max 3 elementen
Apexresectie, chirurgische
verwijdering derde molaar,
parodontale behandelingen,
plaatsen van max 3 implantaten

Ja: ACTA Richtlijn volgen
Bij DOAC: ACTA richtlijn volgen conform
het beleid bij VKA’s, echter zonder INR
bepaling
Iedere combinatie van antithrombotica ,
inclusief dubbele TAR’s: overleg
stollingsarts, cardioloog, etc

Nee, grotere ingreep dan
beschreven in ACTA richlijn. (zie vervolg
stroom diagram voor TAR en DOACs)

VKA
Hoog tromboserisicoe)
Klinische
ingreep:
volgens lokaal
intramuraal
protocol bepaalt
hoofdbehandelaar
of anesthesioloog
het perioperatieve beleid
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Poliklinische
ingreep:
Overbruggings
therapie door
trombosedienst

Laag tromboserisicoe)
Klinische ingreep:
Geen overbrugging,
volgens lokaal
intramuraal protocol
bepaalt
hoofdbehandelaar of
anesthesioloog het
peri-operatieve
beleid.

Poliklinische
ingreep:
Perioperatief beleid
laten afstemmen
door
Trombosedienst

Stroomdiagram; vervolg
Grotere ingreep dan beschreven in ACTA
richtlijn
TAR
Bij zowel klinische als
poliklinische ingreep:
Hoog tromboserisicoe):
Indien mogelijk ingreep
uitstellen, anders overleg
behandelend specialist over
staken TAR of
overbruggings- therapiee)

Laag tromboserisicoe):
TAR 3-5 dagen stakenf)

DOAC
Bij zowel klinische
als poliklinische
ingreep:

zie tabel onder g).
Geen overbrugging met LMWH

Toelichting stroomdiagram
a) VKA = vitamine K antagonisten. In Nederland worden hiervoor acenocoumarol en fenprocoumon
(Marcourmar®) gebruikt.
b) TAR = Trombocyten aggeratieremmers.
Acetylsalicylzuur (Ascal® 1dd 80-100mg), Clopidogrel (Plavix® 1dd 75mg), Dipyridamol (Persantin®
2dd 200mg), dipyridamol/acetylsalicylzuur (Asasantin® 2dd 200/25 mg) en Ticagrelor (Brilique®) zijn
de meest voorgeschreven middelen in deze categorie.
c) Dit betreffen de factor Xa antagonisten Rivaroxaban (Xarelto®), Apixaban(Eliquis®) en Edoxaban
(Lixiana®) en directe trombine inhibitoren, zoals Dabigatran (Pradaxa®).
d) Dit betreft doorgaans heparine of laagmoleculair-gewicht heparine. In overleg met de behandelend
specialist kan een kleine ingreep, bijvoorbeeld één of enkele extracties, zonder staken van de therapie
worden uitgevoerd. Bij LMW heparines kan dit het beste kort voor de volgende gift. Bij grotere
ingrepen: overleg met de behandelend specialist.
In een enkel geval kan men geconfronteerd worden met een klinische patiënt die trombolytica (bv
Streptokinase, Urokinase) toegediend krijgt en een acute chirurgische behandeling moet ondergaan.
In dat geval is altijd overleg met de behandelend specialist aangewezen.
e) Het bepalen van het tromboserisico van een individuele patiënt behoort niet tot de dagelijkse
routine van de kaakchirurg. In sommige gevallen is het risico eenvoudig in te schatten.
Er zijn diverse scoringsmethoden beschikbaar om het tromboserisico in te schatten. Hiervoor wordt
verwezen naar lokale richtlijnen en de literatuur. Hiervoor wordt verwezen naar de Nederlandse
15)
richtlijn antitrombotisch beleid . In de praktijk zal bij twijfel meestal overleg plaatsvinden met de
behandelend specialist.
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Bij klinische procedures zal de inschatting van het tromboserisico en eventueel overleg met
10)
cardioloog, internist over het perioperatieve beleid door de anesthesioloog worden uitgevoerd.
f) Bij klinische opname wel reguliere antitrombotische (DVT) profylaxe voorschrijven.
g) Tabel: laatste gift DOAC voor ingreep met verhoogd of normaal bloedingsrisico.
NB: De ingrepen genoemd in de ACTA richtlijn vallen onder de ingrepen met een laag bloedingsrisico:
de DOAC kan dan gecontinueerd worden.
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