
5.1 Bloedstolling bij technische interventies 

Om technische interventies veilig te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat de bloedstolling goed is. 
Onze behandelingen moeten in principe beschouwd worden als ingrepen met een intermediair 
bloedingsrisico. 

In een aantal gevallen mogen de anticoagulatie niet gestopt worden owv cardiale of vasculaire 
problemen. In dat geval wordt best gewacht met het uitvoeren van interventies totdat de medicatie 
mag gestopt worden. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de ‘DES’ waarbij anticoagulatie minstens 6 
tot 12 maanden dient aangehouden te worden om trombose te voorkomen. Bij twijfel zullen we 
steeds overleggen met de cardioloog. 

Een stollingscontrole wordt gedaan bij patiënten die ouder zijn dan 50. Een controle van de PTT/INR- 
waarde wordt wel nog gedaan bij patiënten die vitamine-K-antagonisten nemen. Wij vragen aan deze 
groep om 1 à 2 dagen voor de infiltratie een controle PTT/INR te voorzien via de huisarts en deze 
mee te nemen of in het ziekenhuis te laten nemen. 

Voor een aantal anticoagulantia is het nodig om ze geruime tijd op voorhand te stoppen om ze te 
laten uitwerken. Een overzicht van de aanbevelingen hieromtrent vind je verder. In een aantal 
gevallen wordt een andere bloedverdunner met kortere werkingsduur gegeven als bridging of 
overbrugging om de kans op trombose zo laag mogelijk te houden.  

Afhankelijk van welke bloedverdunner als bridging gebruikt wordt, mag deze worden doorgenomen 
tot aan de behandeling of moet deze ook op tijd gestopt worden om de behandeling veilig te laten 
verlopen. 

Indien er meerdere interventies gepland zijn en de bloedverdunner werd hiervoor gestopt, dan zijn 
er twee mogelijkheden: 

• Als er sprake is van een bridging schema met LMWH, dan dient dit schema herstart te 
worden op de dag na de infiltratie en weer tijdig gestopt te worden voor de volgende 
infiltratie. 

• Als er geen bridging schema van toepassing is geweest, dient de oorspronkelijke 
bloedverdunner herstart te worden op de dag na de infiltratie en weer tijdig gestopt te 
worden voor de volgende infiltratie. 

Na de laatste interventie mag de oorspronkelijke bloedverdunner de volgende dag herstart worden. 
Indien sprake van een bridging-schema, wordt dit best nog enkele dagen verder gegeven en in 
overleg met de huisarts gestopt. 

In onderstaand schema vindt u de richtlijnen voor de meest courante anticoagulantia: 

 



 

Product Wanneer te stoppen vóór de procedure Herstart Bridging 

 Intermediate-risk procedure   

ASA +  ASA-combinaties Niet 24u  

Thienopyridines (P2Y12) 
 Ticlopidine (Ticlid®) 
 Clopidogrel (Plavix®) 
 Prasugrel (Efient®) 
 Ticagrelor (Brilique®) 

 
                                   10 d 
                                     7 d 
                                   10 d 
                                     7 d 

 
                      24 u 
                      24 u 
                      24 u 
                      24 u 

Overwegen bij intermediate-risk 
procedure : ASA na stop P2Y12    
Opmerking : P2Y12 niet stoppen 
< 1 maand na BMS 
<6 maanden na DES 
<3 maanden na een endovasculaire 
behandeling van een cerebraal 
aneurysma                                                                                                                                               

DOAC’s 
 Rivaroxaban (Xarelto®) 
 Apixaban ( Eliquis®) 
 Edoxaban ( Lixiana®) 
 Dabigatran (Pradaxa®) 

 
48u 
48u 
48u 

Afh nierfct 
CrCl>80 : 48 u 
CrCl>50 : 72 u 
CrCL>30 : 96 

24 u 
24 u 
24 u 
24 u 

Voor de procedure : in principe niet 
nodig mits respecteren tijdsvenster 

Na procedure : in principe niet nodig 
gezien DOAC T max bereikt met 
INR>2 ongeveer 2 u na inname. 

 
        CrCl<15 : DOAC niet geïndiceerd 

 CrCl<30 : CI Dabigatran, cave 
andere DOAC 



Coumarines 
 Acenocoumarol (Sintrom®) 
 Fenprocoumon(Marcoumar®) 
 Warfarine ( Marevan®) 

Controle INR 
4 d 

10 d 
7 d 

Na 12 u 
Cave pt is niet beschermd 

tot INR>2 
Dus LMWH continueren tot 

INR>2 

Start met therapeutische LMWH 2 
dagen na stop  coumarine(bv. 

clexane 1mg/kg 2x/d of 1.5mg/kg 
1x/d) bij  

 VKF met vg CVA/TIA 
 CHA2DS2-VASc > 4  
 MIKK + AOKK 
 DVT of longembolen 
 Antifosfolipidensyndroom, 

perifere bypass at risk, 
cardiale thrombus, 
mitralisklepstenose 

Heparine (niet gefractioneerd) IV 4 u 
(controle APTT,ACT) 

>2 u 
(“bloody” 24 u) 

 

LMWH profylactisch 
 Fraxiparine® 0.4 ml/d 
 Clexane® 40 mg/d 
 Innohep® 0.35 ml/d 

12 u (afh nierfct)  
12-24 u  

 

LMWH therapeutisch 
 Fraxiparine®>0.4ml/d 
 Clexane ®>40mg/d 
 Innohep®>0.45ml/d 
 Fraxodi® 

 
 

24 u (afh nierfct) 12-24 u   

 

 


