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Samenvatting
Onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de multidisciplinaire
evidence-based klinische richtlijn Neuraxisblokkade. Deze richtlijn is bedoeld om de zorg rondom
antistolling en pijnblokkades te optimaliseren. In deze samenvatting ontbreken het
wetenschappelijk bewijs en de overwegingen die tot de aanbevelingen geleid hebben. Lezers van
deze samenvatting worden voor deze informatie verwezen naar de volledige richtlijn. Deze
samenvatting van aanbevelingen staat niet op zichzelf. Bij medische besluitvorming dient rekening
te worden gehouden met de omstandigheden en voorkeuren van de patiënt. Behandeling en
procedures met betrekking tot de individuele patiënt berusten op wederzijdse communicatie
tussen patiënt, arts en andere zorgverleners.
Algemene notitie: Indien er een contra-indicatie bestaat tegen het hervatten van de antistolling
al dan niet met een catheter in situ (kan zijn therapeutische dosis, maar kan ook zijn vanwege de
aard van het medicament) dan is op dit moment een profylaxe met LMWH vooralsnog de 1e keuze,
omdat hier de meeste ervaring mee is.

Hoofdstuk 1 Algemene inleiding
Afbakening richtlijn
Er moet altijd een risicoafweging worden gemaakt tussen de noodzaak van het stoppen van de
medicatie voor de neuraxisblokkade en betreffende ingreep versus het risico dat de patiënt
loopt als deze medicatie wordt gestopt, bijvoorbeeld een nieuw cardiovasculair incident.
Tijdstip hervatten medicatie = tijdstip 0* + 8 uur – Tmax**
* Tijdstip 0 = tijdstip neuraxisblokkade of verwijderen catheter
** Voor medicatie met een lange inwerktijd zoals bv VKA wordt een afwijkend interval aanbevolen

Hoofdstuk 4 Inschatting van verhoogde bloedingsneiging
Met behulp van welke diagnostische middelen kan een verhoogde bloedingsneiging worden
opgespoord bij patiënten die een neuraxisblokkade ondergaan?
Ga bij de anamnese na of de patiënt die een neuraxisblokkade dient te ondergaan mogelijk een
verhoogde bloedingsneiging heeft, zie tabel 4.1 bloedingsanamnese. Indien hier aanwijzingen
voor zijn, is stollingsonderzoek conform lokale afspraken geïndiceerd.

Hoofdstuk 5 Antistollingsmiddelen
Trombocytenaggregatieremmers
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van
trombocytenaggregatieremmers?
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Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van
acetylsalicylzuur
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Acetylsalicylzuur hoeft niet gestaakt te worden voor de neuraxisblokkade of
catheterverwijdering.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Continueer acetylsalicylzuur na neuraxisblokkade en catheterverwijdering, er is geen
tijdsinterval.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Continueer acetylsalicylzuur op de dag van een bloedige punctie.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.

P2Y12-receptor antagonisten
Clopidogrel
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van clopidogrel?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Staak clopidogrel vijf dagen voor de neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Herstart clopidogrel zeven uur na neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Herstart clopidogrel zeven uur na een bloedige punctie.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.

Prasugrel
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van prasugrel?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Staak prasugrel zeven dagen voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Herstart prasugrel zeven uur na het aanleggen van neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Herstart prasugrel zeven uur na een bloedige punctie.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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Ticagrelor
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van ticagrelor?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Staak ticagrelor tenminste vijf dagen voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Herstart ticagrelor zeven uur na neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Herstart ticagrelor zeven uur na een bloedige punctie.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.

PDE/ADP-remmers
Dipyridamol
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van dipyridamol?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Dipyridamol hoeft niet gestaakt te worden voor de neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Continueer dipyridamol na neuraxisblokkade of catheterverwijdering, er is geen tijdsinterval.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Continueer dipyridamol op de dag van een bloedige punctie.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.

NSAID’s: niet-selectieve en selectieve COX remmers
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van NSAID’s?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
NSAID’s (niet selectieve COX-remmers) kunnen worden gecontinueerd voor de neuraxisblokkade of
catheterverwijdering.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
NSAID’s (niet selectieve COX-remmers) kunnen worden gecontinueerd na neuraxisblokkade of
catheterverwijdering, er is geen tijdsinterval.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
NSAID’s (niet selectieve COX-remmers) kunnen geïndiceerd worden gecontinueerd op de dag van
een bloedige punctie.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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Selectieve COX-2 remmers
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Selectieve COX-2 remmers hoeven niet gestaakt te worden voor de neuraxisblokkade of
catheterverwijdering.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Continueer selectieve COX-2 remmers na neuraxisblokkade of catheterverwijdering, er is geen
tijdsinterval.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Continueer selectieve COX-2 remmers op de dag van een bloedige punctie.

Metamizol
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van metamizol?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Metamizol hoeft niet gestaakt te worden voor de neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Continueer metamizol na neuraxisblokkade en catheterverwijdering, er is geen tijdsinterval.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Continueer metamizol op de dag van een bloedige punctie.

SSRI’s: serotinine heropname remmers
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van specifieke
serotonine remmers (SSRI’s)?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
SSRI’s hoeven niet gestaakt te worden voor de neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Continueer SSRI’s na neuraxisblokkade of catheterverwijdering, er is geen tijdsinterval.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Continueer SSRI’s op de dag van een bloedige punctie.
Combinatie van medicatie
Bij patiënten met een combinatie van een (anamnestisch) verhoogd bloedingsrisico en het
gebruik van SSRI’s in combinatie met acetylsalicylzuur en/of NSAID’s dient het beleid te worden
vastgesteld in overleg met de lokaal verantwoordelijk stollingsdeskundige. Houd bij staken van
het NSAID rekening met de halfwaardetijd zoals vermeld in tabel 5.1.
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GBIIb/IIIa antagonisten
Wat is de kans op neuraxiale hematomen bij gebruik van GPIIb/IIIa-receptorantagonisten en een
neuraxisblokkade?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Geef geen neuraxisblokkade tijdens het gebruik van GPIIb/IIIa-receptorantagonisten.
Houd in voorkomende gevallen na staken van abciximab een tijdsinterval van tenminste 48 uur
aan alvorens een neuraxiscatheter te verwijderen of een neuraxisblokkade te verrichten.
Houd in voorkomende gevallen na staken van eptifibatide respectievelijk tirofiban een
tijdsinterval van tenminste acht uur aan alvorens een neuraxisblokkade te verrichten of een
neuraxiscatheter te verwijderen.
Controleer voor een neuraxisblokkade of het verwijderen van een neuraxiscatheter na
toediening van GPIIb/IIIa-receptorantagonisten het aantal trombocyten.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Houd na een neuraxisblokkade of het verwijderen van een neuraxiscatheter en de toediening
van GPIIb/IIIa-receptor antagonist een tijdsinterval van tenminste acht uur aan. Controleer voor
de toediening het aantal trombocyten.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.

Vitamine K-antagonisten (cumarinederivaten)
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van Vitamine Kantagonisten (cumarinederivaten) en een neuraxisblokkade?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Stop met vitamine K-antagonisten voor het zetten van een neuraxisblokkade en ga over op een
ander antistollingsregime indien bridging nodig wordt geacht.
Meet de INR de dag voor of de dag van het zetten van de neuraxisblokkade. De INR moet <1.8
zijn, zie tabel 5.9.
Tijdsinterval voor hervatten vitamine K-antagonisten na neuraxisblokkade
Bij een neuraxiscatheter in situ wordt het (her)starten van antistolling met vitamine Kantagonisten afgeraden. Na controle van de uitgangs-INR kunnen vitamine K-antagonisten direct
na het verwijderen van een neuraxiscatheter worden gestart/hervat onder regelmatige controle
van de INR. Gebruik hierbij geen oplaaddosis of herstart, na controle van de INR, in de
onderhoudsdosering die te voren werd gebruikt.
Tijdsinterval in geval van bloedige punctie
(Her)start in geval van bloedige punctie pas na 24 uur.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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Indirecte factor Xa remmers (IIa remmers)
Laagmoleculair heparine (Low Molecular Weigth Heparine = LMWH)
Wat is de kans op bloedingen bij gebruik van laagmoleculair heparine in combinatie met een
neuraxisblokkade of perifere zenuwblokkade?
Algemeen
Trombocyten hoeven niet bepaald te worden bij toediening van LMWH.

Profylactische doseringen LMWH
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Houd een tijdsinterval van tenminste tien uur aan tussen het toedienen van een (intensieve)
profylactische dosering LMWH en een neuraxisblokkade en/of het verwijderen van een
neuraxiscatheter.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Wacht minimaal vier uur alvorens LMWH in (intensieve) profylactische dosering te geven na een
neuraxisblokkade en/of verwijderen van een neuraxiscatheter.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Wacht minimaal vier uur alvorens LMWH in (intensieve) profylactische dosering te geven na een
bloedige neuraxisblokkade.
Patiënten met nierinsufficiëntie (GFR<50 mL/min) en profylactisch LMWH
Houd een tijdsinterval van tien uur aan tussen het toedienen van een (intensieve) profylactische
dosering LMWH en een neuraxisblokkade (of verwijderen van een neuraxiscatheter) om een
verhoogd bloedingsrisico door een LMWH te voorkomen.

Therapeutische doseringen LMWH
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Wacht bij een therapeutische, dosering, LMWH tenminste 24 uur tussen de laatste gift en een
neuraxisblokkade.
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Een neuraxiscatheter in situ is een contra-indicatie voor therapeutische doseringen LMWH.
LMWH kan in (intensieve) profylactische dosering wel worden toegediend bij een
neuraxiscatheter in situ.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
(Her-)start therapeutische doseringen LMWH 24 uur na neuraxisblokkade of neuraxiscatheter
verwijdering. In de tussenliggende periode kan de (intensieve) profylactische dosering LMWH
toegediend worden ter preventie van trombo-embolische complicaties.
Patiënten met nierinsufficiëntiee-GFR <50ml/min en therapeutisch LMWH
Aanbevolen wordt om bij gebruik van meer dan drie dagen van LMWH bij een e-GFR <50 ml/min
op geleide van anti-Xa monitoring de dosis LMWH te corrigeren.
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Controleer of dosisreductie heeft plaatsgevonden. Zo ja, wacht 24 uur tussen het staken van een
therapeutische dosering LMWH en een neuraxisblokkade. Zo niet, bepaal tijdstip op geleide van
de anti-Xa-test.
(Her-)start de aangepaste therapeutische doseringen LMWH 24 uur na neuraxisblokkade of
neuraxis catheterverwijdering. De profylactische dosering LMWH kan wel toegediend worden.

Bloedige punctie
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie en therapeutisch LMWH
Wacht minimaal 24 uur alvorens LMWH in (zogenaamd aangepaste) therapeutische dosering te
geven na een bloedige neuraxisblokkade.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.

Fondaparinux
Wat is de kans op neuraxiale hematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van
fondaparinux?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade
Verricht geen neuraxisblokkade bij preoperatief gebruik van fondaparinux (normaliter
postoperatief gebruikt) Indien toevallig de patiënt fondaparinux reeds preoperatief gebruikt
heeft moet er 36 uur gestopt worden.
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Overweeg profyaxe met een LMWH in plaats van fondaparinux zolang een neuraxiscatheter in
situ is.

Profylactische dosering fondaprinux, postoperatief
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Postoperatieve toediening van fondaparinux als VTE profylaxe is geen absolute contra-indicatie
voor een neuraxiscatheter in situ. Onderbreek de fondaparinux tenminste 36 uur voor het
verwijderen van de neuraxiscatheter; de eerstvolgende gift fondaparinux kan zes uur na het
verwijderen van de neuraxiscatheter worden toegediend.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Wacht 24 uur alvorens fondaparinux toe te dienen, na een bloedige punctie. Dien in dat geval
profylactisch gedoseerd LMWH toe in de eerste 24 uur.

Fondaparinux in therapeutische dosering
Therapeutische dosering fondaparinux
Dit is een contra-indicatie voor een neuraxisblokkade.
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Therapeutische dosering fondaparinux, preoperatief
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Preoperatieve toediening van fondaprinux in therapeutische dosering vormt een contra-indicatie
voor neuraxisblokkade.
Therapeutische dosering fondaparinux, postoperatief
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Dit is een contra-indicatie voor een neuraxisblokkade.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.

Danaparoid
Wat is de kans op neuraxiale hematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van
danaparoid?
Geef geen neuraxisblokkade aan patiënten die danaparoid gebruiken.

Ongefractioneerd heparine
Wat is de kans op neuraxiale hematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van
ongefractioneerd heparine?
Preoperatief
Ongefractioneerde heparine subcutaan preoperatief voor profylaxe
Houd een tijdsinterval van vier uur aan tussen de laatste dosering heparine 5000 IE sc en een
neuraxisblokkade.
Bepaal geen aPTT bij een profylactische dosering heparine van 2 dd 5.000 IE UH s.c. Wel dient het
aantal trombocyten bepaald te worden bij toediening langer dan vijf dagen.
Neuraxisblokkade wordt ontraden bij een dosering van 5000 IE heparine s.c. driemaal daags als
profylaxe.
Ongefractioneerd heparine preoperatief therapeutisch (continu intraveneus)
Geef geen neuraxisblokkade bij patiënten die volledig gehepariniseerd worden.
Indien er toch een sterke indicatie bestaat voor een neuraxisblokkade, stop de heparinepomp
minimaal vier uur voor de neuraxisblokkade; de aPTT moet net voor de neuraxisblokkade bepaald
worden, die mag maximaal 1,5 maal de normaalwaarde* bedragen.
*aPTT<1.5 N, waarbij N is gedefinieerd als de mediaan van de vermelde range van de lokale aPTT bepaling

Peroperatief
Ongefractioneerd heparine (intraveneus) peroperatief
Peroperatief intraveneuze heparinisatie van (maximaal 100 IE/kg) is veilig indien toediening
plaatsvindt tenminste een uur na het verrichten van de neuraxisblokkade.
Verwijder een neuraxiscatheter vier uur na staken van de intraveneuze heparine toediening, mits
de aPTT maximaal 1,5 x de normaalwaarde* is.
*aPTT<1.5 N, waarbij N is gedefinieerd als de mediaan van de vermelde range van de lokale aPTT bepaling
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Ongefractioneerde heparine (intraveneus) peroperatief volledig (in de cardiochirurgie)
Wees terughoudend met volledige intraoperatieve heparinisatie na een neuraxisblokkade. Houd
bij een sterke indicatie een tijdsinterval van minimaal één uur aan tussen neuraxisblokkade en
toediening van heparine. Verwijder de neuraxiscatheter na antagoneren van de heparine en
controle van de aPTT, ACT.

Postoperatief
Tijdsinterval hervatten heparineprofylaxe postoperatief na neuraxisblokkade of
catheterverwijdering
Ongefractioneerde heparine subcutaan postoperatief voor profylaxe (2dd 5000 IE sc)
De eerstvolgende gift 5000 IE heparine s.c. na de neuraxisblokkade kan na één uur worden
gegeven. Controleer het trombocyten aantal bij toediening meer dan vijf dagen.
Tijdsinterval hervatten heparine therapeutisch postoperatief , continu intraveneus na
neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Start geen therapeutische heparinepomp met een epiduraal catheter in situ.
Hervat de heparinepomp niet eerder dan 24 uur na het verwijderen van de catheter
Tijdsinterval in geval van bloedige punctie
Voor peroperatief beleid:
Ongefractioneerd heparine (intraveneus) peroperatief (maximaal 100 IE/kg)
Na een bloedige punctie hoeft de ingreep niet uitgesteld te worden.
Ongefractioneerde heparine (intaveneus) peroperatief volledig in de cardiochirurgie
Verricht volledige heparinisatie pas 24 uur na een bloedige punctie.
Voor postoperatief beleid:
Ongefractioneerde heparine subcutaan postoperatief voor profylaxe (2dd 5000 IE sc)
Houd een tijdsinterval van vier uur aan tussen de bloedige neuraxisblokkade en de volgende gift
heparine 5000 IE sc.
Ongefractioneerd heparine therapeutisch (continu intraveneus)
Start geen therapeutische heparinepomp met een epiduraal catheter in situ.
Hervat de heparinepomp niet eerder dan 24 uur na het verwijderen van de catheter. Het
tijdslimiet van 24 uur hoeft niet verlengd te worden.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.

Trombolytica/fibrinolytica
Wat is de kans op neuraxiale haematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van
trombolytica/fibrinolytica?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Therapie met trombolytica is een contra-indicatie voor neuraxisblokkade.
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Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Wacht tien dagen na therapie met fibrinolyse alvorens een neuraxisblokkade te geven.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.

Factor IIa remmers
Argatroban
Wat is de kans op neuraxiale haematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van
argatroban?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Bepaal voorafgaand aan een neuraxisblokkade of (her)start argatroban na neuraxisblokkade de
aPTT en overleg met de lokaal verantwoordelijk stollingsdeskundige.
Geef geen neuraxisblokkade tijdens het gebruik van argatroban.
Houd een tijdsinterval van minimaal vier uur aan tussen staken argatroban en een
neuraxisblokkade.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Houd na een neuraxisblokkade en het verwijderen van een neuraxiscatheter een tijdsinterval
van acht uur aan voor (her)start argatroban.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.

Bivalirudine
Wat is de kans op neuraxiale haematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van
bivalirudine?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Geef geen neuraxisblokkade tijdens het gebruik van bivalirudine.
Houd een tijdsinterval van acht uur na staken bivalirudine en een neuraxisblokkade.
Sluit tevoren het antistollingseffect uit door middel van het bepalen van de ACT.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Houd tussen de (eerstvolgende) gift bivalirudine na een neuraxisblokkade een tijdsinterval van
acht uur aan.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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Dabigatran
Wat is de kans op neuraxiale haematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van
dabigatran?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Toepassing van neuraxisblokkade of een neuraxiscatheter bij patiënten waarbij een
stollingsremmend effect door dabigatran bestaat wordt op theoretische gronden ontraden.
Bepaal op de preoperatieve poli de nierfunctie bij alle patiënten gepland voor een
neuraxisblokkade die dabigatran gebruiken. De uitslag bepaalt hoe lang de medicatie voor het
plaatsen van een neuraxisblokkade gestopt moet worden (zie tabel5.17).
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Een neuraxiscatheter in situ is een contra-indicatie voor dabigatran. Kies in gevallen dat
tromboseprofylaxe gewenst is, voor een alternatief antistollingsmiddel.
Houd voor dabigatran in profylactische dosis een tijdsinterval van tenminste zes uur aan tussen
neuraxisblokkade inclusief catheterverwijdering en het starten van dabigatran.
Houd voor dabigatran bij non valvulair atriumfibrilleren (therapeutische dosis) een interval van
tenminste 24 uur aan tussen neuraxisblokkade inclusief catheterverwijdering en het (her) starten
dabigatran.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Houd na een gecompliceerde neuraxisblokkade voor dabigatran als VTE profylaxe ten minste 24
uur en bij non valvulair atriumfibrilleren (therapeutisch) tenminste 48 uur aan tussen de
neuraxisblokkade inclusief catheterverwijdering en het (her)starten van dabigatran. Beoordeel
de neurologische status van de patiënt tevoren, na 24 uur en geef adviezen tot één week daarna.
Als de patiënt naar huis gaat dient deze schriftelijke informatie (informatie folder) mee te krijgen.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.

Directe orale Factor Xa remmers
Wat is de kans op neuraxiale hematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van directe
orale Xa remmers?
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Geef vooralsnog geen neuraxisblokkade bij patiënten met een stollingsremmend effect door
rivaroxaban of apixaban.
Bepaal op de preoperatieve poli de nierfunctie bij alle patiënten gepland voor een
neuraxisblokkade die rivaroxaban of apixaban gebruiken. De uitslag bepaalt hoe lang de
medicatie voor het plaatsen van een neuraxisblokkade gestopt moet worden (zie tabel 5.19).
Wacht bij patiënten met een GFR >30 ml/min minstens 48 uur tussen de laatste inname van
rivaroxaban of apixaban (therapeutische dosering) en de neuraxisblokkade.
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Overleg bij patiënten met een GFR <30 ml/min met de verantwoordelijk stollings-deskundige over
het tijdsinterval vanwege een langere werkingsduur.
Een neuraxiscatheter in situ is een contra-indicatie voor rivaroxaban en apixaban. Kies in gevallen
dat tromboseprofylaxe gewenst is voor een alternatief antistollingsmiddel.
Tijdsinterval herstarten rivaroxaban of apixaban na ongecompliceerde neuraxisblokkade of
catheterverwijdering
Houd bij rivaroxaban of apixaban als VTE profylaxe een tijdsinterval van tenminste zes uur aan
tussen de neuraxisblokkade inclusief catheterverwijdering en het starten van rivaroxaban of
apixaban
Houd bij de eerstvolgende gift rivaroxaban of apixaban in therapeutische dosering een
tijdsinterval van tenminste 24 uur aan tussen neuraxisblokkade inclusief catheterverwijdering en
het (her) starten van rivaroxaban of apixaban.
Tijdsinterval in geval van bloedige punctie
Houd na een gecompliceerde neuraxisblokkade bij rivaroxaban of apixaban als VTE profylaxe
(profylactische dosering) tenminste 24 uur aan tussen de neuraxisblokkade inclusief
catheterverwijdering en het (her)starten van rivaroxaban/aixaban en bij rivaroxaban of apixaban
(therapeutische dosering) tenminste 48 uur. Beoordeel de neurologische status van de patiënt
tevoren, na 24 uur en geef adviezen tot één week daarna. Als de patiënt naar huis gaat dient deze
tevens schriftelijke informatie (informatie folder) mee te krijgen.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
Hoofdstuk 6 Combinatie van antistollingsmiddelen
Wat is de kans op bloedingen bij gebruik van combinaties van antistollingsmiddelen in combinatie
met een neuraxisblokkade?
Zie tabel 6.1 voor de meest frequente combinaties van antistollingsmiddelen.

Hoofdstuk 7 Postoperatieve monitoring
Op welke aspecten dient de patiënt die een neuraxisblokkade heeft ondergaan (en
antistollingsmiddelen) gebruikt of heeft gebruikt postoperatief gemonitord te worden?
Gebruik bij een continue neuraxiale toediening(al dan niet in combinatie met adjuvantia) een zo
laag mogelijke concentratie lokaal anesthetica om motorische spierzwakte ten gevolge van de
lokaal anesthetica te minimaliseren enoptimale neurologische evaluatie mogelijk te maken.
Controleer de patiënt bij een neuraxiscatheter in situ elke acht uur; continueer dit tot 24 uur na
het verwijderen van de neuraxiscathetercatheter.
Instrueer ook de poliklinische patiënt (en zijn of haar mantelzorger)over thuis monitoring en geef
een folder met instructies mee.
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Bij een continue infusie van lokaal anesthetica, zonder voorafgaande bolus staak de infusie bij het
optreden van sensibel en/of motorische uitval. Verricht bij gebrek aan neurologisch herstel
binnen twee uur nadere diagnostiek (spoed MRI; alternatief: spoed-CT).

Handelen in geval van (vermoeden op) neuraxiaal hematoom
Hoe dient gehandeld te worden in geval van (vermoeden op) neuraxiaal hematoom na
neuraxisblokkade bij patiënten die antistollingsmiddelen gebruikten of gebruikt hebben?
Stel een lokaal protocol op hoe te handelen bij verdenking neuraxiaal hematoom inclusief
werkafspraken met radiologie, neurologie, neurochirurgie en/of orthopedie en de correctie van
bijkomende stollingsstoornissen.
Maak laagdrempelig een MRI bij een verdenking op een neuraxiaal hematoom op basis van
klinische bevindingen.
Corrigeer eventuele stollingsstoornissen zo spoedig mogelijk na stellen van de diagnose
neuraxiaal hematoom.

Hoofdstuk 8 Anesthesiologische spoedgevallen en verworven stollingsstoornissen
Hoe dient gehandeld te worden bij spoedgevallen neuraxisblokkades bij patiënten die een
indicatie hebben voor neuraxisblokkade en antistollingsmiddelen gebruiken?

Trombocytenaggregatieremmers
Maak in spoedsituaties bij een patiënt die clopidogrel, pasugrel en ticagrelor al dan niet in
combinatie met ASA of een NSAID gebruikt, een individuele risico-afweging voor de indicatie en
maak een beoordeling op basis van additionele bloedingsrisico’s.
Voer alleen single-shot spinaal anesthesie uit en maximaal drie pogingen.
Vitamine K antagonisten (VKA’s)
Acenocoumarol, Fenprocoumon
Er zijn geen aanwijzingen dat in spoedgevallen bij neuraxisblokkade en een INR <1.8 er een
verhoogd risico is op een neuraxishematoom. Overleg bij een INR 1,8 tot 2,2 met indicatiestellend
specialist en maak een risico-inschatting op basis van comedicatie, comorbiditeit en additionele
risico factoren voor een neuraxis-hematoom.
Houd bij patiënten waarbij de vitamine K antagonisten kortdurend werden gestaakt rekening met
een versneld antistollend effect bij herstarten.
Bij het ontbreken van een chirurgische indicatie voor 4-factorenconcentraat dient bij de indicatie
voor de neuraxisblokade het potentiële trombose risico van 4-factorenconcentraat meegewogen
te worden. Indien het tijdsinterval dit toelaat heeft een lage dosis vitamine K (2 tot 5 mg) de
voorkeur.
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Laagmoleculair heparines (LMWH’s)
LMWH profylaxe
In geval van spoedchirugie mag bij patiënten met een e-GFR >30 ml/min) een spinaal anesthesie
worden toegediend ongeacht het laatste tijdstip van toediening van profylactische dosering
LMWH. Houd bijeen therapeutische dosering een tijdsinterval van minimaal 12 uur na de laatste
gift aan. Maak in dit geval tevens een individuele risicoafweging voor de indicatie en voer alleen
single-shot spinaal anesthesie uit en maximaal drie pogingen.

Ongefractioneerd heparine
Stop in voorkomende gevallen de heparinepomp minimaal vier uur voor de neuraxisblokkade of
antagoneer heparine met protaminesulfaat indien er toch een sterke indicatie bestaat.
Controleer net voor de neuraxisblokkade de aPTT en het aantal trombocyten. De aPTT mag
maximaal 1,5 maal de normaalwaarde (mediaan van de lokale normaalwaarde) bedragen. Het
trombocytenaantal dient >80x109/L te bedragen.

Trombolytica/fibrinolytica
Verricht geen neuraxisblokkade tijdens of binnen tien dagen na staken trombolytica/fibrinolytica.
Indien onverhoopt toch een catheter in situ is, houd dan een interval van minimaal 24 uur aan
catheter.

GBIIP/IIIa-receptorantagonisten
In spoedsituaties bij patiënten die GPIIB/IIIa-receptorantagonisten gebruiken geldt een absolute
contra-indicatie voor neuraxisblokkade.

Factor IIa remmers
In spoedsituaties geldt bij patiënten waarbij argatroban, bivalirudine niet kan worden gestaakt
een absolute contra-indicatie voor neuraxisblokkade.

Dabigatran
Ook in spoedsituaties wordt toepassing van neuraxisblokkade of een neuraxiscatheter bij
patiënten waarbij een stollingsremmend effect door dabigatran bestaat op theoretische gronden
ontraden.
De e-GFR bepaalt hoe lang de medicatie voor het plaatsen van een neuraxisblokkade gestopt
moet worden (zie tabel5.17). Afwijkend van het advies in electieve situaties kan bij patiënten met
een e-GFR >50 m/min in spoed situaties en bewezen voordelen van een neuraxisblokkade een
neuraxisblokkade overwogen worden nadat dabigatran twee maal de halfwaardetijd is gestaakt.
Overleg hierover met de lokaal verantwoordelijk stollingsdeskundige en bevestig de afwezigheid
van dabigatran door de verdunde trombinetijd (zogenoemde Hemoclot-assay met de actieve
vorm van dabigatran als calibrator) of een voor de actieve vorm van dabigatran gevalideerde
aPTT.
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Fondaparinux
In spoedsituaties wordt neuraxisblokkade tijdens fondaparinux ontraden. Overleg met de lokaal
verantwoordelijk stollingsdeskundige en staak fondaparinux tenminste 36 uur voor de
neuraxisblokkade te worden gestaakt. Houd bij patiënten met een e-GFR <30 ml/min een langer
interval aan.

Rivaroxaban, apixaban
Ook in spoedsituaties wordt toepassing van neuraxisblokkade of een neuraxiscathetercatheter
bij patiënten waarbij een stollingsremmend effect door rivaroxaban of apixaban bestaat op
theoretische gronden ontraden.
De e-GFR bepaalt hoe lang de medicatie voor het plaatsen van een neuraxisblokkade gestopt
moet worden. Afwijkend van het advies in electieve situaties kan bij patiënten met een e-GFR >50
ml/min in spoedsituaties en bewezen voordelen van een neuraxisblokkade een neuraxisblokkade
overwogen worden nadat rivaroxaban of apixaban tweemaal de halfwaardetijd is gestaakt.
Overleg hierover met de lokaal verantwoordelijk stollingsdeskundige en bevestig de afwezigheid
van relevante rivaroxaban of apixaban spiegels door middel van bij voorkeur een kwantitatieve
anti-Xa meting met rivaroxaban /apixaban als calibrator of een screening door middel van een
voor rivaroxaban/apixaban gevalideerde anti Xa meting.

Verworven stollingsstoornissen
Hoe dient gehandeld te worden bij spoedgevallen en neuraxisblokkades bij patiënten die een
indicatie hebben voor neuraxisblokkade en verworven stollingsstoornissen hebben?
Leverfunctie-stoornissen
Leverfunctiestoornissen in combinatie met een coagulopathie (PT >1.5N, INR >2,0 en/of een
trombocytenaantal <80 x 109/l vormt een absolute contra-indicatie voor een neuraxisblokkade.
Overleg bij een trombocytenaantal 80 tot 100 x 109/L met de lokaal verantwoordelijk
stollingsdeskundige.

Nierfunctiestoornissen
Comedicatie met (selectieve) NSAID’s is een relatieve contra-indicatie voor een neuraxisblokkade
bij een ernstige nierfunctiestoornissen (e GFR<30 mL/min).

Trombocytopenie
Verricht bij een trombocytenaantal <100 x 109/l aanvullend onderzoek naar bijkomende
stollingsstoornissen en oorzakelijke medicatie (PT, aPTT, fibrinogeen).
Verricht geen neuraxisblokkade bij een trombocyten aantal <50 x 109/L. Maak bij een aantal ≥50
tot 80 x 109/L een individuele risico-inschatting op basis van additionele risicofactoren
(procedure, comorbiditeit, medicatie). Voer bij een aantal ≥50 tot 80 x 109/L alleen single-shot
spinaal anesthesie uit en maximaal drie pogingen.
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Maak bij chronische ITP of zwangerschapstrombopenie een individuele risico-inschatting op basis
van additionele risicofactoren (procedure, patiënt, medicatie). Verricht neuraxisblokkade bij een
stabiel aantal trombocyten≥50 x 109/L en stollingsparameters niet afwijkend, in afwezigheid van
overige risicofactoren en klinische bloedingsneiging. Voer in deze situatie alleen single-shot
spinaal anesthesie uit en verricht maximaal drie pogingen.

Perifere zenuwblokkades
Wat is de kans op bloedingen bij gebruik van antistollingsmiddelen in combinatie met een perifere
zenuwblokkade?
Algemeen
Voer perifere zenuwblokkade (met name in categorie “ernstig”) uit middels echografie om
eventuele vaatstructuren te identificeren.
Staken antistollingsmiddelen en perifere zenuwblokkade
Voer perifere zenuwblokkades in de categorie “beperkte nadelige gevolgen van een
bloedingscomplicatie“ uit zonder staken van antistollingsmiddelen (therapeutische dosis).
Categorie intermediaire nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie
Houd de tijdsintervallen in tabel9.3 aan voor perifere zenuwblokkades in de categorie
“Intermediaire nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie”, afhankelijk van het type
antistollingsmiddelen.
Combinaties van antistollingsmiddelen, intermediaire nadelige gevolgen van een
bloedingscomplicatie
Houd de tijdsintervallen in tabel 9.4 aan voorcombinaties van antistollingsmiddelen in de
categorie “Intermediaire nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie”, afhankelijk van het
type antistollingsmiddel.
Ernstige nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie
Volg bij perifere zenuwblokkades in de categorie “Ernstig” in alle gevallen de aanbevelingen
voor neuraxisblokkade.
Combinaties van antistollingsmiddelen, intermediaire nadelige gevolgen van een
bloedingscomplicatie
Categorie beperkte nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie
Antistollingsmiddelen, ook in combinatie, hoeven niet gestaakt te worden
Categorie intermediaire nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie
Houd de tijdsintervallen in tabel 9.4 aan voorcombinaties van antistollingsmiddelen in de
categorie “Intermediaire nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie”, afhankelijk van het
type antistollingsmiddel.
Categorie ernstige nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie
Volg bij perifere zenuwblokkades in de categorie “Ernstig” in alle gevallen de aanbevelingen
voor neuraxisblokkade.
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Interventionele pijntechnieken
Wat is de kans op bloedingen bij gebruik van antistollingsmiddelen en interventionele
pijntechnieken?
Volg bij interventionele pijnbehandelingstechnieken de aanbevelingen in tabel 9.5.
Voor Chordotomie: stop Acetylsalicylzuur, clopidogrel/prasugel/ticagrelor gedurende zeven
dagen, stop NSAID’s 48 uur, streef bij vitamine K-antagonisten naar een INR <1.2 en volg in de
overige gevallen aanbevelingen neuraxisblokkade.
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Hoofdstuk 1

Algemene inleiding

1.1
Aanleiding voor het maken van de richtlijn
Locoregionale (perifere) zenuwblokkades en neuraxisblokkade kunnen gepaard gaan met
bloedingen oftewel hematomen. De ernst van de complicaties die deze hematomen kunnen
veroorzaken hangt af van de lokalisatie ervan en van de antistollingsmiddelen die de patiënt op
dat moment gebruikt. Hoewel ernstige complicaties zijn beschreven bij patiënten die geen
antistolling gebruikten, beperkt deze richtlijn zich tot die patiënten die antistolling gebruiken en
bovengenoemde pijnbehandelingen ondergaan. De richtlijn behandelt het pre-, per- en
postoperatieve beleid.
Deze richtlijn is een herziening van de richtlijn “Neuraxisblokkade en Antistolling” uit 2004(NVA
2004). De richtlijn uit 2004 beperkte zich tot de behandeling van enkel de neuraxisblokkade, die
subarachnoïdale en epidurale anesthesie omvat. De komst van Nieuwe (Directe) Orale
antistollingsmiddelen (anticoagulantie)* (N(D)OACS) én de uitbreiding van het vak in de richting
van een toename van het gebruik van locoregionale zenuwblokkades en een breed scala aan
invasieve zenuwblokkades, maakte herziening van de oude richtlijn noodzakelijk.
Bij de herziening heeft de commissie besloten om alle type pijnblokkades op te nemen in de
richtlijn, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen oppervlakkige en diepe blokkades. Derhalve
is er een apart hoofdstuk gewijd aan perifere zenuwblokkades en interventies voor pijnbestrijding.
Tot slot is gekozen voor een indeling van de hoofdstukken per medicatiegroep, waarbij per groep
het werkingsmechanisme, meetmethoden, risico’s, antagoneerbaarheid en perioperatief te
nemen adviezen behandeld worden. Het idee hierachter is dat men zoekt op het betreffende
geneesmiddel en in een oogopslag weet hoe te handelen.
Ten opzichte van de vorige richtlijn zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Omdat veel patiënten
tegenwoordig combinaties van antistollingsmiddelen gebruiken, heeft de commissie ook een
handvat geformuleerd voor het beleid bij het gebruik van combinaties van geneesmiddelen.
Getracht is dit in tabellen te verwerken. Daarnaast is consequent het start- en stopbeleid,
gebaseerd op de farmacokinetiek (zie 1.3 Afbakening van de richtlijn) doorgevoerd voor alle
middelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor sommige geneesmiddelen langer gewacht moet
worden met hervatten van het geneesmiddel.
Het beleid rondom het stoppen van trombocytenaggregatieremmers is drastisch gewijzigd en
versoepeld. Acetylsalicylzuur, NSAIDS, SSRI’s en dipyridamol bijvoorbeeld hoeven niet meer
standaard gestopt te worden.
De belangrijkste wijzigingen worden aan het begin van ieder hoofdstuk toegelicht. Daarnaast heeft
de commissie bepaalde aanbevelingen uit de richtlijn van 2004 gehandhaafd ten aanzien van het
staken van medicatie voor een neuraxisblokkade, ondanks afwijkende adviezen in Internationale
Richtlijnen. Dit betreft bijvoorbeeld de adviezen ten aanzien van tijdsinterval bij LMWH’s en de
INR na het staken van de vitamine K antagonisten (VKA’s). Dit omdat deze aanbevelingen al >10
jaar in Nederland worden gehanteerd zonder extreme toename van het aantal complicaties (voor
zover bekend).
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Gezien het feit dat momenteel ook de Antitrombotische Richtlijn wordt herzien heeft de
commissie bij het maken van de nieuwe richtlijn Neuraxisblokkade en Antistolling nauw contact
onderhouden met de voorzitter van de commissie die de richtlijn Antitrombotisch beleid herziet.
Tot slot liep de commissie tegen het feit op dat er geen landelijke cijfers zijn over het aantal
neuraxiale hematomen. Dit heeft geresulteerd in een hoofdstuk met specifieke adviezen voor de
organisatie van de zorg en toevoeging van een hoofdstuk over postoperatieve monitoring.
Wat zijn de belangrijkste knelpunten in de praktijk waarvoor deze richtlijn aanbevelingen dient te
geven?
Er zijn weinig gegevens bekend over de interactie tussen antistollingsmedicatie en pijnblokkades.
Het blijkt dat de meeste complicaties als casereports worden gemeld, maar in geen enkel land
wordt een landelijke registratie bijgehouden. Met de nieuwe middelen is slechts beperkte ervaring
opgebouwd en het beleid rondom locoregionale zenuw- en neuraxisblokkade is niet bekend.
De commissie adviseert om een landelijke complicatieregistratie in te voeren om de komende
jaren te monitoren welke complicaties optreden bij de verschillende antistollingsmiddelen en
zenuwblokkades.
De commissie adviseert ook om zich te houden aan de landelijke Standaard Standaard Ketenzorg
Anstistolling 2.0 (LSKA 2.0) waar alle overdrachtsmomenten zowel voor de 1e als 2e lijn voor alle
antistollingsmedicatie beschreven is. In de LSKA 2.0 zijn tevens het behandelaarschap, de
informatieplicht en de voorgestelde organisatiestructuur rondom antistolling omschreven.
Geadviseerd wordt dat ieder ziekenhuis een antistollingscommissie installeert, en een “lokaal
verantwoordelijke stollingsdeskundige” ook wel “casemanager” aanwijst die 24 uur per dag
bereikbaar is voor adviezen aangaande antistolling. Daarnaast worden er regionale
expertisecentra opgericht ter ondersteuning bij complexe vraagstukken.
Wat is de impact (op individueel niveau (patiënt), op maatschappelijk niveau)?
Deze richtlijn is bedoeld om de zorg rondom antistolling en pijnblokkades te optimaliseren.

1.2
Doel van de richtlijn
Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor de diagnostiek, het preventieve en postoperatieve beleid
en het curatieve beleid in geval van complicaties, bij patiënten die antistolling gebruiken en
ingepland zijn voor het ondergaan van een locoregionale zenuw- dan wel neuraxisblokkade, in
electieve en acute situaties.
Naar verwachting draagt de richtlijn bij aan een toename van de kennis omtrent het beleid
rondom de nieuwe antistollingsmiddelen, met als doel het aantal complicaties laag te houden.
De commissie wil verder een tweetal belangrijke aanbevelingen meegeven:
- een neuraxisblokkade en/of perifere zenuwblokkade dan wel interventionele pijntechnieken
dient alleen verricht te worden indien in voorkomende gevallen voldaan is aan de gestelde
tijdsintervallen van staken van antistollingsmiddelen;
- raadpleeg bij twijfel de lokaal verantwoordelijk stollingsdeskundige.

1.3
Afbakening van de richtlijn
De richtlijn is bedoeld voor alle patiënten die een vorm van antistolling gebruiken en een
locoregionale zenuw- dan wel neuraxisblokkade ondergaan. De commissie begrijpt dat voor de
oudere patiënt en voor kinderen soms specifieke zaken zijn, onder andere de farmacokinetiek,
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waarmee rekening gehouden moet worden. De commissie gaat ervanuit dat in voorkomende
gevallen dosisaanpassing heeft plaatsgevonden. Gezien het feit dat dit per individu erg divers is
heeft de commissie besloten om in overeenstemming met de Internationale Richtlijnen hiervoor
geen specifieke maatregelen op te nemen.
De richtlijn geldt niet voor biopten en scopieën. Ook het beleid rondom bridging valt buiten deze
richtlijn.
Deze richtlijn is niet van toepassing op diagnostische (of therapeutische) lumbaal puncties verricht
door andere specialismen.
Voor de perifere zenuwblokkades en interventionele pijntechnieken is er een onderverdeling
gemaakt naar de nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie (beperkt, intermediair en
ernstig).
De medicatie die besproken wordt in deze richtlijn beperkt zich tot medicatie die in Nederland
verkrijgbaar is.
Besloten is om de richtlijn zo in te delen dat per medicatiegroep het te volgen beleid pre-, per- en
postoperatief wordt beschreven, alsmede hoe te handelen in geval van complicaties. Tevens
worden risico verhogende factoren besproken.
In de navolgende hoofdstukken verstaan wij onder neuraxisblokkade alle vormen van epiduraal
en spinaal anesthesie. Voor perifere zenuwblokkaden en interventionele pijntechnieken die in de
categorie ernstig nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie vallen, hanteren wij dezelfde
regels als voor neuraxisblokkade.
In de hierna volgende hoofdstukken verstaan wij onder “hematomen” de bloedingen gerelateerd
aan de zenuwblokkades dan wel neuraxisblokkades.
Er moet altijd een risicoafweging worden gemaakt tussen de noodzaak van het stoppen van de
medicatie voor de neuraxisblokkade en betreffende ingreep versus het risico dat de patiënt
loopt als deze medicatie wordt gestopt, bijvoorbeeld een nieuw cardiovasculair incident.
De commissie heeft besloten voor haar adviezen de veilige kant te kiezen, omdat er weinig bekend
is en weinig gepubliceerd is over de risico’s van de nieuwe antistollingsmiddelen in relatie met
zenuwblokkades en neuraxisblokkades. Tevens ontbreekt een specifiek antidotum. Dit kan
betekenen dat de adviezen afwijken van hetgeen in het Farmacotherapeutisch Kompas of de
bijsluiter staat beschreven, dan wel van de adviezen die de fabrikant geeft. De adviezen van de
commissie zijn gebaseerd op de farmacotherapeutische kinetiek, waarbij comorbiditeit indien
nodig is meegenomen en apart is vermeld. Voor de oudere middelen of de medicatie waarbij
voldoende ervaringen in de loop van de jaren is opgebouwd hanteren wij voor het bepalen van
het tijdsinterval tweemaal de halfwaardetijd. Voor de nieuwe directe orale IIa en Xa remmers
hanteren wij een tijdinterval van vier maal de halwaarde tijd.
Voor het hervatten van de medicatie gaat de commissie uit van het feit dat een stolsel acht uur
nodig heeft om te consolideren (zie hoofdstuk 3 Stolling). Om de tijd te berekenen dat een
geneesmiddel hervat kan worden, wordt uitgegaan van het tijdstip van de neuraxisblokkade of de
verwijdering van de catheter plus acht uur. Hier wordt de Tmax (het tijdstip waarop de
concentratie zijn piek bereikt heeft) van afgetrokken. Voor sommige geneesmiddelen wordt een
afwijkend interval aanbevolen, bijvoorbeeld VKA, therapeutisch ongefractioneerd heparine en
LMWH en de N(D)OACS.
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In formule uitgedrukt:
Tijdstip hervatten medicatie = tijdstip 0* + 8 uur – Tmax**
* Tijdstip 0 = tijdstip neuraxisblokkade of verwijderen catheter
** Voor medicatie met een lange inwerktijd zoals bv VKA wordt een afwijkend interval aanbevolen

Mocht er in de komende jaren meer bekend worden over de risico’s en meer ervaring worden
opgedaan met nieuwe anticoagulantia, dan wordt het desbetreffende onderdeel van de richtlijn
geüpdatet.
Wat zijn de mogelijke interventies/therapieën of (diagnostische) testen?
Mogelijke interventies en diagnostische testen worden in de verschillende hoofdstukken
besproken, dit betreft medicatie die de antistolling antagoneert en diagnostische testen die het
niveau van antistolling meten. Met name voor de (Nieuwe) Directe Orale Anticoagulantia maar
ook voor een aantal andere middelen geldt dat het onderzoek naar een geschikte laboratorium
test volop in ontwikkeling is en spelen ook praktische (beschikbaarheid) en financiële aspecten
een rol. In voorkomende gevallen adviseert de werkgroep bij deze middelen en ander weinig
voorkomende antistollingsmiddelen te overleggen met de lokaal verantwoordelijk
stollingsdeskundige.

Wat zijn de belangrijkste en voor de patiënt relevante uitkomstmaten?
Relevante uitkomstmaten voor de patiënt zijn het optreden van bloedingen en/of trombose.
Veelgebruikte definities en begrippen
- antistollingsmiddelen:
alle medicatie die de bloedstolling tegengaan;
- neuraxisblokkade:
epidurale en spinale anesthesie;
- (regionale) zenuwblokkades:
blokkade van perifere zenuwen en interventies voor
pijnbestrijding.
Bloedige punctie
De term traumatische punctie worden vaak -ten onrechte- als synoniem gebruikt voor een
bloedige punctie. Een traumatische punctie hoeft echter geen bloedige punctie te zijn, evenmin
als een bloedige punctie altijd traumatisch is.
In de wereldliteratuur is geen eenduidige consensus over de definitie van een traumatische
punctie: een traumatische neuraxisblokkade is gedefinieerd als meer dan vijf (Knowles et al., 1999)
of meer dan tien naaldreposities (Horlocker et al., 1995).
De definitie van een bloedige neuraxisblokkade na een lumbaal punctie is zowel in de
anesthesiologische literatuur (Horlocker et al., 1995;Knowles et al., 1999), als in de neurologische
literatuur (Shah, 2002; Howard et al., 2002), niet eenduidig geformuleerd.
Bloed na een neuraxisblokkade kan ontstaan door schade aan vaten in het naaldtraject naar de
epidurale en subarachnoïdale ruimte, alsmede door schade aan bloedvaten in de epidurale en/of
subarachnoïdale ruimte. De incidentie van een macroscopische bloedige punctie na een
neuraxisblokkade ligt tussen de 9 en 22% (Knowles et al., 1999; Horlocker et al.,1995), wat
overeenkomt met de incidentie in de neurologische literatuur van een bloedige lumbaal punctie
van ongeveer 15% (Shah et al., 2003).
In de studie van Horlocker et al., (1995) was bij de macroscopische bloedige puncties in 68% van
de gevallen sprake van bloed verdund met cerebrospinaal vocht en/of lokaal anestheticum, maar
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in slechts in 32% van onverdund bloed. Bij microscopisch onderzoek bleek dat in 38% van alle
spinaal anesthesiën er erytrocyten aanwezig waren in de cerebrospinale vloeistof (Knowles et al.,
1999) en dat een neuraxisblokkade frequent leidt tot minimale vaatschade.
Opgemerkt dient te worden dat een traumatische punctie, dus meerdere naaldreposties,
geassocieerd is met een hogere kans op een bloedige punctie (Horlocker et al., 1995; Knowles et
al., 1999).
Ook is bekend dat een kort tijdsinterval (<15 dagen) tussen een lumbaalpunctie en een volgende
lumbaalpunctie een belangrijke voorspellende waarde is voor een bloedige punctie (Howard et
al., 2002).
Voor deze richtlijn wordt de volgende definitie gebruikt voor een bloedige punctie:
Persisterend(of continue aspiratie)bloed uit naald of catheter bij de uitvoering van een
neuraxisblokkade, waarbij de naaldpunt (of catheter) het beoogde eindpunt (spinaal of
epiduraal ruimte) heeft bereikt.
Een traumatische punctie wordt gedefinieerd als:
Meer dan tien naaldreposities, verandering van de punctieplaats van midline naar
paramediaan (of vice versa) of na diverse pogingen, of na hulp van een andere anesthesioloog
(Horlocker 1995).
Bij alleen een traumatische punctie, dus zonder tevens een bloedige punctie, gelden géén
additionele voorzorgsmaatregelen omtrent antistollingsmiddelen.

1.4
Beoogde gebruikers van de richtlijn
Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij patiënten
die een neuraxis- dan wel zenuwblokkade ondergaan.

1.5
Incidentie van neuraxiale hematomen na neuraxisblokkade
De incidentie van hematomen bij neuraxisblokkade is laag en epidurale hematomen kunnen ook
spontaan voorkomen zonder relatie met een zenuwblokkade (Domenicucci1 et al., 2005; Kreppel
et al., 2003). De ware incidentie is ondanks diverse pogingen nog niet vastgesteld. De schattingen
zijn gebaseerd op casereports of retrospectieve analyses.
Accidentele spontane cathetermigratie uit patiënt
In een studie werd een incidentie van 36% gevonden van epidurale cathetermigratie van meer
dan een cm dieper of minder diep in de epidurale ruimte. In 2% van de casussen was er sprake
van accidentele spontane cathetermigratie uit de patiënt zonder complicaties (Bishton et al.,
1992). Spontane cathetermigratie (inclusief accidentele spontane cathetermigratie uit de patiënt)
is een veel voorkomend fenomeen; gezien het tijdstip van de cathetermigratie onbekend is, zijn
er geen specifieke maatregelen/tijdsintervallen noodzakelijk aangaande gebruik van

1Domenicucci

onderzocht 69 subarachnoïdale bloedingen (vanaf 1960 tot 2003), waarvan 31 bloedingen (44,9%) werden
veroorzaakt door een lumbaal punctie, waaronder acht spinaal anesthesieën (vijfmaal moeilijke puncties en vijfmaal
antistollingsmiddelengebruik). Eén patiënt herstelde volledig.
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antistollingsmiddelen. Bij bewuste cathetermanipulatie moeten wel de tijdsintervallen in acht
worden genomen voor een neuraxisblokkade.
Voor de introductie van potente antistollingsmiddelen en voor de komst van routinematige
tromboseprofylaxe was de incidentie van neuraxiale hematomen zeer laag. Naar aanleiding van
een stijging van de incidentie zijn er internationale richtlijnen gekomen. Echter met de komst van
richtlijnen is de incidentie van hematomen niet verdwenen. Gebleken is dat 60% van de casus in
de afgelopen tien jaar zijn gerapporteerd. Dit is mogelijk het gevolg van een toename van het
gebruik van locoregionale technieken, betere rapportage in de literatuur, van het uitvoeren van
operaties bij patiënten met veel comorbiditeit en van de gewijzigde behandelopties, waaronder
potente antistollingsmiddelen.
De afgelopen jaren zijn een aantal grote onderzoeken uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de
incidentie van complicaties gepaard gaande met neuraxis- en zenuwblokkades. Een samenvatting
vindt u hieronder en in tabel 1.1.
Literatuur
Cook et al., publiceerden in een audit van één jaar in Engeland vijf casus op 97.925 epiduraal
anesthesieën (1: 19.585) (2009). Bij de 161.500 obstetrische epiduralen werd geen enkele
geval van epiduraal hematoom geconstateerd.
Volk et al., registreerden op basis van retrospectief onderzoek van 34.265 niet-obstetrische
epiduraal anesthesieën in 2008 en 2009, waaraan 19 Duitse ziekenhuizen deelnamen, vijf
thoracale hematomen en één craniaal hematoom (2012).
Pitkänen et al., onderzochten alle meldingen van 2000 tot 2009 in Finland bij de centrale Patient
Insurance Center, een instituut waar de ziekenhuizen verplicht incidenten aan moeten melden en
daarnaast patiënten zelf complicaties kunnen doorgeven (2013). Van de 8000 claims bleek slecht
één procent anesthesie-gerelateerd te zijn, waarvan 13 keer een neuraxiaal hematoom. Tijdens
de studieperiode werden 1,4 miljoen centrale neuraxisblokkades verricht. De lokalisatie van de 13
neuraxiale hematomen was negen keer epiduraal (één keer na spinaal, drie keer epiduraal in situ,
vijf keer na verwijderen epiduraal catheter), twee keer subduraal (één keer na CSE)2 en twee keer
subarachnoïdaal (één keer na CSE)2, waarvan twee met fondaparinux. In vijf gevallen was vermeld
dat de punctie moeilijk was. De prognose van de vier cerebrale bloedingen was slecht. Van alle
overige negen patiënten had slechts één een volledig herstel van alle functies. Bij drie patiënten
was een hoge dosis antistolling gegeven, bij zes had men niet de richtlijnen gevolgd. Bij vier
patiënten was volgens de richtlijnen gewerkt.
Pitkänen et al., berekenden een incidentie van 1: 775.000 voor spinaal anesthesie, 1: 26.400 voor
epiduraal anesthesie en 1: 17.800 voor een CSE (2013). Zes van de patiënten ondergingen een
orthopedische ingreep (één keer totale heup vervanging, vier keer een knie vervangende operatie,
één keer scopie van de knie). Dit wordt bevestigd door het bevindingen van Moen (2010) en
Pöpping (2008), waarbij met name het risico op epidurale hematomen bij plaatsing van een
epiduraal bij oudere vrouwen, die een operatie aan de onderste extremiteiten ondergaan, hoger
is dan bij de andere type operaties. Moen vond een incidentie van 1: 3800 en Pöpping van 1: 1000.
Anatomische veranderingen en degeneratieve afwijkingen veroorzaken een wijziging van de
epidurale ruimte. Het verschil met de obstetrische patiënten is groot, ondanks het feit dat bij
ongeveer drie procent van de parturenten een bloederige punctie plaatsvindt (Paech et al., 1998).
De jonge obstetrische patiënt heeft een meer compliante epiduraal ruimte, waardoor meer bloed
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kan ophopen zonder neurologische afwijkingen te geven. Met MRI-onderzoek bij jonge mensen is
aangetoond is dat bloed lekt tussen de intervertebrale foramina (Beards et al., 1993).
Patiënten met een vernauwde epidurale ruimte of spinale stenoses zijn meer at risk, evenals
chronische pijnpatiënten.
Zeer recent publiceerden Bateman et al., (2013) de resultaten van een groot Amerikaans
Consortium onderzoek in 2008 tot 2010, dat retrospectief en observationeel van opzet was, in 11
academische ziekenhuizen en zes obstetrische centra. Er werden 142.287 epiduraal anesthesieën
uitgevoerd, waarvan 79.837 voor de partus. Er werden zeven epidurale hematomen gemeld in de
62.450 perioperatief geplaatste epiduralen en geen bij de patiënten met een obstetrische
indicatie. Bij vier van de zeven patiënten met een epiduraal hematoom waren de geldende
richtlijnen niet gevolgd.
Delay Tijdstip diagnose
Er is vaak een delay bij het stellen van de diagnose. In de patiëntenserie van Volk et al., bleek dat
progressieve spierzwakte, gevolgd door radiculaire rugpijn, gevoelsstoornissen en urineretentie
de eerste klachten waren (2012). Spierzwakte en doofheid wordt vaker toegeschreven als
behorend bij de neuraxisblokkade dan aan compressie van het ruggenmerg. Hematomen
veroorzaakt door een lumbale epiduraal gaf meer motorische klachten dan een thoracaal
geplaatste epiduraal. Mogelijk bijdragende predisponerende factoren zijn hogere leeftijd,2
nierfunctiestoornissen, vrouwelijk geslacht, orthopedische ingreep en aanwezigheid van een
spinaal stenose.
Voorkeursonderzoek om de diagnose te stellen is het verrichten van een MRI, omdat de
differentiatie tussen hematoom, abces of discus herniatie nauwkeuriger is dan een CT-scan. Een
chirurgische interventie binnen zes tot acht uur verhoogt de kans op herstel sterk.3
Perifere zenuwblokkades
Voor perifere zenuwblokkades zijn alleen casereports beschreven van bloedingscomplicaties; er
zijn geen grote retro- en prospectieve onderzoeken verricht. Het is onduidelijk of dit wellicht het
gevolg is van een lager risico en de minder ernstige gevolgen. In tabel 1.2 wordt een samenvatting
gegeven van de search naar Casereports sinds 2004.
Interventionele pijntechnieken
Er is één grote literatuur review (periode 1966 tot december 2012) welke bloedingscomplicaties
na interventionele pijntechnieken heeft onderzocht (Manchikanti et al., 2013). In totaal werden
41 casussen geïdentificeerd; in vijf casereports was er sprake van een spontaan epiduraal
hematoom na zware lichamelijke arbeid of chiropractische manipulatie; in zeven casereports was
er sprake van een epiduraal hematoom na een interventionele pijntechnieken in afwezigheid van
antistollingsmiddelen; in slechts acht casussen was er sprake van een epiduraal hematomen bij
interventionele pijntechniek in combinatie met antistolling therapie.
De prevalentie van trombo-embolische complicaties stijgt echter wel bij het staken van antistolling
therapie voor een interventionele pijntechnieken (153 trombo-embolische complicaties bij staken
antistolling therapie versus bij negen patiënten met continueren antistolling therapie.)
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In de richtlijn wordt verder bij elk hoofdstuk een korte samenvatting gegeven van de specifieke
complicaties die met dit geneesmiddel in het kader van zenuwblokkades of neuraxisblokkade zijn
beschreven.
Concluderend kan gezegd worden dat ondanks de introductie van richtlijnen er nog steeds een
kans is op bloederige complicaties bij locoregionale technieken.
De huidige geschatte incidentie van hematomen bij spinaal anesthesie is ongeveer 1: 775.000, bij
niet-obstetrische epiduraal anesthesie 1: 11.575 en bij obstetrische anesthesie 1: 643.907. De
huidige inzichten suggereren om bij epiduraal anesthesie bij de orthopedische chirurgie
terughoudend te zijn, met name bij de oudere, vrouwelijke patiënt voor operaties aan de onderste
extremiteiten. Ook het toepassen van CSE-technieken of een paramediane benadering brengen
meer risico met zich mee. Daarnaast lijkt het stellen van de diagnose moeilijker dan gedacht en
moet men in geval van twijfel laagdrempelig een MRI laten maken.
Voor zover nu bekend is de incidentie bij de overige zenuwblokkades aanmerkelijk lager.
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Tabel 1.1.
Bron

Neuraxiale hematomen na Epiduraal Anesthesie
Periode Methode Aantal Casus Aantal
(jaren)
TEA
LEA

Bateman, 2013
Pitkanen, 2013

3
9

Reg, A
Reg

Volk, 2012
Liu, 2011
Cook, 2009
Pöpping, 2008
Katircioglu,
2008
de Sèze, 2007
Cameron, 2007
Christie, 2007
Parvizi, 2007
Jack, 2007
Chakravarthy,
2005
Moen, 2010
Parvizi, 2007
Horlocker, 2003
Albright, 1999
Paech, 1998
Giebler, 1997
Dahlgren, 1995
Tanaka, 1993
Holdcroft, 1995
Scott, 1995
Palot, 1994
Scott, 1990
Totaal
Incidentie

2
6
1,5
9
14

Reg, L
3xL
E, reg
L
L

1
16
6
8
10
13

E
L
L
L
L
L

10
13
7
4
6
12
3
16
1
2
6
5

E, A, Reg
L
L
L
L
L
L
L
E
E
E
E

Casus

18.345

5

14.797
4.365

0
0

10.198

0

3.385

3

5.954

1

2.256

1

0
0

11.235

2.837
21.13

0
-

114

0

1.936
4.298

0

4.184

0

7.548

0

9.891

TEA +
LEA

Casus
Totaal

Aantal
Obstetrie
LEA
79.837
144.000
en
101.000
CSE*
161.500

Casus

62. 450
185.000
en
89.000
CSE*
33142
4.365
97.925
13.583
5.619

7
13

28.490

0

67.725
8.210
8.100
11.235
2.837
2.113

3
2
3
0
0
0

382.232
-

0

245.000
2.050
4.298
2.609

24
0
0
0

1

4.184
9.232
17.439

0
3
0

205.000
4.216
10.955
-

5
0
5
3

0
0

0

0

0
13.007
0
108.133
0
288.351
1
506.000
1
51.293 6
52.163 4
787.116 68
1.931.721 3
1:
1:
1:
1:
8.549
13.041
11.575
643.907
A = Administratieve files ziekenhuis, of landelijk (bv Health Care system, Claimsregistration etc.),E = Enquête; Reg =
registratie regionaal of landelijk; L = locale database; LEA = Lumbaal Epiduraal anesthesie; TEA = Thoracaal Epiduraal
Anesthesie; Casus = aantal gerapporteerde casus; * niet meegeteld in totalen
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Tabel 1.2. Beschrijving Casereports gepubliceerd sinds 2004
Bron
Bloeding
Type blok
Poivert, 2012
Hematoom rond n.
n. ischiadicus blok
ischiadicus
Subbiah, S 2007
Retrobulbaire bloeding bij
subtenon
subtenon

Medicatie
Fondaparinux
2,5 mg
Salicylaten en
clopidogrel

Bickler, 2006

Diep Bloeding

Biblock met
catheters

Enoxaparine

Alfaro, 2012

Bloeding bij femoralis blok

Femoralis blok

Parvaiz, 2012

Hematoom
retroperitoneaal

ilio-inguinaalblok

Dauri, 2009

Psoas compartiment block
met catheter en enoxi
profylaxe

Psoas compartment
blok

Comorbiditeit
gemist, onder
andere VG
alcoholisme en
retroperit. bl
Ascal één week
gestopt, dipyr.
doorgegaan
Enoxaparine

Opmerkingen
Lastige punctie
Nasale veilige methode
gebruikt en 255 mm
naald
bij verwijderen catheters.
Was al bloed bij
insteekopening
Verzwegen door patiënt

Moeilijke punctie, bij
verwijderen catheter;
protocol gevolgd qua
termijn
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Hoofdstuk 2

Methodiek richtlijnontwikkeling

2.1
AGREE
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen in het rapport ‘Richtlijnen 2.0’ van de adviescommissie
Richtlijnen van de Raad WOK. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of
Guidelines for Research & Evaluation II), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is
voor de beoordeling van de kwaliteit van richtlijnen.

2.2
Commissie
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2012 een multidisciplinaire commissie ingesteld,
bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die te maken hebben met een
neuraxisblokkade (zie hiervoor de samenstelling van de commissie).
De commissieleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De
commissie werkte gedurende twee jaar aan de totstandkoming van de richtlijn. De commissie is
verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

2.3
Belangenverklaring
De commissieleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een (financieel
ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen
die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Een overzicht hiervan vindt u hieronder,
de volledige belangenverklaringen kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat.
Overzicht van ingevulde verklaringen omtrent mogelijk belangenverstrengeling met betrekking tot de richtlijn ‘
Neuraxisblokkade’
Belangen afgelopen vijf jaar en/of
Commissielid
gedurende looptijd van het project ja /nee Zo ja, welke
Mevr. dr. A.W.M.M. Koopman-van Gemert

Nee

n.v.t.

Mevr. drs. T. Dijkstra

Nee

n.v.t.

Dhr. dr. M.M.C. Hovens

Nee

n.v.t.

Dhr. dr. M. Lancé

Nee

n.v.t.

Dhr. dr. L. van den Broek

Nee

n.v.t.

Dhr. dr. S. H. Renes

Nee

n.v.t.

Dhr. dr. M.F. Termaat

Nee

n.v.t.

2.4
Knelpuntenanalyse
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de commissie en de adviseur
de knelpunten.

2.5
Patiëntenparticipatie
Patiëntenparticipatie was voor deze richtlijn niet van toepassing. Er werd aandacht besteed aan
het patiëntenperspectief door casereports te bestuderen. De belangrijkste knelpunten zijn
verwerkt in de richtlijn.
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2.6
Uitgangsvragen en uitkomstmaten
Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur
concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de commissie besproken waarna de commissie
de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de commissie per
uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste
als ongewenste effecten werd gekeken. De commissie waardeerde deze uitkomstmaten volgens
hun relatieve belang als cruciaal, belangrijk en onbelangrijk. Tevens definieerde de commissie,
voor zover mogelijk, wat zij voor een bepaalde uitkomstmaat een klinisch relevant verschil vond,
dat wil zeggen wanneer de verbetering in uitkomst een verbetering voor de patiënt is.

2.7
Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur
Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen (Medline (OVID) en de
database van het Guidelines International Network –GIN-) en naar systematische reviews
(Medline-OVID-). Vervolgens werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van
specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende)
elektronische databases. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de
literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met
de hoogste mate van bewijs. De commissieleden selecteerden de via de zoekactie gevonden
artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden
gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekactie of
gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in het
hoofdstuk van desbetreffende uitgangsvraag.

2.8
Kwaliteitsbeoordeling individuele studies
Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde
methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (bias) te
kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de kolom ‘Beoordeling kwaliteit studie’
van een evidencetabel.

2.9
Samenvatten van de literatuur
De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden beschreven in de samenvatting van de
literatuur.

2.10 Formuleren van de conclusies
Voor vragen over waarde diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose is het
wetenschappelijke bewijs samengevat in een of meerdere conclusie, waarbij het niveau van het
meest relevante bewijs is weergegeven.
Bij interventievragen verwijst de conclusie niet naar een of meer artikelen, maar wordt getrokken
op basis van alle studies samen (body of evidence). Hierbij maakten de commissieleden de balans
op van elke interventie. Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige effecten
voor de patiënt afgewogen.
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2.11 Overwegingen
Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk,
zoals de expertise van de commissieleden, patiëntenvoorkeuren, kosten, beschikbaarheid van
voorzieningen of organisatorische zaken. Deze aspecten worden, voor zover niet wetenschappelijk
onderzocht, vermeld onder het kopje ‘Overwegingen’.

2.12 Formuleren van aanbevelingen
De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare
wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen.

2.13 Indicatorontwikkeling
Gelijktijdig met het ontwikkelen van de conceptrichtlijn werden er interne kwaliteitsindicatoren
ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te volgen en te versterken. Meer
informatie over de methode van indicatorontwikkeling is op te vragen bij KiMS.

2.14 Kennislacunes
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de
resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Daaruit bleek dat er weinig
gegevens bekend zijn over de interactie tussen antistollingsmedicatie en pijnblokkades. Het blijkt
dat de meeste complicaties als casereports worden gemeld, maar in geen enkel land wordt een
landelijke registratie bijgehouden.
Voor wat betreft de nieuwe middelen is hiermee nog geen ervaring opgebouwd en is het beleid
rondom locoregionale zenuw- en neuraxisblokkade niet bekend.
De commissie adviseert om een landelijke registratie in te voeren om de komende jaren te
monitoren welke complicaties optreden en onderzoek te doen naar de werkelijke risico’s van
starten en stoppen van antistollingsmedicatie bij de verschillende zenuwblokkades. Hierbij
moeten de risico’s van stoppen met antistollingsmedicatie worden meegenomen. Tevens is
onderzoek naar antagonisten gewenst.

2.15 Commentaar- en autorisatiefase
De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor
commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de commissie. Naar
aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door
de commissie. De definitieve richtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen
voorgelegd voor autorisatie en geautoriseerd door:
- Nederlandse Internisten Vereniging
- Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
- Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
- Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
- Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
- Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie
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2.16 Implementatie
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie
van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk
gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of
belemmeren.
De richtlijn is/wordt digitaal verspreid onder alle relevante beroepsgroepen. Daarnaast is/wordt
er een samenvatting van de richtlijn aangeboden aan het tijdschrift Anesthesia. Ook is de richtlijn
te downloaden vanaf de website van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA):
www.anesthesiologie.nl
en
via
de
website
van
de
Richtlijnendatabase:
www.richtlijnendatabase.nl.

2.17 Juridische betekenis van richtlijnen
Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar bevatten op ‘evidence’ gebaseerde inzichten
en aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen.
Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op ‘algemeen bewijs voor optimale
zorg voor de gemiddelde patiënt’, kunnen zorgverleners op basis van hun professionele
autonomie zo nodig in individuele gevallen afwijken van de richtlijn. Afwijken van richtlijnen kan
in bepaalde situaties zelfs noodzakelijk zijn. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient dit
– indien relevant – in overleg met de patiënt te gebeuren. Afwijkingen van de richtlijn dienen altijd
beargumenteerd en gedocumenteerd te worden.

2.18 Herziening
Uiterlijk in 2018 bepaalt het bestuur van de NVA of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt
een nieuwe commissie geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt
eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.
De NVA is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze
richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers
van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over
relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.
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Hoofdstuk 3

Samenvatting stollingssysteem

Inleiding
Het stollingssysteem is een belangrijk verdedigingsmechanisme van het lichaam om bloedverlies
te voorkomen of te beperken. Hiervoor zijn voldoende functionele trombocyten, stollingseiwitten
(activerende en remmende) en voor de stolselafbraak (fibrinolyse) eiwitten (activerende en
remmende) nodig. Om trombose te voorkomen is het belangrijk dat dit mechanisme onder
controle wordt gehouden, zo nodig medicamenteus. Het stollingssysteem kan worden
onderverdeeld in drie onderling samenhangende processen.
Bij een beschadiging van de vaatwand wordt als eerste maatregel een prop bestaande uit
bloedplaatjes en fibrinogeen gevormd (primaire hemostase). Deze is instabiel, houdt maar enkele
uren stand en moet verstevigd worden door een netwerk van fibrinedraden. Dit netwerk wordt
gevormd tijdens de secundaire hemostase waarin de stollingseiwitten de hoofdrol spelen. Voor
het opruimen van het fibrinestolsel en de wondgenezing zorgt het fibrinolytische systeem.
Primaire hemostase
Bij het verloren gaan van de integriteit van de vaatwand is de primaire hemostase het eerste
verdedigingsmechanisme van het lichaam tegen te veel bloedverlies. Trombocyten hechten aan
het endotheel door middel van de glycoproteïnereceptor Ib in hun membraan, waarbij de
circulerende Von Willebrand-factor als ligans optreedt (adhesie). Bij het geactiveerde bloedplaatje
komt dan het membraanglycoproteïnecomplex IIb-IIIa aan de oppervlakte en door binding van
fibrinogeen aan deze receptor kunnen trombocyten aggregeren. Bij activering wordt
arachidonzuur (uit de bloedplaatjesmembraan) via een reeks enzymatische reacties omgezet in
verschillende eicosanoïden, zoals tromboxaan A2 en prostaglandinen, met onder andere
vasoconstrictoire activiteit en een agonistisch effect op verdere bloedplaatjesactivering.
Acetylsalicylzuur inactiveert dit enzym, waardoor de aggregatie wordt geremd. Het geeft een
blijvend effect, daar er geen eiwitsynthese plaatsvindt in de trombocyt. Na enkele dagen gebruik,
is de remming van het tromboxaan-A2 maximaal. Na staken van acetylsalicylzuur herstelt de
trombocytenaggregatie zich weer door productie van nieuwe trombocyten, ongeveer 10 tot 15%
van de circulerende trombocytenpool per dag (George, 2000). Een andere klasse
trombocytenaggregatieremmers zoals clopidogrel, prasugrel en ticagrelor grijpen aan op de P2Y12
receptor van de trombocyt. Hierdoor wordt de binding van adenosinedifosfaat (ADP) afhankelijk
van het geneesmiddel, reversibel of irreversibel geblokkeerd, hetgeen resulteert in een
verminderde aggregatie (figuur 3.1). GPIIb/IIIa-receptorantagonisten binden aan de GPIIb/IIIareceptor op het oppervlak van de trombocyt en remmen de binding van geactiveerde
trombocyten aan onder andere fibrinogeen en de Von Willebrand-factor. Doordat daarmee niet
alleen de meest belangrijke stap in de trombocytenaggregatie maar ook de trombinevorming
wordt beïnvloed is het bloedingsrisico bij gebruik van deze middelen groter dan dat van de overige
trombocytenaggregatieremmers.
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Figuur 3.1

Overzicht stollingssysteem

Overgenomen met toestemming van Macmillan Publishers Ltd: Nature (Mackman N. Triggers, targets and treatments for
thrombosis. 21, 451 (7181), 914-8. doi: 10.1038/nature06797), copyright (2008).

Secundaire hemostase
Om te zorgen dat de gevormde trombocytenprop niet uiteenvalt, vindt via activatie van
stollingsfactoren op fosfolipiden membranen(geactiveerde trombocyten) trombinevorming
plaats. Dit proces wordt secundaire hemostase genoemd. De secundaire hemostase start als
celgebonden tissue factor (TF), in aanraking komt met het circulerend bloed. TF bindt aan
geactiveerd factor VII. Dit complex bindt en activeert vervolgens factor X tot factor Xa. Het
TF/factor VIIa complex wordt geremd door TF pathway inhibitor (TFPI), en pas als het TF/factor
VIIa complex ook factor IX activeert wordt samen met cofactor Va het protrombine (factor II)
omgezet in trombine (factor IIa). Vervolgens versterkt trombine via de intrinsieke route door de
activering van factor XI en factor IX samen met factor FVIIIa (tenase complex) de activering van
factor FX en vervolgens de eigen vorming via omzetting van protrombine in trombine via het
protrombinase complex (factor Xa met behulp van factor Va).Het gevormde trombine zet ten
slotte fibrinogeen om in een fibrine. Dit vormt een netwerk dat de trombocytenplug stabiliseert
en met behulp van factor XIIIa een stevig fibrine stolsel vormt. In dit proces zijn snelheid en
hoeveelheid van de trombinevorming bepalend voorde resistentie van het stolsel tegen lysis. Met
als referentie het werk van Bouma en Mosnier postuleren Rosencher et al., dat op deze manier na
acht uur een dusdanig stabiel stolsel is gevormd dat afbraak door antistollingsmiddelen niet meer
plaatsvindt (Bouma et al., 2006; Rosencher et al., 2007).Naast al deze procoagulante factoren zijn
er ook circulerende eiwitten die het stollingssysteem kunnen remmen en verdere stolselaangroei
voorkomen. Naast de reeds genoemde TF pathway inhibitor (TFPI), worden de cofactoren Va en
VIIIa geremd door geactiveerd proteïne C en S en remt het antitrombine de factoren IIa, Xa, XIIa,
XIa, IXa. Heparine, ongefractioneerd heparine (Ongefractioneerd heparine) en laag moleculair
heparine (LMWH) binden aan antitrombine en versterken het effect hiervan. Dit heeft als gevolg
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een effectievere remming van factor Xa en factor IIa (trombine, afhankelijk van concentratie en
molecuulgrootte.
Vitamine K antagonisten (acenocoumarol en fenprocoumon) antagoneren de voor stolling
noodzakelijke carboxylering van de vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren II, VII, IX en X
waardoor deze niet op fosfolipiden membranen kunnen binden en remmen zo indirect het
stollingsproces. Reeds gevormde (geactiveerde) stollingsfactoren worden niet beïnvloed en
derhalve is het volledig antistollend effect afhankelijk van de halfwaardetijd van de
stollingsfactoren, het kortst (± zes uur) voor factor VII en het langst (± 60 uur) voor factor II. De
nieuwe generatie directe stollingsremmers werken door een direct inhiberend effect op zowel het
stolsel gebonden als vrije factor Xa en factor IIa direct en kortdurend door een relatief korte
halfwaardetijd. Ten opzichte van de vitamine K antagonisten hebben de (Nieuwe) Directe Orale
Anticoagulantia een vaste, nierfunctieafhankelijke, dosering en vereisen in de meeste gevallen,
door voorspelbare farmacokinetiek en farmacodynamiek, geen laboratorium monitoring.
Figuur 3.2

Aangrijpingspunt van antistollingsmiddelen

Bron:(Benzon et al.,2013)

Fibrinolyse
Fibrinolyse is het proces waarbij het stolsel weer opgeruimd wordt. Inactief plasminogeen bindt
op het fibrine oppervlak en wordt door activerende stoffen uit het endotheel (endogeenweefsel-plasminogeenactivator t-PA,) omgezet in plasmine. Plasmine breekt fibrine af in
oplosbare afbraakproducten. Met synthetische fibrine specifieke en niet-fibrine specifieke
plasminogeen activatoren (trombolytica) kan het oplossen van het stolsel door het lichaam sterk
worden versneld.
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Hoofdstuk 4

Inschatting van verhoogde bloedingsneiging

Uitgangsvraag
Met behulp van welke diagnostische middelen kan een verhoogde bloedingsneiging worden
opgespoord bij patiënten die een neuraxisblokkade ondergaan?

Inleiding
Bij de preoperatieve inschatting van de kans op bloedingen bij het plaatsen van een
neuraxisblokkade is een anamnese gericht op bloedingsproblemen van het grootste belang.
Essentieel in de bloedingsanamnese is de vraag of er in het verleden spontane bloedingen of
excessieve bloedingen na een ingreep zijn opgetreden. In tabel 4.1 staan een aantal voorbeelden
van vragen. Gericht vragen stellen over de gebruikte medicatie, inclusief medicatie die niet op
recept verkregen is, en of er bloedingsziekten in de familie bekend zijn is van belang, alsmede een
inventarisatie van relevante comorbiditeit. Op basis van deze anamnestisch verkregen informatie
kan een inschatting gemaakt worden over de mogelijke aanwezigheid van een verworven of
congenitaal stollingsdefect.
Tabel 4.1 Voorbeelden van vragen voor een bloedingsanamnese

Zijn er in het verleden spontane bloedingen opgetreden?
Zijn er in het verleden na klein-chirurgische of tandheelkundige ingrepen bloedingen
opgetreden?
Is er sprake geweest van herhaalde langdurige en Hb- ondermijnend menstrueel bloedverlies?
Is er sprake geweest van spier- of gewrichtsbloedingen?
Is er sprake geweest van hemoptoë, hematemesis, epistaxis, melaena of hematurie zonder
andere duidelijke verklaringen?
Zijn er familieleden met een gediagnosticeerde bloedingsziekte of problemen met verhoogde
bloedingsneiging?
Zijn er bij patiënt aanwijzingen voor ziekten geassocieerd met een verhoogde
bloedingsneiging, zoals nier- of leverfalen?
Zijn er de laatste 14 dagen medicijnen gebruikt die de stolling beïnvloeden?

Overwegingen
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de anamnese wel sturend kan zijn, maar geen 100%
zekerheid biedt. Een patiënt met een milde bloedingsziekte kan nog vrij zijn gebleven van
bloedingsproblemen en een patiënt zonder aangetoonde bloedingsziekte kan aangeven toch
bloedingssymptomen gehad te hebben. Ofschoon er enkele gestandaardiseerde vragenlijsten in
ontwikkeling zijn, zijn deze nog onvoldoende gevalideerd om in een klinische situatie gebruikt te
worden.
Bij patiënten met anamnestisch aanwijzingen voor een verhoogde bloedingsneiging of een in de
familie bekende overerfbare aandoening met verhoogde bloedingsneiging is aanvullend
stollingsonderzoek en waar nodig overleg met de lokaal verantwoordelijk stollingsdeskundige
geïndiceerd conform lokale afspraken.
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Bij het ontbreken van verhoogde bloedingsneiging in de anamnese, het niet gebruiken van
stollingsremmende medicijnen en als er geen aanwijzingen voor een familiaire bloedingsziekte is
de kans op een relevante verhoogde bloedingsneiging minimaal.
Aanbevelingen
Ga bij de anamnese na of de patiënt die een neuraxisblokkade dient te ondergaan mogelijk een
verhoogde bloedingsneiging heeft, zie tabel 4.1 bloedingsanamnese. Indien hier aanwijzingen
voor zijn, is stollingsonderzoek conform lokale afspraken geïndiceerd.
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Hoofdstuk 5

Antistollingsmiddelen

Wijziging ten opzichte van de vorige richtlijn
Gezien de trombotische risico's in vergelijking met geringe kans op bloedingen, wordt minder vaak
aanbevolen de medicatie te stoppen. Tevens is er een advies geformuleerd voor alle nu op de
Nederlandse markt verkrijgbare medicatie, waarbij ook de medicamenten waarover tevoren niets
was beschreven zijn meegenomen. Dit betreft: Prasugrel, Ticagrelor, Metamizol, Dipyridamol en
SSRI’s.

5.1
Trombocytenaggregatieremmers
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van
trombocytenaggregatieremmers?

Definitie
Onder trombocytenaggregatieremmers vallen: acetylsalicylzuur, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor,
dipyridamol, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAID’s), Specifieke Serotonine Heropname
Remmers (SSRI’s) en GPIIB/IIIa-receptorantagonisten.

Overwegingen
Er moet altijd een risicoafweging worden gemaakt tussen de noodzaak van het stoppen van de
medicatie voor de neuraxisblokkade en de betreffende ingreep, versus het risico dat de patiënt
loopt als deze medicatie wordt gestopt, bijvoorbeeld een nieuw cardiovasculair incident.
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Tabel 5.1.
Trombocytenaggregatieremmers: werkingsmechanismen, route van toediening, farmacokinetische eigenschappen, indicaties en gebruikelijke onderhoudsdosering
Let op: Adviezen kunnen afwijken van genoemde halfwaardetijden en Tmax, zie aanbevelingen.
Geneesmiddel

Merknaam

Acetylsalicylzuur Aspirine
Plavix, Grepid, Vatoud,
Clopidogrel
Iscover

Mechanisme

Route

Halfwaardetijd Tmax

Indicatie

Oraal

15-20 min

Secundaire preventie

Gebruikelijke
(onderhouds)dosering
80 mg 1dd

Oraal

8h

Secundaire preventie

75 mg 1dd

Oraal

8h

ACS

10 mg 1dd

Oraal

6-12 h

ACS

90 mg 2dd

Oraal

15 h

1h

Secundaire preventie

150 of 200 mg 2dd

4h

1-3 h

2-3,5 h

2-3,5 h

2-5 h

0,5 h

1-3 h

1-4 h

2h

1-2 h

1,5-16 h

1,5-2 h

2-5 h

1,5-2 h

20-30 h

4-12 h

11-15 h

1-2 h

50 h

3-5 h

2h

0,5-1 h

8-12 h

2-3 h

22 h

1h

20 h

5-6 h

Prasugrel

Efient

Ticagrelor

Brilique

Dipyridamol

Persantin

COX-remmer (irreversibel)
P2Y12 – receptor (prodrug, irreversibel, inactieve
metaboliet)
P2Y12 – receptor (prodrug, irreversibel, actieve
metaboliet)
P2Y12 – receptor (direct affect, reversibel, actieve
metaboliet)
PDE /ADP (reversibel)

Aceclofenac

Biofenac

COX1/COX2 remmer

Dexibuprofen

Seractil

COX1/COX2 remmer

Dexketoprofen

COX1/COX2 remmer

Ibuprofen

Stadium
Cataflam, Voltaren,
Arthrotec (comb. preparaat)
Advil, Brufen, Nurofen,
Sarixell, Spidifen, Zafen

Indometacine

Indometacine

COX1/COX2 remmer

Ketoprofen

Orudis, Oscorel, Rillies

COX1/COX2 remmer

Nabumeton

Mebutan

COX1/COX2 remmer

Naproxen

Aleve

COX1/COX2 remmer

Piroxicam

Piroxicam

COX1/COX2 remmer

Tiaprofeenzuur

Surgam

COX1/COX2 remmer

CeleCOXib

Celebrex

COX2 remmer

EteriCOXib

Arcoxia, Auxib

COX2 remmer

Meloxicam

Movicox

COX2 remmer

0,5-2 h
30-60
min
30 min
1.5 h

NSAIDs

Diclofenac

COX1/COX2 remmer
COX1/COX2 remmer

Oraal
Oraal
Oraal
Oraal/IV/IM
Oraal
Oraal
Oraal
Oraal
Oraal
Oraal
Oraal

Pijn/Reumatoïde
artritis
Pijn/Reumatoïde
artritis
Pijn/Reumatoïde
artritis
Pijn/Reumatoïde
artritis
Pijn/Reumatoïde
artritis
Pijn/Reumatoïde
artritis
Pijn/Reumatoïde
artritis
Pijn/Reumatoïde
artritis
Pijn/Reumatoïde
artritis
Pijn/Reumatoïde
artritis
Pijn/Reumatoïde
artritis

100 mg 2dd
600-900 mg in drie doses
25 mg 3dd
50 mg 3dd
400-600 mg 3dd
50 mg 3dd
100 mg 1dd
1000 mg 1dd
500 mg 1 of 2 dd
10-20 mg 1dd
200 mg 3dd

COX-2-remmers
Oraal
Oraal
Oraal

Pijn/Reumatoïde
artritis
Pijn/Reumatoïde
artritis
Pijn/Reumatoïde
artritis

200 mg 2dd
30-90 mg 1 dd
15 mg 1dd
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SSRI’s
Cipramil
Lexapro
Prozac

Citalopram
Escitalopram
Fluoxetine

Fevarin

Fluvoxamine

Seroxat

Paroxetine

Zoloft
Efexor

Sertraline
Venlafaxine

Specifieke serotonine heropnameremmer
Specifieke serotonine heropnameremmer

Oraal
Oraal

3h

Depressie

20-60 mg 1 dd

30 h

4h

Depressie

Specifieke serotonine heropnameremmer

10-20 mg 1 dd

Oraal

Specifieke serotonine heropnameremmer

Oraal

4-16 d

6-8

Depressie

20-60 mg 1 dd

17-22 h

3-8 h

Depressie

50-300 mg 1-3 dd

Specifieke serotonine heropnameremmer
Specifieke serotonine heropnameremmer

Oraal

24 h

5h

Depressie

20-50 mg 1 dd

Specifieke serotonine heropnameremmer

Oraal

26 h

6-8 h

Depressie

50-200 mg 1 dd

Oraal

5-11 h

6-9 h

Depressie

75-375 mg 2 dd

1,5 d
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5.1.1 Acetylsalicylzuur
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van
acetylsalicylzuur?

Werkingsmechanisme
Acetylsalicylzuur (ASA) remt het enzym cyclo-oxygenase 1 en daardoor de vorming van
tromboxaan A2 (TXA2) in trombocyten en van prostacycline (PGI2) in endotheelcellen op
irreversibele wijze. Het effect op trombocyten is blijvend omdat deze geen eiwitsynthese hebben,
terwijl het effect op endotheel zeer kortdurend is omdat endotheel wel nieuw enzym aanmaakt.
De remming van de vorming van TXA2 (een trombocytenaggregator) is dus overheersend over de
remming van PGI2 (een trombocytenaggregatieremmer). Het effect op de stolling is cumulatief:
na circa drie dagen gebruik van 80 mg ASA elke 12 uur (of soortgelijke schema’s) is de remming
van TXA2 maximaal, net zoals na een eenmalige gift van 500 mg. Hogere doses leiden derhalve
niet tot een groter functieremmend effect. De halfwaardetijd van acetylsalicylzuur is zeer kort.
Door deacetylering is acetylsalicylzuur binnen een half uur uit het plasma verdwenen. Na het
staken van de ASA-medicatie zal door de productie van nieuwe trombocyten de
trombocytenfunctie zich herstellen met circa 10 tot 15% per dag. Drie dagen na het staken van de
ASA-therapie is dus weer 30% van de trombocyten opnieuw gevormd. Het aantal actieve
trombocyten kan berekend worden, indien het trombocytenaantal is bepaald. De ernst van de
stoornis in de stolling is doorgaans gering bij patiënten die acetylsalicylzuur als monotherapie
gebruiken en bij wie anamnestisch geen verdenking bestaat op een verhoogde bloedingsneiging.
Bij hen is het risico op het ontstaan van een neuraxiaal hematoom na neuraxisblokkade niet
verhoogd, tenzij er additionele defecten zijn, zoals trombocytopenie of de ziekte van Von
Willebrand (Breivik et al. 2010; Gogarten et al., 2010; Horlocker et al., 2010).

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van de uitgangsvraag.
Wij hebben uitsluitend casereports gevonden. Er zijn zes casussen beschreven waarbij
acetylsalicylzuur mogelijk betrokken was en waarin een adequate beschrijving van het
ziektebeloop werd gepresenteerd. Kasedokan et al.,(2009) beschrijven een casus waarbij zich in
de patiënt een epiduraal hematoom ontwikkelt na een epiduraal anesthesie. Patiënt gebruikte
zowel preoperatief als postoperatief een combinatie van acetylsalicylzuur en profylactische dosis
LMWH. De neurologische uitval herstelde volledig na een neurochirurgische ingreep.
Hans et al.,(2008) beschrijven een patiënt die na een spinaal anesthesie neurologische uitval krijgt
die bleek te berusten op een lumbaal subarachnoïdaal hematoom met migratie naar cerebraal.
Patiënt gebruikte tot tien dagen preoperatief ticlopidine en tot drie dagen preoperatief
acetylsalicylzuur. Postoperatief werd de dag van operatie gestart met acetylsalicylzuur en
enoxaparine 40 mg en vanaf de eerste dag postoperatief met ticlopidine. Patiënt herstelde
volledig na conservatief beleid.
Seow et al.,(2011) beschrijven een casus waarbij na perioperatief continueren van
acetylsalicylzuur na spinaalanesthesie na een week leidt tot neurologische uitval, berustend op
een lumbaal subduraal hematoom, ontstaat. Na neurochirurgisch ingrijpen herstelde patiënt
volledig.
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Mudrakouski et al.,(2011) beschrijven een casus waarbij een epiduraal hematoom ontstond na
inbrengen van een epidurale catheter. Patiënt gebruikte tot kort voor de operatie acetylsalicylzuur
en diclofenac en postoperatief LMWH. Patiënt herstelde direct na neurochirurgisch ingrijpen op
de vijfde dag postoperatief.
De Lima et al.,(2011) beschrijven een casus waarin een epiduraal hematoom ontstond na een
“single shot” epiduraal anesthesie. Patiënt had tot zeven dagen preoperatief acetylsalicylzuur en
clopidogrel genomen en tot 12 uur voor de epidurale punctie profylactisch enoxaparine
toegediend gekregen. Na aanvankelijke normalisering van sensitiviteit en motoriek, ontwikkelde
zich 24 uur postoperatief neurologische uitval. Direct neurochirurgisch ingrijpen, waarbij een
arterioveneuze fistel werd gezien ter hoogte van L1, leidde niet tot neurologisch herstel.
Volk et al.,(2012) beschrijven een casus waarbij een patiënt na een thoracale epiduraal anesthesie
op de tweede en derde dag neurologische uitval krijgt. Patiënt kreeg tot aan de operatie
acetylsalicylzuur toegediend. Na de operatie kreeg patiënt enoxaparine in profylactische dosering.
Na neurochirurgisch ingrijpen herstelde patiënt geleidelijk.

Conclusies
4

Het is aannemelijk dat gebruik van acetylsalicylzuur monotherapie niet leidt tot een
verhoogde kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade
Bronnen: (Breivik et al., 2010; Gogarten et al. 2010; Horlocker et al., 2010)

Indicaties
Acetylsalicylzuur wordt toegepast bij: instabiele angina pectoris, stabiele angina pectoris,
secundaire preventie van myocardinfarct, secundaire preventie na TIA en ischemisch
cerebrovasculair accident (CVA), mits intracerebrale hematomen zijn uitgesloten, preventie van
graft-occlusie na aorta-coronaire bypass en preventie van trombosering bij shunt voor nierdialyse.

Comorbiditeit en comedicatie
Salicylaten versterken de werking van stollingsremmende middelen,
trombocytenaggregatieremmers en trombolytica (toegenomen bloedingsneiging).

andere

Meetmethode
De mate van trombocytenaggregatieremming van deze middelen is te bepalen middels een aantal
functietesten. De waarde daarvan voor de dagelijkse klinische perioperatieve praktijk is
onvoldoende gevalideerd.

Antagonisten
Er zijn geen specifieke antagonisten beschikbaar.
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Overwegingen
Doordat het totaal uitgevoerde aantal neuraxisblokkades onbekend is, is het niet mogelijk een
exacte risico-inschatting te maken.
Bij patiënten die lage dosis (<160 mg) acetylsalicylzuur als monotherapie gebruiken is de ernst van
de stoornis in de stolling doorgaans gering. Zeker als er anamnestisch geen verdenking bestaat op
een verhoogde bloedingsneiging. Bij deze patiënten is het risico op het ontstaan van een
neuraxiaal hematoom na neuraxiale blokkade of na verwijdering van de neuraxiscatheter niet
verhoogd (Breivik et al., 2010; Gogarten et al., 2010; Horlocker et al., 2010). Toch komen Breivik
et al., (2010) met een genuanceerd advies met betrekking tot de perioperatieve toediening van
acetylsalicylzuur (zie tabel 5.2). Het risico op een complicatie is alleen verhoogd als er naast het
acetylsalicylzuur gebruik additionele defecten zijn, zoals trombocytopenie, de ziekte van Von
Willebrand en mogelijk ook de aanwezigheid van uremie (Breivik et al., 2010).
Tabel 5.2 Perioperatieve adviezen met betrekking de toediening van acetylsalicylzuur in verschillende recent
gepubliceerde richtlijnen
Minimale tijd stoppen voor
Minimale tijd hervatten medicatie na
neuraxisblokkade of
neuraxisblokkade of
catheterverwijdering
catheterverwijdering
Scandinavische richtlijn (Breivik
12 uur (secundaire preventie)
Direct
et al., 2010)
3 dagen (primaire preventie)
7 dagen (>1 gram per dag)
ASRA (Horlocker et al., 2010)
Geen
Direct
Europese richtlijn (Gogarten et
Geen
Direct
al., 2010)

Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Acetylsalicylzuur hoeft niet gestaakt te worden
catheterverwijdering.

voor

de

neuraxisblokkade

of

Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Continueer acetylsalicylzuur na neuraxisblokkade en catheterverwijdering, er is geen
tijdsinterval.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Continueer acetylsalicylzuur op de dag van een bloedige punctie.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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5.1.2 P2Y12-receptor antagonisten
5.1.2.1 Clopidogrel
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van clopidogrel?

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van de uitgangsvraag.
Wij hebben uitsluitend casereports gevonden. Er zijn twee casussen beschreven waarbij
clopidogrelmogelijk betrokken was en waarin een adequate beschrijving van het ziektebeloop
werd gepresenteerd.
Tam et al., (2006) beschrijven een casus waarbij een gecombineerde spinaal en epiduraal
anesthesie werd toegediend en waarbij postoperatief neurologische uitval ontstond. Patiënt had
een slechte nierfunctie (creatinine: 186 µmol/l) en had tot zeven dagen preoperatief clopidogrel
gebruikt en tien uur voor de operatie dalteparine 5000 IE toegediend gekregen. Postoperatief was
de dalteparine gecontinueerd en op de eerste dag postoperatief was eenmalig clopidogrel
toegediend. Ondanks neurochirurgisch ingrijpen waren er op de dertigste dag postoperatief nog
neurologische uitvalsverschijnselen.
De Lima et al.,(2011) beschrijven een casus waarin een epiduraal hematoom ontstond na een
“single shot” epiduraal anesthesie. Patiënt had tot zeven dagen preoperatief acetylsalicylzuur en
clopidogrel genomen en tot 12 uur voor de epidurale punctie profylactisch enoxaparine
toegediend gekregen. Na aanvankelijke normalisering van sensitiviteit en motoriek, ontwikkelde
zich 24 uur postoperatief neurologische uitval. Direct neurochirurgisch ingrijpen, waarbij een
arterioveneuze fistel werd gezien ter hoogte van L1, leidde niet tot neurologisch herstel.

Werkingsmechanisme
Clopidogrel wordt werkzaam na omzetting in een actieve metaboliet; een thiolderivaat. De
metaboliet bindt zich snel en irreversibel aan de bloedplaatjesreceptoren en is niet in plasma
aangetoond. Het remt de trombocytenaggregatie die wordt geïnduceerd door adenosinedifosfaat
(ADP). De binding van ADP aan de bloedplaatjesreceptor (P2Y12) wordt selectief, maar irreversibel
geremd alsmede de daaruit voortvloeiende ADP-afhankelijke activering van het GPIIb/IIIacomplex. Gurbel et al.,(2009) beschrijven dat er max 58% remming van de plaatjesfunctie plaats
vindt. Na het staken van clopidogrel zal door de productie van nieuwe trombocyten de het aantal
normaal functionerende trombocyten zich herstellen met circa 10 tot 15% per dag. Dit percentage
kan gecorreleerd worden aan het totale aantal circulerende trombocyten bij de patiënt. Drie
dagen na het staken van de clopidogrel is dus weer 30 tot 45% van de trombocyten opnieuw
gevormd (zonder irreversibele schade door clopidogrel).

Indicaties
Clopidogrel is wordt toegepast bij: profylaxe van atherotrombotische complicaties bij
volwassenen na een doorgemaakt hartinfarct, na een doorgemaakt ischemisch cerebrovasculair
accident of bij een vastgestelde perifere arteriële aandoening. In combinatie met acetylsalicylzuur:
profylaxe van atherotrombotische complicaties bij volwassenen bij een acuut coronair syndroom
zonder ST-segmentelevatie (instabiele angina of myocardinfarct zonder Q-golf), met inbegrip van
stentplaatsing na een percutane coronaire interventie; of bij acuut myocardinfarct met STsegment elevatie indien geschikt voor trombolytische therapie, en in combinatie met
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acetylsalicylzuur: profylaxe van atherotrombotische en trombo-embolische complicaties (inclusief
CVA) bij atriumfibrilleren, bij volwassen patiënten die ten minste één risicofactor voor vasculaire
voorvallen hebben en die niet geschikt zijn voor behandeling met vitamine K–antagonisten en die
weinig kans op hematomen hebben.

Comorbiditeit en comedicatie
Het versterkt de werking van acetylsalicylzuur op de collageen-afhankelijke
bloedplaatjesaggregatie. Omdat er meer kans op bloedingen is, dient de gelijktijdige toediening
met ASA, heparine, GP IIb/IIIa-inhibitoren of trombolytica met voorzichtigheid te gebeuren.

Meetmethode
De mate van trombocytenaggregatieremming van deze middelen is te bepalen middels een aantal
functietesten. De waarde daarvan voor de dagelijkse klinische perioperatieve praktijk is
onvoldoende gevalideerd

Antagonisten
Er zijn geen specifieke antagonisten beschikbaar.

Overwegingen
Doordat het totaal uitgevoerde aantal neuraxisblokkades onbekend is, is het niet mogelijk een
exacte risico-inschatting te maken. In alle richtlijnen wordt gesteld dat bij staken op individuele
basis een risicoafweging moet worden gemaakt op basis van het risico dat de patiënt loopt als
deze medicatie wordt gestopt, bijvoorbeeld een nieuw cardiovasculair incident.
Internationale richtlijnen geven op basis van enkele casereports het advies clopidogrel vijf tot
zeven dagen voor neuraxisblokkade te staken (zie tabel 5.3.)
Tabel 5.3 Adviezen staken clopidogrel in internationale richtlijnen
Minimale tijd stoppen voor
neuraxisblokkade of
catheterverwijdering
Scandinavische richtlijn (Breivik et
5 dagen
al., 2010)
ASRA (Horlocker et al., 2010)
7 (5*) dagen
Europese richtlijn (Gogarten et al., 7 dagen
2010)
* wanneer trombocytenaggregatietest normaal is

Minimale tijd hervatten medicatie na
neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Na catheterverwijdering
24 uur na catheterverwijdering
Na catheterverwijdering

Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Staak clopidogrel vijf dagen voor de neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
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Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Herstart clopidogrel zeven uur na neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Herstart clopidogrel zeven uur na een bloedige punctie.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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5.1.2.2 Prasugrel
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van prasugrel?

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van de uitgangsvraag.
Wij hebben geen studies en geen casereports gevonden.

Werkingsmechanisme
Prasugrel wordt werkzaam na omzetting in een actieve metaboliet. Deze bindt zich snel en
irreversibel aan de bloedplaatjesreceptoren. Hierdoor wordt de binding van adenosinedifosfaat
(ADP) aan zijn bloedplaatjesreceptor (P2Y12) selectief geremd alsmede de daaruit
voortvloeiende ADP-afhankelijke activering van het GPIIb/IIIa-complex. De ADP-receptor wordt
irreversibel gewijzigd. In totaal vindt er 90% remming van de plaatjesfunctie plaats.
Na het staken van prasugrel zal door de productie van nieuwe trombocyten het aantal normaal
functionerende trombocyten zich herstellen met circa 10 tot 15% per dag. Dit percentage kan
gecorreleerd worden aan het totale aantal circulerende trombocyten bij de patiënt. Drie dagen na
het staken van prasugrel zijn dus weer 30 tot 45% van de trombocyten opnieuw gevormd (zonder
irreversibele schade door prasugrel).

Indicaties
In combinatie met acetylsalicylzuur: profylaxe van atherotrombotische complicaties bij patiënten
met een acuut coronair syndroom (dat wil zeggen instabiele angina pectoris, myocardinfarct met
of zonder ST-elevatie ) die een primaire of uitgestelde percutane coronaire interventie ondergaan.

Comorbiditeit en comedicatie
Prasugrel versterkt de werking van acetylsalicylzuur op de collageen-afhankelijke
bloedplaatjesaggregatie. Omdat er meer kans op bloedingen is, dient de gelijktijdige toediening
van prasugrel+ASA met heparine, GPIIb/IIIa-inhibitoren of trombolytica met voorzichtigheid te
gebeuren.

Meetmethode
De mate van trombocytenaggregatieremming van deze middelen is te bepalen middels een aantal
functietesten. De waarde daarvan voor de dagelijkse klinische perioperatieve praktijk is
onvoldoende gevalideerd

Antagonisten
Er zijn geen specifieke antagonisten beschikbaar.

Overwegingen
Internationale richtlijnen geven op basis van enkele casereports het advies prasugrel vijf tot tien
dagen voor neuraxisblokkade te staken (zie tabel 5.4.)
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Doordat het totaal uitgevoerde aantal neuraxisblokkades onbekend is het niet mogelijk een
exacte risico-inschatting te maken. Ingeval van prasugrel lijken er nog onvoldoende data te zijn
om deze middelen veilig te verklaren.
Tabel 5.4 Perioperatieve adviezen met betrekking tot de toediening van prasugrel in verschillende recent gepubliceerde
richtlijnen
Minimale tijd stoppen voor
Minimale tijd hervatten medicatie na
neuraxisblokkade of
neuraxisblokkade of catheterverwijdering
catheterverwijdering
Scandinavische richtlijn (Breivik et
5 dagen
Na catheterverwijdering
al., 2010)
ASRA (Horlocker et al., 2010)
Geen advies
Geen advies
Europese richtlijn (Gogarten et al., 7-10 dagen
6 uur na catheterverwijdering
2010)

Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Staak prasugrel zeven dagen voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Herstart prasugrel zeven uur na het aanleggen van neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Herstart prasugrel zeven uur na een bloedige punctie.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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5.1.2.3 Ticagrelor
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van ticagrelor?

Wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn
Niet van toepassing nieuw middel.

Definitie
Ticagrelor is een P2Y12-receptor antagonist.

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van deze
uitgangsvraag. Wij hebben geen studies en geen casereports gevonden.

Werkingsmechanisme
Ticagrelor bindt zich snel en reversibel aan de bloedplaatjesreceptoren. Het voorkomt
signaaloverdracht via interactie met de plaatjes P2Y12-ADP-receptor en voorkomt hiermee de
ADP-gefaciliteerde plaatjesactivering en aggregatie. Gurbel et al.,(2009) beschrijven dat er max
93% remming van de plaatjesfunctie plaats vindt. Na staken is het plaatjesaggregatieremmend
effect van ticagrelor na 120 uur (vijf dagen) kleiner dan 10% (Gurbel, 2009).

Indicaties
Ticagrelor wordt toegepast bij: In combinatie met acetylsalicylzuur (ASA): profylaxe van
atherotrombotische complicaties bij acuut coronair syndroom (dat wil zeggen instabiele angina
pectoris, myocardinfarct zonder ST-elevatie (NSTEMI) of myocardinfarct met ST-elevatie (STEMI)),
bij medicamenteus behandelde patiënten en bij patiënten die een percutane coronaire
interventie (PCI) of coronaire bypassoperatie (CABG) ondergaan.

Comorbiditeit en comedicatie
Bij patiënten die gelijktijdig worden behandeld met geneesmiddelen die het bloedingsrisico
kunnen vergroten (bv. NSAIDs en SSRI's) is voorzichtigheid geboden.

Meetmethode
De mate van trombocytenaggregatieremming van deze middelen is te bepalen middels een aantal
functietesten. De waarde daarvan voor de dagelijkse klinische perioperatieve praktijk is
onvoldoende gevalideerd

Antagonisten
Er zijn geen specifieke antagonisten beschikbaar.
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Overwegingen
De werkgroep adviseert een tijdsinterval van vijf dagen voor het staken van ticagrelor voor een
neuraxisblokkade. Dit tijdsinterval is langer dan op basis van de farmacokinetische plasma
halfwaardetijd verondersteld en hangt samen met de duur van het bloedplaatjesaggregatie
remmend effect. Het advies is in overeenstemming met de aanbeveling van de Europese richtlijn
van de European Society of Anaesthesiology en FDA en korter dan zoals vermeld in de
registratietekst van ticagrelor (zeven dagen). Voor het herstarten na een neuraxisblokkade
inclusief catheterverwijdering adviseert de werkgroep zeven tot acht uur gebaseerd op het
gegeven dat ticagrelor in tegenstelling tot clopidogrel en prasugrel (prodrugs) reeds na 30 minuten
een 40% bloedplaatjesaggregatieremmend effect heeft (Gurbel, 2009).

Tabel 5.5 Perioperatieve adviezen met betrekking de toediening van ticagrelor in verschillende recent gepubliceerde
richtlijnen
Minimale tijd stoppen voor
Minimale tijd hervatten medicatie na
neuraxisblokkade of
neuraxisblokkade of catheterverwijdering
catheterverwijdering
Scandinavische richtlijn (Breivik et
Geen advies
Geen advies
al., 2010)
ASRA (Horlocker et al., 2010)
Geen advies
Geen advies
Europese richtlijn (Gogarten et al., 5 dagen
6 uur na catheterverwijdering
2010)

Daarnaast moet een risicoafweging worden gemaakt tussen de noodzaak van het stoppen van de
medicatie voor de neuraxisblokkade en betreffende ingreep versus het risico dat de patiënt loopt
als deze medicatie wordt gestopt, bijvoorbeeld een nieuw cardiovasculair incident.

Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Staak ticagrelor tenminste vijf dagen voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Herstart ticagrelor zeven uur na neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Herstart ticagrelor zeven uur na een bloedige punctie.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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5.1.3 PDE/ADP-remmers
Dipyridamol
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van dipyridamol?

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van deze
uitgangsvraag. Wij hebben geen studies en geen casereports gevonden.

Werkingsmechanisme
Dipyridamol verhoogt de cAMP- en cGMP-concentratie in de trombocyt waardoor de activatie,
adhesie en aggregatie van de trombocyten geremd wordt. Door heropname en remming van
adenosine geeft het ook vasodilatatie.

Indicatie
Dipyridamol wordt toegepast als adjuvans bij secundaire preventie na TIA of een niet-invaliderend
herseninfarct, mits intracerebrale hematoom en hemorragisch infarct zijn uitgesloten (in
combinatie met acetylsalicylzuur, tenzij dit gecontra-indiceerd is).

Comorbiditeit en comedicatie
Omdat dipyridamol vrijwel volledig gemetaboliseerd wordt in de lever moet men rekening houden
met een verlengde werkingsduur bij leverfunctiestoornissen. Echter, dit is niet relevant met
betrekking tot neuraxisblokkade.

Meetmethode
Niet van toepassing.

Antagonisten
Er zijn geen specifieke antagonisten beschikbaar.

Overwegingen
Het effect van dipyridamol op de stolling is beperkt. Gezien het grote aantal uitgevoerde
neuraxisblokkades en het lage aantal case reports lijkt de kans op een lumbaal spinaal hematoom
klein na dipyridamol als monotherapie (Breivik et al., 2010; Gogarten et al., 2010; Horlocker et al.,
2010).De Scandinavische, de ASRA en Europese richtlijn geven allen aan dat dipyridamol
perioperatief gecontinueerd kan worden (Breivik et al., 2010; Horlocker et al., 2010; Gogarten et
al., 2010).
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Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Dipyridamol hoeft niet gestaakt te worden voor de neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Continueer dipyridamol na neuraxisblokkade of catheterverwijdering, er is geen tijdsinterval.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Continueer dipyridamol op de dag van een bloedige punctie.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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5.1.4 Niet-selectieve en selectieve COX-2 remmers
NSAID’s
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van NSAID’s?

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van de uitgangsvraag.
Voor de beantwoording van deze uitgangsvraag werd één casereport gevonden. Mudrakouski et
al., (2011) beschrijven een casus waarbij een epiduraal hematoom ontstond na inbrengen van een
epidurale catheter. Patiënt gebruikte tot kort voor de operatie acetylsalicylzuur en diclofenac en
postoperatief LMWH. Patiënt herstelde direct na neurochirurgisch ingrijpen op de vijfde dag
postoperatief.

Werkingsmechanisme
NSAID’s (niet-salicylaatverbindingen) remmen in tegenstelling tot acetylsalicylzuur de
trombocytenaggregatie op reversibele wijze. De NSAID’s werken in op het cyclo-oxygenase (COX).
COX komt in tenminste twee iso-vormen voor: het in veel weefsels aanwezige COX-1 en het
induceerbare COX-2. Er zijn niet-selectieve COX-remmers (remmen niet selectief COX 1 en COX-2)
en selectieve COX-2-remmers. Remming van COX-1 door NSAID’s is verantwoordelijk voor de
remming van de trombocytenaggregatie. De selectieve COX-2-remmers vertonen in tegenstelling
tot de COX-1-remmers alleen een remming van het COX-2. Effecten op de trombocytenaggregatie
zijn in bij selectieve COX-2-remmers niet aanwezig.
De ernst van de remming bij de NSAID is, anders dan bij acetylsalicylzuur, meestal reversibel is en
alleen aanwezig gedurende de tijd dat het middel in de circulatie is. Derhalve verdwijnt het
klinische effect van de NSAID op de trombocytenaggregatie na staken van de toediening van het
medicament met vier tot vijf maal de halfwaardetijd van dat medicament (zie tabel 5.6).

Indicaties
NSAID’s worden toegepast bij pijnlijke postoperatieve en posttraumatische ontsteking en zwelling
(bijvoorbeeld tandheelkunde en orthopedie), primaire dysmenorroe, hoofdpijn, spierpijn, acute
lage rugpijn, koorts en pijn bij griep, keelontsteking en verkoudheid en na vaccinatie. Verder bij
met koorts gepaard gaande ziekten, speciaal voor kortstondig gebruik als adjuvans bij de
chemotherapie bij infectieziekten. Ook worden de NSAID’s toegepast bij reumatoïde artritis en
andere degeneratieve gewrichtsziekten. De geregistreerde indicaties verschillen per NSAID.

Comorbiditeit en comedicatie
Het metabolisme verloopt bij alle NSAID’s via de lever en de nieren. Er zijn onderlinge verschillen
met betrekking de vorming van werkzame metabolieten en het aandeel van de lever- en
nierfunctie op het metabolisme (zie Farmacotherapeutisch Kompas). Afhankelijk van het NSAID
wordt bij verminderde leverfunctie en/of verminderde nierfunctie de halfwaardetijd langer.
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Meetmethode
Niet van toepassing.

Antagonisten
Er zijn geen specifieke antagonisten beschikbaar.

Niet Selectieve COX-remmers
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van NSAID’s (nietselectieve COX- remmers)?

Overwegingen
Bij patiënten die niet selectieve COX-remmers gebruiken als monotherapie gebruiken is de ernst
van de stoornis in de stolling doorgaans gering. Zeker als er anamnestisch geen verdenking bestaat
op een verhoogde bloedingsneiging.
Bij deze patiënten is het risico op het ontstaan van een neuraxiaal hematoom na neuraxisblokkade
of na verwijdering van de neuraxiscatheter niet verhoogd. Het risico op een complicatie is alleen
verhoogd als er additionele defecten zijn, zoals comedicatie met antistollingsmiddelen,
trombocytopenie, de ziekte van Von Willebrand en mogelijk ook de aanwezigheid van uremie
(Breivik et al., 2010; Gogarten et al., 2010; Horlocker et al., 2010).

Tabel 5.6 Perioperatieve adviezen met betrekking de toediening van NSAID’s in verschillende recent gepubliceerde
richtlijnen
Minimale tijd stoppen voor
Minimale tijd hervatten medicatie na
neuraxisblokkade of
neuraxisblokkade of
catheterverwijdering
catheterverwijdering
Scandinavische richtlijn (Breivik et
Afhankelijk van NSAID
Twee uur
al., 2010)
Afhankelijk van halfwaardetijd
ASRA (Horlocker et al., 2010)
Geen
Geen
Europese richtlijn (Gogarten et al., 5 dagen
6 uur na catheterverwijdering
2010)

Combinatie van medicatie
In geval van NSAID’s (niet selectieve COX-remmers ) in combinatie met andere
trombocytenaggregatieremmers of anticoagulantia wordt aangenomen dat het effect van de niet
selectieve COX-remmer bijdragend kan zijn aan het risico op een neuraxiaal hematoom.
Het lijkt verstandig dan kritischer te zijn en de inname van NSAID’s (niet selectieve COX-remmers)
bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico op tijd te staken.
Neem daarbij de in tabel 5.1 genoemde halfwaardetijden in acht.

Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
NSAID’s (niet selectieve COX-remmers) kunnen worden gecontinueerd voor de neuraxisblokkade of
catheterverwijdering.
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Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
NSAID’s (niet selectieve COX-remmers) kunnen worden gecontinueerd na neuraxisblokkade of
catheterverwijdering, er is geen tijdsinterval.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
NSAID’s (niet selectieve COX-remmers) kunnen geïndiceerd worden gecontinueerd op de dag van
een bloedige punctie.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.

Selectieve COX-2 remmers
Overwegingen
Selectieve COX-2 remmers hebben geen invloed op de trombocytenaggregatie. Daarom zijn er
geen restricties met betrekking tot de toediening van deze medicamenten met betrekking tot
neuraxisblokkade.

Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Selectieve COX-2 remmers hoeven niet gestaakt te worden voor de neuraxisblokkade of
catheterverwijdering.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Continueer selectieve COX-2 remmers na neuraxisblokkade of catheterverwijdering, er is geen
tijdsinterval.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Continueer selectieve COX-2 remmers op de dag van een bloedige punctie.
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5.1.6 Metamizol
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van metamizol?

Definitie
Metamizol is een pyrazolone derivaat en wordt algemeen beschouwd als een niet-typische NSAID.
Metamizol heeft een sterke antipyretisch en analgetisch effect, maar slechts een geringe antiinflammatoire werking. Wel zijn er in de literatuur sterke aanwijzingen dat metamizol ook een
trombocytenaggregatieremmende werking heeft.

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van de uitgangsvraag.
Er zijn geen casereports gevonden van neuraxiale hematomen.

Indicaties
Metamizol wordt toegepast als pijnstiller in het kader van postoperatieve pijnbestrijding.

Comorbiditeit en comedicatie
Er zijn aanwijzingen dat metamizol de trombocytenaggregatieremmende werking van
acetylsalicylzuur teniet doet door reversibele binding van metamizol aan de COX1 receptor van de
trombocyt waardoor acetylsalicylzuur niet meer kan binden aan de COX1-receptor.

Meetmethode
Niet van toepassing.

Antagonisten
Er zijn geen specifieke antagonisten beschikbaar.

Overwegingen
Op basis van de literatuur lijkt metamizol een trombocytenaggregatieremmende werking te
hebben vergelijkbaar met NSAID's. De aanbevelingen zijn daarom conform de aanbevelingen van
NSAID's.
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Metamizol hoeft niet gestaakt te worden voor de neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Continueer metamizol na neuraxisblokkade en catheterverwijdering, er is geen tijdsinterval.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Continueer metamizol op de dag van een bloedige punctie.
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5.1.7 Specifieke serotonine heropname remmers (SSRI)
Wat is de kans op neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade bij gebruik van specifieke
serotonine remmers (SSRI’s)?

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van deze
uitgangsvraag. Wij hebben geen studies en geen casereports gevonden.

Werkingsmechanisme
Specifieke serotonineheropnameremmer (SSRI). Serotonine-heropnameremmers remmen
selectief de presynaptische heropname van serotonine in neuronen. Binnen de Serotonine
heropname remmers onderscheiden we de specifieke serotonineheropnameremmers (SSRI's)
citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline en venlafaxine in lage
doseringen (zie tabel5.1). Deze middelen worden ingezet als antidepressivum en hebben een
effect op de trombocytenaggregatie. SSRI’s blokkeren de heropname van serotonine in de
trombocyten en induceren daarmee een defect in de trombocytenaggregatie.

Indicaties
SSRI’s worden gebruikt voor ondermeer de behandeling van depressie en neuropatische pijn.

Comorbiditeit en comedicatie
Combinatie met antistollingsmiddelen en gebruik door patiënten met een onderliggend
hemostase defect kan leiden tot een verhoogd bloedingrisico.

Meetmethode
Niet van toepassing

Antagonisten
Er zijn geen specifieke antagonisten beschikbaar.

Overwegingen
Er is sprake van een gering effect op de stolling door SSRI’s als monotherapie met een licht
verhoogde bloedingsneiging (Breivik et al., 2010; Gogarten et al., 2010). Het effect op de stolling
wordt versterkt door een combinatie van SSRI met een ander middel met effect op de stolling
zoals acetylsalicylzuur of een NSAID. Bij met name fluoxetine en paroxetine is een toegenomen
bloedingsneiging gemeld. Dit hangt hangen samen met een verlaagde serotonineconcentratie in
de bloedplaatjes (Farmacotherapeutisch Kompas). Er zijn geen meldingen verschenen over
neuraxiale hematomen bij gebruik van SSRI’s al dan niet in combinatie met andere
antistollingsmiddelen.
Breivik et al., (2010) en Gogarten et al., (2010) stellen dat er te weinig data zijn om aanbevelingen
te doen met betrekking tot de perioperatieve toepassing van SSRI’s. Zij adviseren indicatiestelling
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op basis van bewezen voordelen en kritisch te kijken naar comedicatie en patiënt gerelateerde
comorbiditeit. In de ASRA richtlijn worden SSRI’s niet besproken (Horlocker et al. 2010).

Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
SSRI’s hoeven niet gestaakt te worden voor de neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tijdsinterval na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Continueer SSRI’s na neuraxisblokkade of catheterverwijdering, er is geen tijdsinterval.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Continueer SSRI’s op de dag van een bloedige punctie.
Combinatie van medicatie
Bij patiënten met een combinatie van een (anamnestisch) verhoogd bloedingsrisico en het
gebruik van SSRI’s in combinatie met acetylsalicylzuur en/of NSAID’s dient het beleid te worden
vastgesteld in overleg met de lokaal verantwoordelijk stollingsdeskundige. Houd bij staken van
het NSAID rekening met de halfwaardetijd zoals vermeld in tabel 5.1.
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5.2
GBIIb/IIIa antagonisten
Wat is de kans op neuraxiale hematomen bij gebruik van GPIIb/IIIa-receptorantagonisten en een
neuraxisblokkade?

Wijzigingen ten opzicht van de vorige richtlijn
Het tijdsinterval van staken voor en na een neuraxisblokkade is aangepast.

Definitie
Onder GPIIb/IIIa-receptorantagonisten vallen: Abciximab, Tirofiban, Eptifibatide.

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van deze
uitgangsvraag. Wij hebben geen casereports gevonden van neuraxiale hematomen bij
neuraxisblokkade, waarbij GPIIb/IIIa-receptorantagonisten waren betrokken.

Conclusie
Er kan op basis van de literatuur geen conclusie getrokken worden over de veiligheid
van het gebruik van GPIIb/IIIa-receptorantagonisten bij neuraxisblokkades. Mede
door bijkomende comedicatie moet het bloedingsrisico voor een neuraxisblokkade
tijdens het gebruik van GPIIb/IIIa antagonisten als hoog worden ingeschat.

Werkingsmechanisme
De farmacokinetische eigenschappen staan beschreven in tabel 5.7.
GPIIb/IIIa-receptorantagonisten binden aan de GPIIb/IIIa-receptor op het oppervlak van de
trombocyt en remmen de binding van de geactiveerde trombocyten aan onder andere fibrinogeen
en de Von Willebrand-factor. Doordat daarmee niet alleen de meest belangrijke stap in de
trombocytenaggregatie maar ook de trombinevorming wordt beïnvloed is het bloedingsrisico bij
gebruik van deze middelen groter dan dat van de overige bloedplaatjes antagonisten. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen monoklonale antilichamen (abciximab), de nonpeptide antagonisten
(tirofiban) en peptide antagonisten zoals het hexapeptide (eptifibatide).
Het belangrijkste verschil van abciximab ten opzichte van tirofiban en eptifibatide is de affiniteit
voor het GPIIb-IIIa-complex. Abciximab heeft de hoogste affiniteit, gevolgd door tirofiban en
eptifibatide. Dit houdt in dat na parenterale toediening van abciximab de trombocytenfunctie zich
herstelt in de loop van 48 tot 72 uur terwijl na eptifibatide respectievelijk tirofiban de
trombocytenfunctie zich binnen acht uur herstelt (Informatorium medicamentorium;
Farmacotherapeutisch compas; Kristensen et al., 2012).
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Indicaties
GPIIb/IIIa-receptorantagonisten hebben een beperkt indicatiegebied en worden toegepast bij
PTCA’s en bij de behandeling van acute coronaire syndromen (instabiele angina pectoris en nonQ-wave infarct) ter preventie van een hartinfarct. Daarnaast worden zij incidenteel ingezet als
overbruggingstherapie bij (niet cardiale) chirurgie ter vervanging van ADP receptor antagonisten
bij patiënten met een DES (drug eluting stent).

Comorbiditeit en comedicatie
Bij gestoorde nierfunctie kan de werkingsduur van eptifibatide en tirofiban verlengd zijn en is
dosisaanpassing noodzakelijk. Voor abciximab is dit niet noodzakelijk. Voor het starten, twee tot
vier uur na de bolus injectie en tijdens de behandeling tenminste dagelijks, dient het aantal
bloedplaatjes te worden gecontroleerd vanwege het risico op een trombocytopenie die binnen
enkele uren na toediening kan optreden. (Informatorium Medicamentorium;
Farmacotherapeutisch Kompas). Met uitzondering van andere hemostatica is er geen interactie
met andere medicatie beschreven.

Meetmethode
De mate van bloedplaatjesaggregatie remming van deze middelen is te bepalen middels een
aggregatieremmingsmethode (Vandermeulen et al., 2010).

Antagonisten
Een specifiek antidotum bestaat niet. In geval van ernstige bloedingen is bij abciximab een
(herhaalde) transfusie van meerdere trombocytenconcentraten nodig omdat redistributie van
abciximab de nieuw geïnfundeerde bloedplaatjes ook weer gedeeltelijk kan inhiberen. Bij
eptifibatide en tirofiban kan er worden aangenomen dat vier uur na staken er 50 tot 80%
bloedplaatjes aggregatiecapaciteit bestaat (Gogarten et al., 2010).
Tabel 5.7 Farmacokinetische eigenschappen GPIIb-IIIa-remmers
Geneesmid
Merknaa Mechanis
Rout Halfwaardet
del
m
me
e
ijd
Abciximab

Reopro

Eptifibatide

Integrilin

Tirofiban

Aggrastat

GPIIb-IIIarec
antagonist
GPIIb-IIIarec
antagonist
GPIIb-IIIarec
antagonist

Tmax

IV

30 min

IV

2.5 h

werking: na
ongeveer één uur

IV

1.6 h

werking: na
ongeveer vijf
minuten

Indicati
e
PCI /
instabiel
e AP
ACS

ACS

Gebruikelijke
(onderhouds)dose
ring
0.125 ug/kg/min

2 ug/kg/min

0.1 ug/kg/min

Let op: Adviezen kunnen afwijken van genoemde halfwaardetijden en Tmax, zie aanbevelingen.
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Overwegingen
Gezien het ontbreken van literatuur zijn de aanbevelingen gebaseerd op het
werkingsmechanisme. Gezien het werkingsmechanisme kan de kans op bloedingen als hoog
worden ingeschat. Er worden in diverse internationale richtlijnen en artikelen aanbevelingen
gedaan over het gebruik van GPIIb/IIIa receptor blokkers in relatie tot een neuraxisblokkade. De
onderbouwing die wordt gegeven is een theoretische onderbouwing op basis van de
halfwaardetijd en het farmacologisch effect en niet op basis van resultaten van klinische studies
aangezien die resultaten er niet zijn (Horlocker et al., 2010; Horlocker et al., 2011; Gogarten et al.,
2010, Vandermeulen et al., 2010; Green et al., 2010).
Bij het acute coronair syndroom is de commissie van mening dat mede gezien de vaak
voorkomende comedicatie met andere antistollingsmiddelen (heparine en acetylsalicylzuur)
neuraxisblokkade tijdens of direct na het gebruik van GPIIb/IIIa-receptorantagonisten is
gecontraïndiceerd. Indien, bij een neuraxiscatheter in situ, de indicatie voor het geven van een
GPIIb/IIIa antagonist prevaleert boven het bloedingsrisico zijn beslissingen mede afhankelijk van
de klinische situatie op dat moment en heeft het de voorkeur de catheter te verwijderen met
inachtneming van de eliminatie intervallen van het medicament.
Bij het gebruik van GPIIb/IIIa antagonist buiten de indicatie acuut coronair syndroom adviseert de
commissie pas na herstel bloedplaatjes functie (tenminste acht uur voor eptifibatide en tirofiban
en tenminste 48 uur voor abciximab) neuraxisblokkade uit te voeren en na neuraxisblokkade of
catheter verwijdering een tijdsinterval van tenminste acht uur aan te houden voor het (her)starten
van GPIIb/IIIa antagonisten. Dit interval berust op de tijd die nodig om een stabiele bloedprop te
vormen (ongeveer acht uur) in relatie tot het directe therapeutisch effect van GPIIb/IIIareceptorantagonisten. Controleer voor neuraxisblokkade of het verwijderen van de
neuraxiscatheter altijd het aantal trombocyten vanwege de met de medicatie geassocieerde
trombocytopenie die binnen enkele uren kan optreden.

Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Geef geen neuraxisblokkade tijdens het gebruik van GPIIb/IIIa-receptorantagonisten.
Houd in voorkomende gevallen na staken van abciximab een tijdsinterval van tenminste 48 uur
aan alvorens een neuraxiscatheter te verwijderen of een neuraxisblokkade te verrichten.
Houd in voorkomende gevallen na staken van eptifibatide respectievelijk tirofiban een
tijdsinterval van tenminste acht uur aan alvorens een neuraxisblokkade te verrichten of een
neuraxiscatheter te verwijderen.
Controleer voor een neuraxisblokkade of het verwijderen van een neuraxiscatheter na
toediening van GPIIb/IIIa-receptorantagonisten het aantal trombocyten.
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Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Houd na een neuraxisblokkade of het verwijderen van een neuraxiscatheter en de toediening
van GPIIb/IIIa-receptor antagonist een tijdsinterval van tenminste acht uur aan. Controleer voor
de toediening het aantal trombocyten.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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5.3
Vitamine K-antagonisten (cumarinederivaten)
Wat is de kans op een neuraxiale hematomen bij gebruik vitamine K-antagonisten
(cumarinederivaten) en een neuraxisblokkade?

Wijziging ten opzichte van de vorige richtlijn
Bij een neuraxiscatheter in situ wordt het (her) starten van antistolling met vitamine Kantagonisten afgeraden. Bij (her)start wordt een oplaaddosis ontraden.

Definitie
Tot de in Nederland gebruikte vitamine K-antagonisten behoren acenocoumarol en
fenprocoumon.

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van deze
uitgangsvraag. Wij hebben enkele casereports gevonden.
De casuïstiek van patiënten die tijdens het gebruik van vitamine K-antagonisten na een
neuraxisblokkade een neuraxiaal hematoom ontwikkelden, is beperkt (Hiroki et al., 2012; WilleJorgensen et al., 1991; Badenhorst, 1996; Woolson et al.,, 1998; Aveline et al., 2004; Shantanna et
al., 2011). Causaliteit is niet altijd duidelijk, bovendien komen neuraxiaal hematomen tijdens
behandeling met vitamine K-antagonisten spontaan voor, zowel bij INR’s binnen als buiten de
therapeutische range.
Hiroki (2012) beschrijft een patiënt met een neuraxiaal hematoom drie dagen na het plaatsen van
een epiduraal catheter waarbij de vitamine K-antagonisten niet waren gestaakt (INR van 4,1).
Woolson (1998) beschrijft een 85-jarige patiënte met een bloeding in aansluiting aan het
verwijderen van de catheter twee dagen postoperatief. Na een eenmalige gift warfarine 10 mg
preoperatief bleek de INR 6.3.
Badenhorst(1996) beschrijft een patiënte met een spinaal hematoom na het verwijderen van de
catheter op dag drie (PT van 17.3 sec, bovengrensnormaal <14.4 sec).
Wang et al.,(2013) beschrijven een 82-jarige patiënte met een epiduraal hematoom vier dagen na
een neuraxisblokkade en een INR van maximaal 1.9. De warfarine was preoperatief vijf dagen
gestaakt en dag een postoperatief weer hervat.
Aveline (2004) beschrijft een 72-jarige patiënte met op dag 17 na een traumatisch
neuraxisblokkade met een groot retroperitoneaal hematoom (INR 1,2 tijdens procedure en 3.5
ten tijde van de neurologische uitval).
In de retrospectieve observationele studies door Batemanet al., (2013) (62,450 epidurale catheter
plaatsingen)en Pumberger et al., (2013) (37,171 spinale en 62,856 epidurale catheters) worden bij
drie respectievelijk zes patiënten vitamine K-antagonisten en/of een INR>1.5 genoemd als
mogelijk bijdragend aan de ontwikkeling van een neuraxiaal hematoom.
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Recent zijn twee patiënten beschreven met stollingsstoornissen ten gevolge van verworven
vitamine K deficiëntie en een neuraxiaal hematoom aansluitend aan een neuraxisblokkade (Hirata
et al., 2007; Ladha et al., 2013). Daarentegen zijn vier kleine case series beschreven van
probleemloze neuraxisblokkade tijdens streng gecontroleerd perioperatief kortdurend gebruik
van (low dose) vitamine K-antagonisten als VTE profylaxe (INR gemiddeld tot 2,0) en een INR
tussen de 1,5 en 4,25 bij het verwijderen van de neuraxiscatheter (Horlocker et al., 1994; Odoom
et al., 1983;L’E Orme, 2002; Parvizi et al., 2007).
In de richtlijnen wordt neuraxisblokkade tijdens het therapeutisch gebruik van vitamine Kantagonisten, meestal als warfarine vermeld ontraden (Gogarten et al., 2010; Breivik et al., 2010;
Horlocker et al., 2010; Green et al., 2010; Harrop-Griffiths et al., 2013; Manchikanti et al., 2013;
Vandermeulen, 2010; Baron et al., 2013; Llau et al., 2007). Uitgaande van een gewenst
stollingsfactorpercentage van>40% wordt voor een neuraxisblokkade een INR <1,5 geadviseerd.
Ten aanzien van het gebruik van vitamine K-antagonisten bij een neuraxiscatheter in situ en de
INR bij het verwijderen van een neuraxiscatheter zijn de aanbevelingen wisselend. De ASRA en
Spaanse richtlijn adviseren een INR <1,5. De Duitse en Belgische richtlijn adviseren een INR<1,4 en
bij voorkeur <1,2. Horlocker (2011) adviseert een INR<1,5 en geeft bijeen INR 1,5 tot 3,0 geen
definitieve aanbeveling maar adviseert frequente neurologische en INR controles. De
Scandinavische richtlijn beoordeelt de INR in relatie tot de indicatie voor neuraxisblokkade en
bijkomende comorbiditeit en adviseert een INR van <1,4 tot 2,2 en <1,2 tot 1,8, voor
respectievelijk spinaal- en gecombineerde spinaal- epiduraal anesthesie (Breivik et al., 2010).In de
richtlijn Neuraxisblokkade en antistolling van de NVA uit 2004 wordt na staken van de vitamine Kantagonisten en eventueel toedienen van vitamine K een INR <1,8 (stollingsfactorpercentage van
ongeveer 20 tot 30%) voldoende geacht voor een neuraxisblokkade (NVA, 2004).

Conclusie
Niveau 4

Er zijn geen aanwijzingen dat bij neuraxisblokkade en een INR <1.8 er een
verhoogd risico is op bloedingscomplicaties.

Dosering
Vindt plaats op geleide van de INR. Wereldwijd is de therapeutische range voor de lage intensiteit
INR 2,0 tot 3,0 en voor de hoge intensiteit INR 2,5 tot 3,5.

Werkingsmechanisme
De farmacokinetische eigenschappen staan beschreven in tabel 5.8. Het werkingsmechanisme van
acenocoumarol en fenprocoumon is hetzelfde. Het verschil betreft de manier waarop ze worden
gemetaboliseerd, dus de halfwaardetijd 8 tot 14 uur voor acenocoumarol en 150 uur voor
fenprocoumon. Daardoor isacenocoumarol na circa drie dagen uitgewerkt en fenprocoumon pas
na zeven tot 14 dagen. Acenocoumarol en fenprocoumon antagoneren de voor stolling
noodzakelijke carboxylering van de vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren II, VII, IX en X en
remmen zo indirect het stollingsproces. Tevens dalen ook de remmers van de stolling, proteïnen
C en S. Reeds gevormde (geactiveerde) stollingsfactoren worden niet beïnvloed. Derhalve is het
volledig antistollend effect afhankelijk van de halfwaardetijd van de stollingsfactoren, het kortst
(ongeveer zes uur) voor factor VII en het langst (ongeveer 60 uur) voor factor II en geeft de INRwaarde vlak na starten voornamelijk de daling van factor VII weer en nog niet de daling van de
factor X en II die met name gerelateerd zijn aan de antitrombotische werking(Benzon et al., 2010).
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Omdat ook de proteïnen C en S, twee remmers van de stolling, een relatief korte halfwaardetijden
hebben, kunnen zij met name bij het gebruik van een oplaaddosis vitamine K-antagonisten in de
eerste dagen eveneens sterk dalen zodat, bij nog onvoldoende daling van factor II en X, paradoxaal
een tromboseneiging kan ontstaan. Doorvitamine K-antagonisten langzaam op te bouwen of te
herstarten in de onderhoudsdosering die werd gebruikt kan een snelle stijging van de INR worden
voorkomen.

Indicaties
Vitamine K-antagonisten worden gebruikt bij de behandeling en profylaxe van veneuze tromboembolie en voor profylaxe van arteriële trombo-embolie bij atriumfibrilleren en een mechanische
hartklepprothese. In de Nederlandse situatie worden in het algemeen geen vitamine Kantagonisten voorgeschreven als VTE profylaxe rond operaties.

Comorbiditeit en Comedicatie
Vitamine K-antagonisten hebben een smalle therapeutische index. Er zijn vele geneesmiddelen
die de werking kunnen versterken of verzwakken (Berg et al., 2013; Van Walraven et al., 2007).
Daarnaast wordt de stabiliteit van de instelling beïnvloed door leeftijd, therapietrouw, vitamine K
balansen door bijkomende comorbiditeit. Genetische polymorfismen van het cytochroom P450
(CYP) 2C9 (CYP2C9) en het vitamine K epoxide reductase complex bepalen mede de variabiliteit in
dosering. Om bovengenoemde redenen is een stabiele instelling op vitamine Kantagonistentijdens klinische opnames vaak niet mogelijk en hebben bij een hoog bloedings/tromboserisico korter en sneller werkende alternatieven de voorkeur.

Meetmethode
Controle van het effect van de vitamine K-antagonisten wordt uitgevoerd door het bepalen van
de protrombinetijd die wordt omgerekend naar de international normalized ratio (INR).

Antagonisten
De werking van acenocoumarol en fenprocoumon kan worden gecoupeerd door vitamine K of 4factorenconcentraat. Vierfactorenconcentraat heeft onmiddellijk effect. Zonder vitamine K is het
effect kortdurend; afhankelijk van de halfwaardetijd van de toegediende factoren(zie
werkingsmechanisme). Inherent aan het prohemostatisch effect moet rekening gehouden worden
met een tromboserisico (Franchini et al., 2010). Het effect van vitamine K is minder direct, duurt
langer en kan geen hypercoagulabiliteit veroorzaken. Zowel oraal als intraveneus toegediend is
een effect na zes uur te verwachten en het maximale effect na 24 tot 48 uur. De hoogte van de
dosering vitamine K beïnvloedt niet de snelheid van verlaging van het antistollingsniveau, wel de
duur van deze verlaging. Na vitamine K1-toediening in een dosis van >5 mg is de patiënt gedurende
ongeveer een week minder gevoelig voor therapie met vitamine K-antagonisten. Gezien de lange
werkingsduur van fenprocoumon kan herhaalde toediening van vitamine K op geleide van de INR
noodzakelijk zijn.

75

Tabel 5.8 Farmacokinetiek van vitamine K-antagonisten
Genees- MerkMechanisme
Route Halfwaardetijd
middel
naam
Acenoco
umarol

Acenoco
umarol

Vitamine Kantagonist

Oraal

8-14 uur

Tmax

Indicatie

De
Behandeling en
werking
profylaxe van
treedt 18veneuze trombo24 uur na
embolie en
de eerste
profylaxe van
toediening arteriële tromboin en is
embolie
maximaal
na 36-48
uur
Fenproc
Marcou
Vitamine KOraal
Ca. 150 uur
De
Behandeling en
oumon
mar
antagonist
werking
profylaxe van
treedt 18veneuze trombo24 uur na
embolie en
de eerste
profylaxe van
toediening arteriële tromboin.
embolie
Werking is
maximaal
na 48-72
uur.
Let op: Adviezen kunnen afwijken van genoemde halfwaardetijden en Tmax, zie aanbevelingen.

Gebruikelijke
(onderhouds)d
osering
Op geleide INR

Op geleide INR

Overwegingen
De aanbevelingen van de commissie zijn gebaseerd op de nauwe therapeutische breedte van
vitamine K-antagonisten en de ernstige gevolgen van een bloedingscomplicatie. Op grond van de
ervaringen met het gevoerde beleid de afgelopen jaren is de commissie van mening dat na het
staken van vitamine K-antagonisten neuraxisblokkade bij een INR <1.8 kan worden verricht. Het
aanvullend beleid bij staken is afhankelijk van de indicatie en het overleg met de voorschrijvend
specialist. Alhoewel het volledig antistollend effect van vitamine K-antagonisten pas wordt bereikt
60 uur na start, raadt de commissie het (her)starten bij een neuraxiscatheter in situ af. Het effect
van vitamine K-antagonisten direct postoperatief, kan door bijkomend comorbiditeit en medicatie
onvoorspelbaar zijn (Van Walraven et al., 2007; Woolson et al., 1998).

Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Stop met vitamine K-antagonisten voor het zetten van een neuraxisblokkade en ga over op een
ander antistollingsregime indien bridging nodig wordt geacht.
Meet de INR de dag voor of de dag van het zetten van de neuraxisblokkade. De INR moet <1.8
zijn, zie tabel 5.9.
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Tabel 5.9 Tijdsinterval staken vitamine K-antagonisten en INR voor neuraxisblokkade.
Vitamine K
Halfwaardetijd
Wash out1
INR
anatgonist
Acenocoumarol
8-14 uur
2-3 dagen
Controleer de INR een dag vóór
of de dag van de
Fenprocoumon
+/- 150 uur
7-14 dagen
neuraxisblokkade en corrigeer zo
nodig met vit K 2 tot 5 mg
1 bij INR in therapeutische range

INR dag
neuraxisblokkade
INR <1.8
INR <1.8

Tijdsinterval voor hervatten vitamine K-antagonisten na neuraxisblokkade
Bij een neuraxiscatheter in situ wordt het (her)starten van antistolling met vitamine Kantagonisten afgeraden. Na controle van de uitgangs-INR kunnen vitamine K-antagonisten direct
na het verwijderen van een neuraxiscatheter worden gestart/hervat onder regelmatige controle
van de INR. Gebruik hierbij geen oplaaddosis of herstart, na controle van de INR, in de
onderhoudsdosering die te voren werd gebruikt.
Tijdsinterval in geval van bloedige punctie
(Her)start in geval van bloedige punctie pas na 24 uur.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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5.4
Indirecte factor Xa remmers (IIa remmers)
Wijzigingen ten opzicht van de vorige richtlijn:
- geen onderscheid single-shot-spinaal en epiduraal;
- uniforme tijdsintervallen;
- gebruik LMWH met NSAID;
- intensieve profylaxe;
5.4.1 Laagmoleculair heparine (Low Molecular Weigth Heparine = LMWH)
Wat is de kans op bloedingen bij gebruik van laagmoleculair heparine in combinatie met een
neuraxisblokkade?

Definitie
In dit hoofdstuk worden met profylactische dosering LMWH zowel de normale profylactische
doseringen LMWH alsook de intensieve profylaxe doseringen LMWH bedoeld; intensieve
profylaxe LMWH kan bijvoorbeeld geïndiceerd zijn bij patiënten die oncologische chirurgie
ondergaan.

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van deze
uitgangsvraag. In de tussenliggende periode van de tweede ARSA richtlijn voor neuraxisblokkade
in 2003 (Horlocker et al.) en de derde ASRA richtlijn voor neuraxisblokkade in 2010 (Horlocker et
al.)zijn er vijf casereports geweest van spontane neuraxiale hematomen in combinatie met LMWH
(vier maal met een therapeutische dosering en één maal met een profylactische dosering) en zes
casereports van neuraxiale hematomen na een neuraxisblokkade in combinatie met LMWH
(waarvan twee met trombocytenaggregatieremmers).
In twee casereports werden de ASRA richtlijnen inzake tijdsintervallen van antistollingsmiddelen
gevolgd (Horlocker et al., 2010). Sindsdien zijn er nog vijf casereports verschenen van zes
patiënten die een neuraxiale hematoom ontwikkelden na een neuraxisblokkade (vier maal na
spinaal anesthesie, één maal na epiduraal anesthesie met catheter en één na lumbaal
corticosteroïd injectie) en postoperatief enoxaparine in profylactische doseringen (Bindelglass et
al., 2010; Elwood et al., 2009; Hans et al., 2008; Kasodekar et al., 2009; Moussallem et al., 2009;
Xu et al., 2009).
In alle casussen werden de ASRA richtlijnen inzake tijdsintervallen voor antistollingsmiddelen
gevolgd. In één casus ontwikkelde zich een neuraxiaal hematoom op dag vier na een poging tot
een spinaal anesthesie waarbij de patiënt pas op de derde postoperatieve dag therapeutisch
ontstold werd met enoxaparine wegens een pulmonale embolie (Bindelglass et al., 2010).
In een closed claims analyse in Finland over de periode 2000 tot 2009 werden 13 epidurale
hematomen geïdentificeerd (Pitkanen et al., 2013). In zes gevallen was er sprake van
tromboprofylaxe met enoxaparine (waarvan twee met te hoge dosering enoxaparine), twee met
dalteparine (waarvan één met te hoge dosering dalteparine), twee met fondaparinux (in beide
gevallen werd een epiduraal catheter te vroeg verwijderd) en drie zonder antistollingsmiddelen.
In diverse (inter-)nationale richtlijnen en artikelen worden aanbevelingen gedaan omtrent het
beleid rondom het tijdsinterval dat LMWH gestaakt dienen te worden voor het verrichten van een
neuraxisblokkade en het verwijderen van een neuraxiscatheter (Breivik et al., 2010; Gogarten et
al., 2010; Horlocker et al., 2010; Llau et al., 2007; Vandermeulen, 2010; Vandermeulen et al.,
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2005). De onderbouwing die in deze artikelen wordt gegeven is een hoofdzakelijke theoretische
onderbouwing op basis van de halfwaardetijd en het farmacologisch effect. Er zijn geen
randomized controlled trials aangaande het optimale tijdstip van staken van LMWH en
neuraxisblokkade en/of het verwijderen van een neuraxiscatheter.

Werkingsmechanisme
Laagmoleculaire heparines (LMWH’s) binden aan antitrombine en versterken het effect hiervan.
Dit heeft als gevolg een effectievere remming van geactiveerd factor Xa en in mindere mate van
factor IIa (trombine). De ratio van anti Xa/anti-IIa remming varieert van 2:1 tot 8:1 voor de
verschillende LMWH’s (heparine heeft een zijn anti Xa/anti-IIa ratio van 1:1) (Llau et al., 2007). De
farmacokinetische eigenschappen staan beschreven in tabel 5.10.
Tabel 5.10
Genees
middel
Enoxap
arin

Daltepa
rin

Tinzapa
rin

Nadrop
arin

Farmacokinetische eigenschappen van LMWH’s
MechaRoute Halfwaarde Tmax
Indicatie
nisme
tijd
indirecte
SC
4 hrs
3-5 hrs
Profylaxe VTE
factor Xa
(factor IIa)
remmer
Behandeling
VTE
ACS
indirecte
factor Xa
(factor IIa)
remmer

indirecte
factor Xa
(factor IIa)
remmer

indirecte
factor Xa
(factor IIa)
remmer

SC

SC

SC

3-4 hrs

1-2 hrs

3,5 hrs

3-4 hrs

Absorptiehalfwaardetijd= 1,5-7,5
hrs

4-6 hrs

Gebruikelijke
(onderhouds)dosering
Standaard:20 mg 1 dd
Intensief: 40 mg 1dd

1.5 mg/kg 1dd of 1
mg/kg 2dd
1 mg/kg 2dd

Profylaxe VTE

Standaard: 2500 IE 1dd
Intensief 5000 IE 1dd

Behandeling
VTE en
longembolie
Coronairaand
oening
Profylaxe VTE

200 IE/kg 1dd

Behandeling
VTE en
longembolie
Profylaxe VTE

175 IE/kg 1dd

Behandeling
VTE
AP instabiel

Fraxiparine: 86 IE/kg
2dd, Fraxodi: 171 IE/kg
86 IE/kg 2dd

120 IE/kg 2dd
Standaard: 3500 IE 1 dd
Intensief:4500 IE 1dd

Standaard:2850 IE 1dd
intensief: 5700 IE 1 dd

Let op: Adviezen kunnen afwijken van genoemde halfwaardetijden en Tmax, zie aanbevelingen.
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Dosis
De dosering van LMWH’s wordt aangegeven in anti-Xa eenheden. De standaarddoseringen voor
profylaxe van trombo-embolische aandoeningen bij patiënten met een laag of hoog
risico(overgewicht, bekken- of heupchirurgie, maligniteit) op trombose zijn weergegeven in
tabel5.10.

Indicaties
LMWH worden gebruikt bij profylaxe en behandeling van trombo-embolische aandoening.
Profylaxe van trombo-embolische complicaties in de extracorporale circulatie tijdens hemodialyse
en -filtratie. Behandeling van instabiele angina pectoris en non-Q-golf myocardinfarct in
combinatie met acetylsalicylzuur. Symptomatische veneuze trombo-embolieën en de langdurige
secundaire preventie ervan bij kankerpatiënten met vaste tumoren.

Comorbiditeit en comedicatie
Bij nierinsufficiëntie (e-GFR <50 mL/min)4 kan accumulatie van LMWH optreden. Voor LMWH’s
met een hoger molecuulgewicht is de verhouding renale/totale klaring lager dan voor kleinere
moleculen, met andere woorden de klaring van de kleinere moleculen vermindert sterker bij
nierinsufficiëntie dan van de grotere moleculen (Nederlandse Federatie voor Nefrologie, 2012).
Stollingsstoornissen bij ernstige nierinsufficiëntie in combinatie met LMWH lijken meer
gerelateerd te zijn aan stollingsstoornissen samenhangend met de ernstige nierinsufficiëntie dan
een effect van LMWH (Holbrook et al., 2012).
Het bloedingsrisico bij profylactische toepassing van LMWH bij nierinsufficiëntie lijkt laag te zijn
en een aanpassing van de gebruikelijke profylactische dosis LMWH wordt niet geadviseerd
(Nederlandse Federatie voor Nefrologie, 2012).

Meetmethode
Er bestaat in de literatuur controverse op welke wijze de mate van antistolling te bepalen is. De
ACT en aPTT kunnen ongestoord zijn bij LMWH gebruik (Gogarten et al., 2010). Aangaande het
meten van de anti-X activiteit bestaat enerzijds de Europese aanbeveling om de antistolling te
bepalen middels een anti-Xa activiteit (Gogarten et al., 2010), anderzijds adviseert de ASRA
expliciet om geen anti-Xa activiteit te meten daar de anti Xa activiteit geen predictor is voor
bloedingsrisico (Horlocker et al., 2010). De American College of Chest Physicians vermeldt ook dat
het onduidelijk is of er een correlatie bestaat tussen enerzijds de anti-Xa activiteit en anderzijds
het risico op een bloeding (Holbrook et al., 2012).
De commissie is van mening dat indien een patiënt LMWH gebruikt en aan de stoptermijn voor
een neuraxisblokkade wordt geadhereerd er geen noodzaak is voor anti-Xa monitoring. Alleen bij
gebruik van een LMWH in therapeutische doseringen langer dan drie dagen bij een verminderde
nierfunctie (e-GFR <50 mL/min) wordt dosisaanpassing en anti-Xa activiteit monitoring
aanbevolen.
Indien de methode niet beschikbaar is, is overleg met de lokaal verantwoordelijk
stollingsdeskundige nodig.

4In

de Amerikaanse richtlijn en de Nederlandse Federatie voor Nefrologie 2012, wordt e-GFR <60 ml/min gehanteerd.
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In tegenstelling tot de vorige Nederlandse richtlijn wordt niet meer geadviseerd om het aantal
trombocyten te bepalen bij gebruik van LMWH.

Antagonisten
Protamine kan de werking van LMWH partieel couperen.

Overwegingen
Er zijn onvoldoende data om een algemene uitspraak te doen op de kans van neuraxiale
hematomen bij laagmoleculair heparine, mede gezien de heterogeniteit van de groep.
Het risico op neurologische complicaties na een neuraxisblokkade in combinatie met
laagmoleculair heparine in profylactische doseringen is extreem laag en de combinatie wordt
beschouwd als veilig, mits aan tijdsintervallen wordt voldaan (Horlocker et al., 2010).
De aanbevelingen zijn gebaseerd op de biochemische en farmacologische profielen van LMWH.
De eliminatie halfwaardetijd van LMWH ligt tussen de drie tot zes uur na een subcutane injectie
en is dosis onafhankelijk. Bij nierfalen kan de halfwaardetijd verlengd zijn tot maximaal 16 uur
(Horlocker, 2011). Het piek effect van anti-Xa activiteit is na ongeveer drie tot vijf uur (Horlocker
et al., 2010). In tegenstelling tot andere antistollingsmiddelen wordt internationaal tweemaal de
halfwaardetijd gebruikt als het tijdsinterval voor normalisatie van de stolling na de laatste gift
LMWH. Als geen verhoogde bloedingsneiging bestaat, zijn er geen redenen om het gecombineerd
gebruik van acetylsalicylzuur en LMWH af te raden en dienen de voor- en nadelen in ieder
individueel geval tegen elkaar afgewogen te worden.
De internationale richtlijnen verschillen enigszins qua tijdsinterval tussen een dosis van
profylactische LMWH en een neuraxisblokkade; tien uur (Breivik et al., 2010; Horlocker et al.,
2010) of 12 uur (Gogarten et al., 2010; Llau et al., 2007; Vandermeulen et al., 2005). De commissie
is van mening dat een tijdsinterval van tien uur tussen het toedienen van een profylactische
dosering LMWH en een neuraxisblokkade (of verwijderen van een neuraxiscatheter) volstaat. Dit
is in overeenstemming met de vorige Nederlandse richtlijn en reflecteert ook het Nederlandse
chirurgische beleid om LMWH toe te dienen tussen 20.00 tot 22.00 uur ’s avonds.
Het risico op het optreden van een ‘heparin-induced trombocytopenia’ bij LMWH wordt thans
geschat op 0.1 tot 1% (Linkins et al., 2012) en de huidige aanbevelingen van de ACCP is om
trombocyten alleen te bepalen bij een incidentie >1% (Holbrook et al., 2012). De commissie volgt
deze aanbeveling van de ACCP.
Deze aanbeveling is liberaler dan de Noorse richtlijn (eenmaal per week trombocyten bepalen bij
LMWH gebruik) (Breivik et al., 2010) echter in overeenstemming met de recente richtlijn van de
British Society for Haematology voor heparine geïnduceerde trombopenie (Watson et al., 2012).
Er moet altijd een risicoafweging worden gemaakt tussen de noodzaak van het stoppen van de
medicatie voor de neuraxisblokkade en betreffende ingreep versus het risico dat de patiënt loopt
als deze medicatie wordt gestopt, bijvoorbeeld een nieuw cardiovasculair incident.
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Therapeutische doseringen LMWH
De commissie is van mening, op basis van internationale richtlijnen (Breivik et al., 2010; Horlocker
et al., 2010), dat een tijdsinterval van 24 uur tussen het toedienen van de laatste gift
therapeutische dosering LMWH en een neuraxisblokkade volstaat.
Het tijdstip tussen hervatten van de volledig therapeutische dosering LMWH na een
neuraxisblokkade, is eveneens 24 uur (Bertini et al., 2006; Breivik et al., 2010; Gogarten et al.,
2010; Horlocker et al., 2010; Vandermeulen et al., 2005). Een neuraxiscatheter in situ is een
contra-indicatie voor therapeutische doseringen LMWH (Breivik et al., 2010; Horlocker et al.,
2010). Wel kan bij een neuraxiscatheter in situ een (intensieve) profylactische dosering LMWH
worden toegediend ter preventie van trombo-embolische complicaties / (Vandermeulen et al.,
2005).
Bloedige punctie
Alleen de ASRA vermeldt een specifiek tijdsinterval tussen LMWH toediening na een bloederige/
neuraxisblokkade (punctie en/of catheter), waarbij een tijdsduur van 24 uur wordt aanbevolen
(Horlocker et al., 2010). De Europese, Noorse en Spaanse richtlijn maken geen melding van een
specifiek tijdsinterval na een bloedige punctie (Breivik et al., 2010; Gogarten et al., 2010; Llau et
al., 2007).
Ernstige nierinsufficiëntie profylactische doseringen
Ondanks het feit dat de halfwaardetijd verlengd kan zijn bij nierinsufficiëntie, lijkt het
bloedingsrisico bij profylactische toepassing van LMWH bij nierinsufficiëntie laag te zijn en een
aanpassing van de gebruikelijke profylactische dosis LMWH wordt niet geadviseerd (Nederlandse
Federatie voor Nefrologie, 2012).
De commissie adviseert derhalve geen verlenging van de tijdsduur tussen toediening van
profylactische LMWH en een neuraxisblokkade.
Ernstige nierinsufficiëntie therapeutische doseringen
Er zijn aanwijzingen dat bij ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring <50 mL/min) bij standaard
therapeutische doses van LMWH de anti-Xa spiegels verhoogd zijn. Er zijn aanwijzingen dat bij een
e-GFR van <50 ml/min en therapeutische doses LMWH een significant verhoogd bloedingsrisico
bestaat. Bij gebruik van LMWH van meer dan drie dagen wordt dosis correctie op geleide van en
anti-Xa monitoringspiegel geadviseerd (Nederlandse Federatie voor Nefrologie, 2012). Indien
hieraan wordt voldaan is er geen noodzaak tot verlenging van het tijdsinterval tussen de laatste
gift en een neuraxisblokkade, dat wil zeggen het tijdsinterval blijft 24 uur. Indien de methode niet
beschikbaar is, is overleg met de lokaal verantwoordelijk stollingsdeskundige.
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Tabel 5.11
Antistollingsmiddel

Aanbevolen tijdsintervallen bij neuraxisblokkade en LMWH
Aanbevolen tijdsinterval Aanbevolen
Aanbevolen
tussen laatste gift
tijdsinterval tussen
tijdsinterval tussen
antistollingsmiddel en
uitvoering neuraxislaatste gift
uitvoeren neuraxisblokkade en
antistollingsmiddel
blokkade
volgende gift
en verwijderen
antistollingsmiddel
neuraxiscatheter
10 uur
4 uur
10 uur

Aanbevolen
tijdsinterval tussen
verwijderen neuraxiscatheter en volgende
gift
antistollingsmiddel
4 uur

LMWH
(intensieve)
profylaxe
LMWH
24 uur
24 uur
n.v.t.*
24 uur
Therapeutisch
dosering 1dd
*pm Een neuraxiscatheter in situ is een contra-indicatie voor therapeutische doseringen LMWH; wel kan (intensieve)
profylactische dosering LMWH worden toegediend ter preventie van trombo-embolische complicaties bij een
neuraxiscatheter in situ. Indien in voorkomende gevallen op medische indicatie de patiënt met een neuraxiscatheter in situ
toch een therapeutische doseringen LMWH moet krijgen dient gekozen te worden voor de tweedaagse toediening.

Aanbevelingen
Algemeen
Trombocyten hoeven niet bepaald te worden bij toediening van LMWH.
Profylactische doseringen LMWH
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Houd een tijdsinterval van tenminste tien uur aan tussen het toedienen van een (intensieve)
profylactische dosering LMWH en een neuraxisblokkade en/of het verwijderen van een
neuraxiscatheter.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Wacht minimaal vier uur alvorens LMWH in (intensieve) profylactische dosering te geven na een
neuraxisblokkade en/of verwijderen van een neuraxiscatheter.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Wacht minimaal vier uur alvorens LMWH in (intensieve) profylactische dosering te geven na een
bloedige neuraxisblokkade.
Patiënten met nierinsufficiëntie (GFR<50 mL/min) en profylactisch LMWH
Houd een tijdsinterval van tien uur aan tussen het toedienen van een (intensieve) profylactische
dosering LMWH en een neuraxisblokkade (of verwijderen van een neuraxiscatheter) om een
verhoogd bloedingsrisico door een LMWH te voorkomen.
Therapeutische doseringen LMWH
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Wacht bij een therapeutische, dosering, LMWH tenminste 24 uur tussen de laatste gift en een
neuraxisblokkade.
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Een neuraxiscatheter in situ is een contra-indicatie voor therapeutische doseringen LMWH.
LMWH kan in (intensieve) profylactische dosering wel worden toegediend bij een
neuraxiscatheter in situ.
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Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
(Her-)start therapeutische doseringen LMWH 24 uur na neuraxisblokkade of neuraxiscatheter
verwijdering. In de tussenliggende periode kan de (intensieve) profylactische dosering LMWH
toegediend worden ter preventie van trombo-embolische complicaties.
Patiënten met nierinsufficiëntiee-GFR <50ml/min en therapeutisch LMWH
Aanbevolen wordt om bij gebruik van meer dan drie dagen van LMWH bij een e-GFR <50 ml/min
op geleide van anti-Xa monitoring de dosis LMWH te corrigeren.
Controleer of dosisreductie heeft plaatsgevonden. Zo ja, wacht 24 uur tussen het staken van een
therapeutische dosering LMWH en een neuraxisblokkade. Zo niet, bepaal tijdstip op geleide van
de anti-Xa-test.
(Her-)start de aangepaste therapeutische doseringen LMWH 24 uur na neuraxisblokkade of
neuraxis catheterverwijdering. De profylactische dosering LMWH kan wel toegediend worden.
Bloedige punctie
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie en therapeutisch LMWH
Wacht minimaal 24 uur alvorens LMWH in (zogenaamde aangepaste) therapeutische dosering te
geven na een bloedige neuraxisblokkade.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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5.4.2 Fondaparinux
Wat is de kans op neuraxiale hematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van
fondaparinux?

Wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn
Niet van toepassing nieuw middel

Definitie
Fondaparinux is een synthetische pentasaccharide met een antitrombotisch effect door indirecte
factor Xa inhibitie.

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuursearch verricht voor de beantwoording van deze uitgangsvraag.
Er zijn drie meldingen van complicaties met profylactische doseringen fondaparinux (twee
epidurale hematomen en één hematoom na een n. ischiadicus blokkade) (Poivert, 2012; Pitkanen
et al., 2013).
In diverse (inter-)nationale richtlijnen en artikelen worden aanbevelingen gedaan omtrent het
beleid rondom het tijdsinterval dat fondaparinux gestaakt dient te worden voor het verrichten van
een neuraxisblokkade en het verwijderen van een neuraxiscatheter.
De onderbouwing die in deze artikelen wordt gegeven is een hoofdzakelijk theoretische
onderbouwing op basis van de halfwaardetijd en het farmacologisch effect en is gebaseerd op de
aanbevelingen van één multicenter studie van 5704 patiënten waarvan 1553 patiënten een
neuraxisblokkade ondergingen; opgemerkt dient te worden dat in deze multicenter studie alle
patiënten met een lastige punctie (drie pogingen of meer en een bloederige punctie) waren
geëxcludeerd (Singelyn et al., 2007). Er zijn geen randomized controlled trials aangaande het
optimale tijdstip van staken van fondaparinux en neuraxisblokkade en/of het verwijderen van een
neuraxiscatheter.

Werkingsmechanisme
Fondaparinux is een selectieve remmer van geactiveerd factor X (Xa). Door selectieve binding aan
antitrombine (voorheen ATIII) potentieert het de intrinsieke neutralisatie van factor Xa door
antitrombine. De neutralisatie van factor Xa onderbreekt de bloedstollingscascade en remt zowel
de trombinevorming als de trombusformatie. De farmacokinetische eigenschappen staan
beschreven in tabel5.12
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Tabel 5.12
Geneesmiddel
Fondaparinux

Danaparoid

Farmacokinetische eigenschappen van fondaparinux en danaparoïd
Merknaam
Mechanisme
Route Halfwaardetijd Tmax
Arixtra

Orgaran

indirecte
factor Xa
remmer

indirecte
factor Xa
remmer

SC

SC/IV

17 hrs

4-5 hrs

2 hrs

25
hrs

Indicatie
Profylaxe VTE

Gebruikelijke
(onderhouds)dosering
2.5 mg 1dd

Behandeling VTE
en longembolie
Profylaxe VTE

5, 7.5 of 10 mg 1dd

Behandeling VTE

750 Axa-E 2dd of 3dd

750 Axa-E 2dd of 3dd

Let op: Adviezen kunnen afwijken van genoemde halfwaardetijden en Tmax, zie aanbevelingen.

Dosis
De profylactische dosering is 2,5 mg subcutaan per dag. Voor preventie van veneuze tromboembolie na orthopedische chirurgie wordt fondaparinux alleen postoperatief toegediend.
Therapeutische doseringen zijn 5 tot 10 mg per dag s.c.

Indicaties
De voornaamste chirurgische indicatie voor het voorschrijven van profylactisch fondaparinux is
preventie van veneuze trombo-embolie na orthopedische en heelkundige chirurgie (heupfractuur,
heupprothese of een ingrijpende knieoperatie). De eerste gift wordt niet eerder dan zes uur
postoperatief toegediend; ten opzichte van LMWH is de kans op postoperatieve nabloedingen
mogelijk verhoogd bij gebruik van profylactisch fondaparinux (Falck-Ytter, Francis et al. 2012).
Fondaparinux in profylactische doseringen wordt tevens door cardiologen voorgeschreven bij
conservatieve behandeling van een non-STEMI infarct of instabiele angina pectoris.
Tot slot, wordt fondaparinux beschouwd als een alternatief voor LMWH in patiënten met een
heparin-induced-trombocytopenia of een (cutane) allergische reactie op LMWH.

Comorbiditeit en comedicatie
Bij oudere patiënten is de halfwaardetijd verlengd tot 21 uur; bij een creatineklaring van 30-50
mL/min neemt de halfwaardetijd toe tot 29 uur en bij een creatineklaring <30 mL/min tot 72 uur.

Meetmethode
Fondaparinux heeft geen effect op de routine coagulatietesten, maar is te meten met een antiXa-test.

Antagonisten
Er zijn geen antagonisten van fondaparinux.
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Overwegingen
Er zijn onvoldoende data om een algemene uitspraak te doen op de kans van neuraxiale
bloedingen bij fondaprinux. Het risico op neurologische complicaties na een neuraxisblokkade in
combinatie met postoperatief fondaparinux in profylactische doseringen is laag en de combinatie
wordt beschouwd als veilig, mits aan tijdsintervallen wordt voldaan(Breivik et al., 2010; Horlocker
et al., 2010; Gogarten et al., 2010; Falck-Ytter et al., 2012). De aanbevelingen zijn gebaseerd op de
biochemische en farmacologische profielen van fondaparinux. De eliminatie halfwaardetijd van
fondaprinux ligt tussen de 17 tot 21 uur na een subcutane injectie en is dosisonafhankelijk.
Fondaparinux, start postoperatief
Daar fondaparinux niet preoperatief wordt toegediend kan een neuraxisblokkade veilig worden
toegepast voor aanvang van de chirurgie mits de fondaparinux minstens zes uur na de chirurgie
wordt toegediend.
Continue cathetertechnieken hebben als nadeel dat fondaparinux gezien de lange halfwaardetijd
(17 tot 21 uur bij gezonde personen) langdurig gestaakt moet worden voor manipulatie en/of
verwijderen van een neuraxiscatheter. Dit tijdsinterval dient, conform het tijdsinterval van de
LMWH, minimaal tweemaal de halfwaardetijd te zijn (bij normale nierfunctie 34 tot 42 uur
afhankelijk van de leeftijd).In de praktijk dient dan de gift fondaparinux de avond voor de
manipulatie en/of verwijderen van een neuraxiscatheter overgeslagen te worden en de
eerstvolgende gift pas na minimaal zes uur te worden gegeven. Dit regime van overslaan van een
dosering fondaparinux lijkt niet te resulteren in een hogere incidentie van veneuze tromboembolieën(Singelyn et al., 2007; Llau et al., 2007; Breivik et al., 2010; Gogarten et al., 2010;
Horlocker, Wedel et al., 2010).
De commissie is van mening dat postoperatieve VTE profylaxe met fondaparinux eenmaal daags
2.5 mg geen contra-indicatie is voor een neuraxiscatheter in situ, mits een tijdsinterval van
tenminste 36 uur in acht wordt genomen tussen de laatste gift en het verwijderen van de catheter.
Zes uur na het verwijderen van de neuraxiscatheter kan de eerst volgende gift fondaparinux
worden toegediend. Dit tijdsinterval berust op de tijd die nodig wordt geacht om een stabiele
bloedprop te vormen te weten acht uur, minus de T max van fondaparinux.
Bloedige punctie
Fondaparinux is geassocieerd met een hogere kans op postoperatieve nabloedingen(Falck-Ytter
et al., 2012). In geval van een bloedige punctie wordt geadviseerd om (intensief) profylactisch
gedoseerd LMWH voor te schrijven gedurende de eerste 24 uur in plaats van fondaparinux.
Fondaprinux reeds preoperatief in profylactische dosering
Daar er geen studies zijn omtrent het gebruik van fondaparinux voorafgaand aan een
neuraxisblokkade en accumulatie van fondaparinux ook bij normale nierfunctie mogelijk is, is de
commissie van mening dat een neuraxisblokkade in deze categorie patiënten niet moet worden
verricht(Gogarten et al., 2010). Een uitzondering kan gemaakt worden voor een singleshot
neuraxisblokkade indien er een sterke indicatie bestaat voor een neuraxisblokkade, minimaal een
tijdsinterval van 36 uur wordt aangehouden en er geen andere antistollingsmiddelen zijn.
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Aanbevelingen
Profylactische dosering fondaparinux, normaliter start de therapie postoperatief
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade
Verricht geen neuraxisblokkade bij preoperatief gebruik van fondaparinux (normaliter
postoperatief gebruikt) Indien toevallig de patiënt fondaparinux reeds preoperatief gebruikt
heeft moet er 36 uur gestopt worden.
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Overweeg profyaxe met een LMWH in plaats van fondaparinux zolang een neuraxiscatheter in
situ is.
Profylactische dosering fondaprinux, postoperatief
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Postoperatieve toediening van fondaparinux als VTE profylaxe is geen absolute contra-indicatie
voor een neuraxiscatheter in situ. Onderbreek de fondaparinux tenminste 36 uur voor het
verwijderen van de neuraxiscatheter; de eerstvolgende gift fondaparinux kan zes uur na het
verwijderen van de neuraxiscatheter worden toegediend.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Wacht 24 uur alvorens fondaparinux toe te dienen, na een bloedige punctie. Dien in dat geval
profylactisch gedoseerd LMWH toe in de eerste 24 uur.
Fondaparinux in therapeutische dosering
Therapeutische dosering fondaparinux
Dit is een contra-indicatie voor een neuraxisblokkade.
Therapeutische dosering fondaparinux, preoperatief
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Preoperatieve toediening van fondaprinux in therapeutische dosering vormt een contra-indicatie
voor neuraxisblokkade.
Therapeutische dosering fondaparinux, postoperatief
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Dit is een contra-indicatie voor een neuraxisblokkade.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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5.4.3 Danaparoid
Wat is de kans op neuraxiale hematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van
danaparoid?

Wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn
Niet van toepassing, was niet opgenomen in richtlijn 2004.

Definitie
Danaparoid is een laagmoleculair heparinoïde.

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van deze
uitgangsvraag. Wij hebben geen casereports gevonden van anesthesiologische complicaties,
mede omdat het gebruik van danaparoid in alle richtlijnen als een contra-indicatie wordt gesteld
voor een neuraxisblokkade. In enkele (inter-)nationale richtlijnen worden aanbevelingen gedaan
omtrent het beleid rondom het toediening van danaparoid en het verrichten van een
neuraxisblokkade en het verwijderen van een neuraxiscatheter(Gogarten et al.,
2010;Vandermeulen 2010). Er zijn enkele casereports beschreven van ernstige niet neuraxiale
bloedingen bij gebruik van danaparoid(Gogarten et al., 2010).

Werkingsmechanisme
Danaparoid is een laagmoleculair heparinoïde. Het is een mengsel van laagmoleculaire
gesulfateerde glycosaminoglycuronanen, voornamelijk bestaand uit heparan- en
dermatansulfaat. Heeft bij therapeutische doseringen geen of slechts een gering effect op de
hemostatische plugvorming, de bloedplaatjesfunctie en -aggregatie en geen duidelijk effect op de
bloedingstijd. Het heeft een hoge ratio in antifactor Xa/antitrombine-activiteit, resulterend in
remming van de trombine- en trombusvorming. Het piek effect van anti-Xa activiteit is na
ongeveer vier tot vijf uur. De halfwaardetijd van de anti Xa activiteit is 25 uur (tabel 5.12).

Dosis
Danaparoid wordt tweemaal daags subcutaan toegediend ondanks de lange halfwaardetijd.

Indicaties
De voornaamste indicaties voor het voorschrijven van danaparoid is preventie van veneuze
trombo-embolie bij patiënten met een bewezen Heparin-Induced-Trombocytopenia (HIT).
Preventie van diepveneuze trombose (DVT) in situaties waar heparine beter niet gebruikt kan
worden, bijvoorbeeld bij HIT. Behandeling van trombo-embolische aandoeningen bij patiënten die
met spoed een parenteraal toegediend antistollingsmiddel nodig hebben met een recent ontstaan
of een voorgeschiedenis van HIT.
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Meetmethode
Bij patiënten met een lichaamsgewicht >90 kg of met milde tot matige nierinsufficiëntie wordt
aanbevolen drie tot vijf dagen na aanvang van de behandeling de anti-Xa activiteit in het plasma
te controleren.

Antagonisten
Er is geen specifieke antagonist van danaparoid.

Comorbiditeit
Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdige toediening van stoffen die de bloedstolling kunnen
beïnvloeden,
zoals
orale
antistollingsmiddelen,
trombocytenaggregatieremmers,
prostaglandinesynthetaseremmers en dextranen, alsmede van stoffen met ulcerogene werking
zoals corticosteroïden.

Overwegingen
Danaparoid wordt zelden voorgeschreven in Nederland. Het middel is verkrijgbaar in enkele
Europese landen (in de VS van de markt gehaald).
Gezien het feit dat danaparoid een lange halfwaardetijd heeft en tweemaal daags moet worden
toegediend is het niet mogelijke een veilig tijdsinterval te bepalen voor een neuraxisblokkade.

Aanbevelingen
Geef geen neuraxisblokkade aan patiënten die danaparoid gebruiken.

Literatuur
Gogarten, W., Vandermeulen, E., Van Aken, H., Kozek, S., Llau, J.V., &Samama C.M. (2010). Regional anaesthesia and
antithrombotic agents: recommendations of the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol, 27, 9991015.
Vandermeulen, E. (2010). Regional anaesthesia and anticoagulation. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, 24,
121–131.
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5.5
Ongefractioneerd heparine
Wat is de kans op neuraxiale hematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van
ongefractioneerd heparine?

Wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn
Aanbevelingen voor 3 dd 5000 IE heparine s.c. toegevoegd.

Definitie
Heparine is een mengsel van mucopolysacchariden met verschillend molecuulgewicht(5-30
kDalton).

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van deze
uitgangsvraag. Tot op heden zijn er drie casereports van een epiduraal hematoom beschreven bij
volledige heparinisatie (Bang et al., 2011; Davignon et al., 2008; Rosen et al., 2004); in één casus
werd de patiënt volledig gehepariniseerd (wegens myocard ischaemie) 90 minuten na het
verwijderen van een epiduraal catheter (Davignon et al., 2008).
In diverse (inter-) nationale richtlijnen en artikelen worden aanbevelingen gedaan omtrent
toediening van ongefractioneerd heparine en het verrichten van een neuraxisblokkade en het
verwijderen van een neuraxiscatheter (Breivik et al., 2010; Gogarten et al., 2010; Horlocker et al.,
2010; Llau et al., 2007; Vandermeulen, 2010; Vandermeulen et al., 2005). De onderbouwing die in
deze artikelen wordt gegeven is een hoofdzakelijke theoretische onderbouwing op basis van de
halfwaardetijd en het farmacologisch effect. Er zijn geen randomized controlled trials aangaande
het optimale tijdstip van staken van ongefractioneerd heparine en neuraxisblokkade en/of het
verwijderen van een neuraxiscatheter.
Ongefractioneerde heparine subcutaan perioperatief voor profylaxe
In de literatuur is geen consensus over een tijdsinterval tussen de laatste toediening van heparine
subcutaan en een neuraxisblokkade (tijdsinterval variërend tussen “geen” (Horlocker et al., 2010),
vier tot zes uur (Breivik et al., 2010; Gogarten et al., 2010; Llau et al., 2007; Vandermeulen, 2010;
Vandermeulen et al., 2005). Een doseringsregime van 2 dd 5000 IE heparine als profylaxe is niet
geassocieerd met een verhoogde kans op een neuraxiaal hematoom. Er zijn enkele grote series
gepubliceerd (totaal >9.000 patiënten), waarbij na toediening van s.c. UH neuraxisblokkade is
toegepast zonder neuraxiale hematomen. Er zijn vijf casus bekend waarbij neuraxiale hematomen
(vier epiduraal, één subarachnoïdaal) werden beschreven tijdens neuraxisblokkade na s.c. UH
(Horlocker et al., 2010).
Een doseringsregime van driemaal daags 5000 IE heparine als profylaxe lijkt wel geassocieerd te
zijn met een hogere incidentie van postoperatieve bloedingen (Horlocker et al., 2010).
Ongefractioneerd heparine (intravasaal) peroperatief
Tijdens vaatoperaties waarbij arteriën worden afgeklemd, wordt in het algemeen 5.000-10.000 IE
UH toegediend voor het afklemmen. In internationale richtlijnen lijkt dit niet geassocieerd te zijn
met een verhoogde kans op een neuraxiaal hematoom en daarom wordt een tijdsinterval van één
uur aangehouden (Gogarten et al., 2010; Horlocker et al., 2010; Llau et al., 2007).
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Ongefractioneerde heparine (intraveneus) peroperatief volledig (in de cardiochirurgie)
Er zijn diverse studies gepubliceerd waarin de voordelen van epidurale of spinale anesthesie
worden beschreven tijdens cardiochirurgische ingrepen. Ondanks het feit dat deze
patiëntengroep volledig gehepariniseerd wordt (2 tot 3 mg/kg UH i.v., streefwaarde ACT >480 sec.)
in verband met cardiopulmonale bypass, is tot op heden slechts een casus van een neuraxiaal
hematoom beschreven (Rosen et al., 2004).
De incidentie van een neuraxiaal hematoom na volledige heparinisatie wordt geschat op 1:1500
bij epidurale analgesie in cardiochirurgie. Gezien het gebrek aan bewijs betreffende reductie van
mortaliteit en morbiditeit van epidurale analgesie voor cardiochirurgische ingrepen wordt
terughoudendheid geadviseerd voor neuraxisblokkade (Gogarten et al., 2010).
In geval van een bloedige neuraxisblokkade wordt geadviseerd om pas na 12 tot 24 uur volledige
heparinisatie te verrichten (Gogarten et al., 2010; Horlocker et al., 2010).
Ongefractioneerde heparine therapeutisch, continu intraveneus
Deze wijze van toediening wordt toegepast bij behandeling van veneuze trombose of profylaxe
van arteriële trombose. De dosis wordt aangepast tot een aPTT van anderhalf tot twee maal de
uitgangswaarde is bereikt. In de literatuur wordt hierbij een verhoogd risico op neuraxiale
hematomen beschreven (Horlocker et al., 2010; Breivik et al., 2010; Gogarten et al., 2010; Llau et
al., 2007; Vandermeulen, 2010; Vandermeulen et al., 2005).

Conclusie
Ongefractioneerd heparine in therapeutische doseringen lijkt geassocieerd met een
verhoogde kans op neuraxiaal hematoom bij neuraxisblokkade.
Niveau 4
(Breivik et al., 2010; Gogarten et al., 2010; Horlocker et al., 2010; Llau et al., 2007;
Vandermeulen, 2010; Vandermeulen et al., 2005)

Werkingsmechanisme
Ongefractioneerd heparine (UFH) bindt aan antitrombine en versterkt het effect hiervan. Dit heeft
als gevolg een effectievere remming van geactiveerd factor Xa en een concentratie afhankelijke
remming van factor IIa (trombine). De farmacokinetische eigenschappen staan beschreven in
tabel 5.13.

Dosis
Intraveneuze toediening van heparine geschiedt op geleide van de geactiveerde partiële
tromboplastinetijd (APTT). Bij subcutane toediening van heparine is controle van de APTT soms
zinvol, De doseringen van ongefractioneerd heparine zijn afhankelijk van de indicatie en variëren
van profylactisch tot therapeutisch.
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Tabel 5.13
Farmacokinetische eigenschappen van ongefractioneerd heparine.
Genees Merknaam
Mechanisme
Route
Halfwaardetijd Tmax
Indicatie
middel

OngeHeparine
Indirecte
SC/IV
0,5 tot 3 uur
Werking:
Behandeling VTE,
fractioLeo
factor Xa
i.v. na 2
ACS, profylaxe
neerd
(factor IIa)
min, s.c.
van trombose bij
heparemmer
na 20 tot
extracorporale
rine
30 min
circulatie
Let op: Adviezen kunnen afwijken van genoemde halfwaardetijden en Tmax, zie aanbevelingen.

Gebruikelijke
(onderhouds)
dosering
5000 IE 2 of
3dd

Indicaties
Ongefractioneerd heparine kan intraveneus subcutaan worden toegediend voor
tromboseprofylaxe en als overbruggingstherapie in plaats van LMWH bij patiënten met een
ernstig gestoorde nierfunctie.
Tevens wordt ongefractioneerd heparine toegediend peroperatief intravasaal voor systemische
heparinisatie tijdens vaatchirurgie; volledige heparinisatie wordt toegepast in de cardiochirurgie.

Comorbiditeit en comedicatie
Bij verminderde nierfunctie is aanpassing van de dosering niet noodzakelijk. Bij gebruik van
ongefractioneerd heparine bestaat het risico op ontwikkeling van trombocytopenie. Indien
ongefractioneerd heparine gedurende een periode van meer dan vijf dagen gegeven is, dient het
aantal trombocyten bepaald te worden.

Meetmethode
Intraveneuze toediening vindt plaats op geleide van de anti Xa activiteit(streefwaarde 0.3-0.7
IE/ml antifactor-Xa-activiteit) of aPTT. Bij hoge doses, zoals gebruikt tijdens cardiopulmonale
bypass, wordt de geactiveerde stollingstijd (ACT) gebruikt.

Antagonisten
Protamine-sulfaat kan het effect van ongefractioneerd heparine antagoneren.

Overwegingen
Ten opzichte van ongefractioneerd heparine subcutaan is de absorptie van LMWH’s beter en goed
voorspelbaar, waardoor er een betere dosisresponse relatie bestaat. VTE profylaxe of behandeling
met ongefractioneerd heparine subcutaan wordt daarom in de Nederlandse situatie zelden meer
gebruikt. In voorkomende gevallen wordt bij ongefractioneerd heparine <10.000 IE s.c per 24 uur
ofwel geen tijdsinterval of een termijn van vier uur geadviseerd tussen de laatste gift en een
neuraxisblokkade of het verwijderen van de neuraxiscatheter.
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Bij kortdurende perioperatief gebruik, een goede nierfunctie en in afwezigheid van andere
antistollingsmiddelen is het bepalen van de aPTT niet strikt noodzakelijk. Bij een dosis van
>10.000IE heparine per 24 uur s.c wordt neuraxisblokkade ontraden. Tijdens toediening van
ongefractioneerd heparine therapeutisch, continu intraveneus is het risico op neuraxiale
hematomen verhoogd. Indien er een sterke indicatie bestaat voor een neuraxisblokkade dan dient
de toediening tijdelijk te worden onderbroken. De werkgroep/commissie adviseert hiervoor een
tijdsinterval van tenminste vier uur. Naast dit tijdsinterval dient het antistollingseffect te zijn
uitgesloten door middel van het bepalen van een anti Xa spiegel of de aPTT (aPTT<1.5 N, waarbij
N is gedefinieerd als de mediaan van de vermelde range van de lokale aPTT bepaling)
(Vandermeulen et al., 2005; Llau et al. 2007; Breivik et al., 2010; Bang et al., 2010; Gogarten et al.,
2010; Horlocker et al., 2010; Vandermeulen et al., 2010).
In de internationale richtlijnen worden wisselende en afwijkende intervallen aangehouden voor
het toedienen van heparine i.v. na neuraxisblokkade en/of catheterverwijdering (Breivik et al.,
2010; Bang et al. 2010; Gogarten et al., 2010; Horlocker et al., 2010;Harrop-Griffiths, 2013). Voor
het kortdurend toedienen van max 10.000 E. heparine i.v. peroperatief wordt een tijdsinterval van
een uur gehanteerd. Deze aanbeveling is gebaseerd op de studie van Ruff en Dougherty (Ruff en
Dougherty, 1981) en er zijn geen aanwijzingen in de literatuur dat dit tijdsinterval verlengd moet
worden. Ook voor volledige heparinisatie bij cardiochirurgie wordt een interval van een uur
aangehouden, waarbij alvorens de neuraxiscatheter verwijderd wordt de heparine volledig
geantagoneerd moet zijn. In het geval van een bloedige punctie wordt geadviseerd de operatie 24
uur uit te stellen. Van belang is dat bij gelijktijdig gebruik van ASA het bloedingsrisico van i.v.
heparine is verhoogd (Ruff en Dougherty, 1981; Stafford –Smith, 1996).

Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Preoperatief
Ongefractioneerde heparine subcutaan preoperatief voor profylaxe
Houd een tijdsinterval van vier uur aan tussen de laatste dosering heparine 5000 IE sc en een
neuraxisblokkade.
Bepaal geen aPTT bij een profylactische dosering heparine van 2 dd 5.000 IE UH s.c. Wel dient het
aantal trombocyten bepaald te worden bij toediening langer dan vijf dagen.
Neuraxisblokkade wordt ontraden bij een dosering van 5000 IE heparine s.c. driemaal daags als
profylaxe.
Ongefractioneerd heparine preoperatief therapeutisch (continu intraveneus)
Geef geen neuraxisblokkade bij patiënten die volledig gehepariniseerd worden.
Indien er toch een sterke indicatie bestaat voor een neuraxisblokkade, stop de heparinepomp
minimaal vier uur voor de neuraxisblokkade; de aPTT moet net voor de neuraxisblokkade bepaald
worden, die mag maximaal 1,5 maal de normaalwaarde* bedragen.
*aPTT<1.5 N, waarbij N is gedefinieerd als de mediaan van de vermelde range van de lokale aPTT bepaling
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Peroperatief
Ongefractioneerd heparine (intraveneus) peroperatief
Peroperatief intraveneuze heparinisatie van (maximaal 100 IE/kg) is veilig indien toediening
plaatsvindt tenminste een uur na het verrichten van de neuraxisblokkade.
Verwijder een neuraxiscatheter vier uur na staken van de intraveneuze heparine toediening, mits
de aPTT maximaal 1,5 x de normaalwaarde* is.
*aPTT<1.5 N, waarbij N is gedefinieerd als de mediaan van de vermelde range van de lokale aPTT bepaling

Ongefractioneerde heparine (intraveneus) peroperatief volledig (in de cardiochirurgie)
Wees terughoudend met volledige intraoperatieve heparinisatie na een neuraxisblokkade. Houd
bij een sterke indicatie een tijdsinterval van minimaal één uur aan tussen neuraxisblokkade en
toediening van heparine. Verwijder de neuraxiscatheter na antagoneren van de heparine en
controle van de aPTT, ACT.
Postoperatief
Tijdsinterval hervatten heparineprofylaxe postoperatief na neuraxisblokkade of
catheterverwijdering
Ongefractioneerde heparine subcutaan postoperatief voor profylaxe (2 dd 5000IU sc)
De eerstvolgende gift 5000 IE heparine s.c. na de neuraxisblokkade kan na één uur worden
gegeven. Controleer het trombocyten aantal bij toediening meer dan vijf dagen.
Tijdsinterval hervatten heparine therapeutisch postoperatief, continu intraveneus na
neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Start geen therapeutische heparinepomp met een epiduraal catheter in situ.
Hervat de heparinepomp niet eerder dan 24 uur na het verwijderen van de catheter
Tijdsinterval in geval van bloedige punctie
Voor peroperatief beleid:
Ongefractioneerd heparine (intraveneus) peroperatief (maximaal 100 IE/kg)
Na een bloedige punctie hoeft de ingreep niet uitgesteld te worden.
Ongefractioneerde heparine (intraveneus) peroperatief volledig in de cardiochirurgie
Verricht volledige heparinisatie pas 24 uur na een bloedige punctie.
Voor postoperatief beleid:
Ongefractioneerde heparine subcutaan postoperatief voor profylaxe (2 dd 5000IU sc)
Houd een tijdsinterval van vier uur aan tussen de bloedige neuraxisblokkade en de volgende gift
heparine 5000 IE sc.
Ongefractioneerd heparine therapeutisch (continu intraveneus)
Start geen therapeutische heparinepomp met een epiduraal catheter in situ.
Hervat de heparinepomp niet eerder dan 24 uur na het verwijderen van de catheter. Het
tijdslimiet van 24 uur hoeft niet verlengd te worden.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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5.6
Trombolytica/fibrinolytica
Wat is de kans op neuraxiale haematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van
trombolytica/fibrinolytica?

Wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn
De mogelijkheid om de effecten van trombolytica te meten en te antagoneren is toegevoegd.

Definitie
De huidige middelen kunnen als volgt worden ingedeeld:
- varianten van urokinasetype-plasminogeentype-activator (bijvoorbeeld
urokinase);
- varianten van weefseltype-plasminogeenactivator (t-Pa);
- recombinant-plasminogeenactivator, rt-Pa (bijvoorbeeld alteplase, reteplase);
- conjugaten van plasminogeenactivatoren met antifibrine monoklonale antilichamen;
- verbindingen met fibrinolytische activiteit afgeleid van dierlijk speeksel (vleermuis, slangengif,
stafylokinase/streptokinase van bacteriën) (bijvoorbeeld streptokinase, anistreplase (=
APSAC).
Om te voorkomen dat de door de fibrinolysis vrijkomende trombine de stolling en fibrine
productie versterkt wordt vaak een antistollingsmiddel (ongefractioneerd heparine (UHF)
intraveneus) en/of een trombocytenaggregatieremmer tijdens de therapie gegeven. Dit verhoogt
de bloedingsneiging (Shahripour et al., 2012).
Tabel 5.14
Farmacokinetiek trombolytica
Genees- Merknaam
Mechanisme
Route
middel
Alteplas
e

Actilyse

Retepla
se
Strepto
kinase

Rapilysin

Tenecte
plase

Metalyse

Urokina
se

Medacinase

Streptase

Halfwaardetijd

Tmax

Indicatie

Gebruikelijke
(onderhouds)do
sering
volgens schema

Fibrinespecifieke
plasminogeen
activator
Plasminogeen
activator
Plasminogeen
activator

IV

40 min

Longembolie/ Acuut
hersenen hartinfarct

IV

1.6 h

10 reteplase-E

IV

60-120 min

Acuut
Myocardinfarct
Acuut
Myocardinfarct
Vaatocclusie

Fibrinespecifieke
plasminogeen
activator
Plasminogeen
activator

IV

130 min

Acuut
Myocardinfarct

30-50 mg/10 sec
eenmalig

IV

10-20 min

Acute vaatocclusie
bij dvt
Acute vaatocclusie
bij longembolie
Let op: Adviezen kunnen afwijken van genoemde halfwaardetijden en Tmax, zie aanbevelingen.

1.500.000
IE/uur
100.000 IE/uur

100.000 IE/uur
4400 IE/kg/uur
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Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van deze
uitgangsvraag. Wij hebben uitsluitend casereports gevonden (tabel 5.15).
In de 19 gerapporteerde casereports wordt in 13 gevallen een combinatie met heparine en
bovendien in vijf gevallen met trombocytenaggregatieremmers toegediend. Er worden volgende
risicofactoren voor het optreden van een spinaal hematoom genoemd: combinatie van
trombolytica met andere antistollingsmiddelen, aPTT >100sec, neuraxisblokkade drie tot tien
weken voor de fibrinolysis (Smith et al., 1997).
Tabel 5.15

Casereports, auteurs met jaar van publicatie en gebruikte middelen

Auteur

Jaar

Fibrinolyticum

Combinatie

Mustafa et al

1988

Streptokinase

Heparine

Dickman et al

1990

Urokinase

Geen

Krolick et al

1991

tPA

Heparine

Sawin et al

1995

tPA

Heparine

Connolly et al

1996

tPA

Heparine

Aspirine

Zafra-Sanchez et al

1997

tPA

Heparine

Aspirine

Smith et al

1997

Urokinase

Heparine

Cohen et al

1998

tPA

Heparine

Van Schaeybroeck et al

1998

tPA

Heparine

Baron et al

1999

tPA

Heparine

Garcia-Lopez et al

1999

onbekend

onbekend

DePorto et al

2000

tPA

Heparine

Clark et al

2002

tPA

Heparine

Aspirine

Chan et al

2002

tPA

Heparine

LMWH

Ozgcmen et al

2004

Streptokinase

Heparine

Aspirine

Han et al

2006

Urokinase

geen

Yeo et al

2009

tPA

geen

Clopidogrel

Tirofiban

Conclusie
Niveau 4

Er zijn aanwijzingen dat trombolytica/fibrinolytica de kans op een neuraxiaal
hematoom bij neuraxisblokkade verhogen.

Werkingsmechanisme
De farmacokinetische eigenschappen staan beschreven in tabel5.14.
De werkingsduur is verlengd indien er sprake is van ernstige nier- en leverfunctiestoornissen (zie
ook tabel 5.14 voor specifieke eigenschappen).
Veranderingen in farmacokinetiek en -dynamiek door comedicatie en/of door functiestoornissen
van de lever kunnen ernstige klinische implicaties hebben(de Boer et al., 1995).
Bijwerkingen bestaan uit het optreden van ernstige bloedingen, allergische (2 tot 5%) of
anafylactische reacties (<0,1%).
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Dosis
Niet van toepassing.

Indicaties
Gezien de huidige cardiologisch interventionele mogelijkheden is myocardinfarct nauwelijks een
indicatie. In het kader van acute longembolie word een trombolysetherapie soms gebruikt. Het
indicatiegebied in vaatchirurgie / acute neurologie kent lokale catheter gedirigeerde trombolyse
(arterieel en veneus).

Comorbiditeit en comedicatie
Anatomische afwijkingen (bijvoorbeeld AV-malformaties) maar ook verworven afwijkingen
(ischemisch stroke) verhogen het risico op bloedingen evenals geslacht, leeftijd, etnische factoren
en arteriële hypertensie en aangeboren stollingsstoornissen verhogen het risico op majeure
bloedingen (Gurwitz et al., 1998;Schulman et al., 2008).

Meetmethode
Er bestaat geen specifiek test om de mate van lytische activiteit te meten. Indirect kan een indruk
verkregen worden door de bepaling van aPTT, PT en fibrinogeen. Verder kan door viscoelastische
testen (ROTEM en TEG) de fibrinolyse ingeschat worden. De precieze afstemming van het beste
tijdstip voor een neuraxisblokkade of het verwijderen van een catheter kan hiermee niet gemaakt
worden. Om deze specifieke vraag te beantwoorden is nog onvoldoende literatuur. Zo nodig dient
overleg met de lokaal verantwoordelijke stollingsdeskundige plaats te vinden.

Antagonisten
Tranexaminezuur is een fibrinolyseremmer. Bij een acute bloeding moeten eventueel
stollingsfactoren aangevuld worden om de bloeding te stelpen.

Overwegingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Effecten van de behandeling kunnen tot 24 uur aanwezig zijn. Er zijn berichten over bloedingen
die tot aan tien weken na het stoppen van de trombolyse kunnen voorkomen (Cohen et al.,
1998;Smith et al., 1997). Het meest rationele is te varen op geleide van de laboratoriumtesten
zoals boven aanbevolen.

Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Bij patiënten die recentelijk een neuraxisblokkade hebben gehad en vervolgens fibrinolytica
moeten krijgen, is voorzichtigheid geboden(Smith et al., 1997). Er zijn geen op literatuur
gebaseerde aanbevelingen te geven voor het verwijderen van neuraxiscatheters bij patiënten die
onverwacht fibrinolytica hebben gekregen. Controleer in dit geval voor het verwijderen de aPTT,
fibrinogeen en het aantal trombocyten. Overleg met de lokaal verantwoordelijke
stollingsdeskundige.
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Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Omdat hier geen specifieke literatuur over bestaat, zie hierboven.
Combinatie van medicatie
Antifibrinolytica therapie wordt meestal begeleid van een therapie met andere
antistollingsmiddelen en/of trombocytenaggregatieremmers. In een meta-analyse werd
aangetoond dat de combinatie van trombocytenaggregatieremmers (GP IIb/IIIa blokkers, aspirine)
en antistollingsmiddelen (heparine) het risico op een majeure bloeding met 69% verhoogt
(Bouzamondo et al., 2004).

Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Therapie met trombolytica is een contra-indicatie voor neuraxisblokkade.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Wacht tien dagen na therapie met fibrinolyse alvorens een neuraxisblokkade te geven.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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5.7
Factor IIa remmers
Definitie
Onder de directe factor IIa remmers vallen: argatroban, bivalirudine en dabigatran.

5.7.1 Argatroban
Wat is de kans op neuraxiale hematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van
argatroban?

Wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn
Niet van toepassing nieuw middel

Samenvatting literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van deze
uitgangsvraag. Er werden geen casereports gevonden van neuraxiale hematomen voor of na een
neuraxisblokkade, waarbij argatroban was betrokken. Daarbij dient te worden opgemerkt dat in
studies recente neuraxiale ingrepen een contra-indicatie waren voor argatroban ofwel niet
worden genoemd. Wel wordt door onder andere Vandermeulen (Vandermeulen, 2010)
aanbevelingen gedaan omtrent het beleid rondom het tijdsinterval dat deze medicatie voor en na
een neuraxisblokkade gestaakt moet worden. De onderbouwing die wordt gegeven is een
theoretische onderbouwing op basis van de halfwaardetijd en het farmacologisch effect en niet
op basis van de resultaten van klinische studies aangezien die er niet zijn.

Conclusie
Er kan op basis van de literatuur geen conclusie getrokken worden over de veiligheid
van het gebruik van argatroban bij neuraxisblokkade.

Dosering
Toediening op geleide van de geactiveerde partiële tromboplastinetijd (APTT). De streefwaarde
APTT is anderhalf tot drie maal de verlenging van de uitgangswaarde, max. 100 sec. Bij percutane
coronaire interventie vindt toediening plaats op geleide van de ACT, streefwaarde ACT 300-450
sec.

Werkingsmechanisme
De farmacokinetische eigenschappen van argatroban staan beschreven in tabel 5.16.
Argatoban wordt intraveneus toegediend, bindt selectief en reversibel aan vrij aan
stolselgebonden trombine en remt onafhankelijk van antitrombine de fibrinevorming door
remming van de stollingsfactoren V, VII, XIII, en indirect de bloedplaatjesaggregatie. Argatoban
wordt in de lever (CYP3A4/5 systeem) gemetaboliseerd en vooral uitgescheiden met de feces.
Binnen één tot drie uur na start van het infuus wordt de 'steady state'-plasmaconcentratie bereikt,
de eliminatiehalfwaardetijd is 35 tot 68 min. Bij leverfunctiestoornissen en critical illness kan de
klaring gehalveerd zijn.
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Tabel 5.16
Geneesmiddel
Dabigatra
n

Farmacokinetische eigenschappen Factor IIa remmers
Merk
MechaRoute Halfwaardetijd
Tmax
naam
nisme
Prada
xa

Directe
factor IIa/
trombineremmer

Oraal

11 tot 17 uur
Bij e-GFR <30
ml/min 28 uur.

2 uur

Indicatie

Primaire VTE
preventie bij
totale
heupvervange
nde of een
totale
knievervange
nde operatie

Preventie CVA
bij AF
Nonvalvulair
atrium
fibrilleren
Argatroba
n

Bivalirudi
ne

Argan
ova

Directe
factor IIa/
trombineremmer

IV

25 tot 60
minuten

Steady
state na
1 tot 3
uur

Gebruikelijke
(onderhouds)dosering
Bij goede NF en klaring
1 dd 220 mg (eenmalig
eerste dosis 110 mg
indien start <24 uur
postoperatief)
1 dd 150 mg (eenmalig
eerste dosis 75 mg indien
start <24 uur
postoperatief) bij e-GFR
30- 50 ml/min, leeftijd
>75 jaar, verapamil,
amiodaron
110 of 150 mg 2dd

HIT II

2 dd 150 mg
2 dd 110 mg bij e-GFR 3050 ml/min, leeftijd >80
jaar, verapamil
Op geleide APTT

PCI bij HIT II

Op geleide APTT

Angio
x

Directe
IV
25 tot 60
Direct
ACS (Acuut
0.25 op geleide ACT
factor IIa/
minuten
therape
Coronair
trombineutisch
Syndroom)
remmer
effect
Let op: Adviezen kunnen afwijken van genoemde halfwaardetijden en Tmax, zie aanbevelingen.

Indicaties
Argatroban heeft een beperkt indicatiegebied en is geregistreerd voor preventie en behandeling
van trombose bij patiënten met een acute heparine geïnduceerde trombopenie (HIT type II).
Argatroban kan ook worden gebruikt voor de behandeling dan wel preventie van trombose bij
patiënten met een HIT type II in de voorgeschiedenis.

Comorbiditeit en comedicatie
Argatroban wordt afgeraden bij ernstige leverfunctiestoornissen (Child-Pughscore C). Dosis
aanpassing wordt geadviseerd bij Bilirubine 25.5 µmol/L en transaminase >100U/L (Levine, 2006).
Bij verminderde nierfunctie is geen dosisaanpassing noodzakelijk. Argatroban beïnvloedt
(verlengt) ook de INR (PT). Dit is van belang bij het gelijktijdig gebruik met vitamine Kantagonisten.

Meetmethode
Argatroban: Voor monitoring wordt de aPTT (eventueel de ACT), of specifieke dTT of ECT
geadviseerd.(Curvers, 2012).
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Antagonisten
Argatroban: Er is geen antagonist beschikbaar.

Overweging
Als argatroban gegeven wordt vanwege een diagnose van HIT type II kan dit niet worden gestaakt
en is neuraxisblokkade, mede gezien de aanwezige comorbiditeit, gecontraïndiceerd,
(Vandermeulen, 2010; Gogarten, 2010). Indien argatroban wordt gegeven ter preventie van
trombose bij patiënten met een HIT(T) in de anamnese, dient argatroban te worden gestaakt
alvorens een neuraxisblokkade wordt verricht. Vandermeulen adviseert hiervoor een tijdsinterval
van tenminste vier uur na staken argatroban(Vandermeulen, 2010). Na neuraxisblokkade en het
verwijderen van een neuraxiscatheter adviseert Vandermeulen twee uur maar houdt de
commissie een tijdsinterval van acht uur aan. Dit advies berust op de tijd die wordt verondersteld
om een stabiele bloedprop te vormen (acht uur) in relatie tot het directe therapeutisch effect van
argatroban(Rosencher, 2007). Naast bovengenoemde tijdsintervallen dient het antistollingseffect
te zijn uitgesloten door middel van het bepalen van de aPTT (Vandermeulen, 2010).

Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Bepaal voorafgaand aan een neuraxisblokkade of (her)start argatroban na neuraxisblokkade de
aPTT en overleg met de lokaal verantwoordelijk stollingsdeskundige.
Geef geen neuraxisblokkade tijdens het gebruik van argatroban.
Houd een tijdsinterval van minimaal vier uur aan tussen staken argatroban en een
neuraxisblokkade.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Houd na een neuraxisblokkade en het verwijderen van een neuraxiscatheter een tijdsinterval
van acht uur aan voor (her)start argatroban.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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5.7.2 Bivalirudine
Wat is de kans op neuraxiale hematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van
bivalirudine?

Samenvatting literatuur
Er werden geen casereports gevonden van neuraxiale hematomen voor of na een
neuraxisblokkade, waarbij bivalirudine of andere hirudine analoga waren betrokken.
Vandermeulen stelt dat er onvoldoende evidence is voor een aanbeveling maar adviseert voor
neuraxisblokkade of cathetercatheter verwijdering bij het gebruik van hirudine en analoga
(bivaluridine) een tijdsinterval na de laatste dosis van tenminste acht tot tien uur en tenminste
twee tot vier uur voor de volgende toediening in acht te nemen. Tevens dient het
antistollingseffect te worden uitgesloten door middel van het bepalen van de ACT (Vandermeulen,
2010).

Conclusie
Er kan op basis van de literatuur geen conclusie getrokken worden over de veiligheid
van het gebruik van bivalirudine bij neuraxisblokkades.

Dosering
Op geleide van de geactiveerde stollingstijd (ACT).

Werkingsmechanisme
De farmacokinetische eigenschappen staan beschreven in tabel 5.16.
Bivalirudine is een afgeleide van hirudine en bindt selectief en reversibel aan vrij en
stolselgebonden trombine. Bivaluridine wordt intraveneus toegediend en deels renaal geklaard.
In tegenstelling tot heparine heeft bivalirudine een lineair dosis effect met een therapeutische
ACT vijf minuten na start infusie en bij een e-GFR >60 ml/min een T1/2 van 25 minuten. Bij een eGFR <30ml minuut neemt de T1/2 toe tot 60 minuten.

Indicaties
Bivalirudine heeft een beperkt indicatie gebied en is geregistreerd als een alternatief voor
heparine bij percutane coronaire interventies en cardiochirurgische ingrepen.

Comorbiditeit
Bivalirudine is gecontraïndiceerd bij ernstige nierfunctiestoornis (e-GFR<30 ml/min).

Meetmethode
Bivalirudine wordt gedoseerd op geleide van de geactiveerde stollingstijd (ACT) (College voor
zorgverzekeringen, 2013;Vandermeulen, 2010).
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Antagonisten
Bivalirudine: Er is geen specifiek antidotum maar dat is gezien de korte halfwaardetijd ook minder
relevant (Vandermeulen, 2010).

Overwegingen
Gezien het werkingsmechanisme van bivalirudine moet het bloedingsrisico voor neuraxisblokkade
als hoog moet worden ingeschat is neuraxisblokkade tijdens bivaluridine gecontraïndiceerd.
Indien bij een neuraxiscatheter in situ, onverhoopt, de indicatie voor bivaluridine prevaleert boven
het bloedingsrisico dient de catheter pas verwijderd te worden na staken van bivaluridine. In deze
situatie zijn beslissingen mede afhankelijk van individuele patiënten karakteristieken (comedicatie
zoals als trombocyten aggregatie remmers, glycoproteïne IIb-IIIA remmers en de nierfunctie) op
dat moment (Vandermeulen, 2010).

Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Geef geen neuraxisblokkade tijdens het gebruik van bivalirudine.
Houd een tijdsinterval van acht uur na staken bivalirudine en een neuraxisblokkade.
Sluit tevoren het antistollingseffect uit door middel van het bepalen van de ACT.
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Houd tussen de (eerstvolgende) gift bivalirudine na een neuraxisblokkade een tijdsinterval van
acht uur aan.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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5.7.3 Dabigatran
Wat is de kans op neuraxiale hematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van
dabigatran?

Samenvatting literatuur
Er werden geen casereports gevonden van neuraxiale hematomen voor of na een
neuraxisblokkade, waarbij dabigatran was betrokken.
In drie gerandomiseerde fase III-studies werd de effectiviteit en veiligheid van dabigatran na
electieve totale heup- of knieprothese vergeleken met enoxaparine (Eriksson, 2011;
Eriksson,2007a; Eriksson,2007b). Gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur <160 mg, NSAID’s met
een plasmahalfwaardetijd <12 uur en selectieve COX-2 remmers was toegestaan. Rosencher et al.,
(2012) beschrijven in een gepoolde posthoc analyse van deze studies 4212 (52%) patiënten met
een neuraxisblokkade en 1539 (13%) patiënten met gecombineerde anesthesie. Bij geen van hen
(5751 patiënten, 3809 met dabigatran) was er sprake van een neuraxishematoom. Dabigatran
profylaxe werd gestart tenminste twee uur na het verwijderen van de catheter en patiënten met
drie of meer puncties of een traumatische punctie werden geëxcludeerd. In de fase III-RCT bij
patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren waar dabigatran werd vergeleken met warfarine
voor de preventie van trombo-embolische complicaties werd neuraxisblokkade niet genoemd en
was chirurgie de afgelopen maand of gepland in de komende drie maanden, een
exclusiecriterium(Connolly et al.,2009). Er zijn meerdere richtlijnen en adviezen van experts
omtrent het stoppen van dabigatran voor een neuraxisblokkade (Rosencher et al., 2007; Gogarten
et al., 2010; Breivik et al., 2010; Vandermeulen et al., 2010; Werkgroep NOAC’s van de
wetenschappelijke verenigingen en Orde van Medisch Specialisten, 2012; Manchikanti et al.,
2013; Heidbuchel et al., 2013; Schulman et al., 2012).Deze baseren tijdsintervallen voor staken en
hervatten van dabigatran op de farmacokinetiek van dabigatran (nierfunctie), waarbij gezien de
morbiditeit van een neuraxiaal hematoom neuraxisblokkade in het algemeen als hoog
bloedingsrisico ingreep wordt gekenmerkt en wordt geadviseerd dabigatran voor een
neuraxisblokkade te staken.

Conclusie
Er kan op basis van de literatuur geen conclusie getrokken worden over de veiligheid
van het gebruik van dabigatran bij neuraxisblokkades.

Werkingsmechanisme
De farmacokinetische eigenschappen staan beschreven in tabel 5.16.
Dabigatran is een reversibele competitieve remmer van trombine en remt zowel het vrije als
fibrine gebonden trombine en (indirect) de trombine geïnduceerde bloedplaatjesaggregatie.
Dabigatranetexilaat is een pro-drug met een lage biologische beschikbaarheid en wordt na
absorptie door esterasen in plasma en lever omgezet tot het werkzame dabigatran.
Dabigatranetexilaat is een substraat van het P-glycoproteïne transportsysteem. Metabolisme via
het P450 (CYP)systeem speelt geen rol. Dabigatran is een direct werkende antistollingsmiddel met
een T max. onder normale omstandigheden na 1,5 tot 3 uur. Dabigatran heeft een lage eiwit
binding (35%) en wordt voor 80% renaal geklaard. De halfwaardetijd is derhalve in belangrijke
mate afhankelijk van de nierfunctie.
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Dosering
Zie tabel 5.16.

Indicaties
Dabigatran is geregistreerd voor patiënten met nonvalvulair atriumfibrilleren en voor de primaire
preventie van veneuze trombo-embolische aandoeningen bij patiënten >18 jaar die electief een
totale heupvervangende operatie of een totale knievervangende operatie hebben ondergaan
((Informatorium
Medicamentorium
en
G-standaard
http://kennisbank.knmp.nl/index.asp#home).

Comorbiditeit
In de literatuur worden als risicofactoren voor complicaties ten gevolge van dabigatran genoemd
leeftijd >75jaar, lichaamsgewicht <50 kilo en matig ernstige nierfunctie stoornissen (e-GFR
<50ml/minuut berekend door middel van Cockcroft-Gault berekening). Dosisreductie is
geïndiceerd bij verlies van nierfunctie(e-GFR <50ml/minuut) en bij patiënten >80 jaar. Dosis
reductie valt te overwegen bij hoog bloedingsrisico, 75 tot 80 jaar en relevante co-medicatie. Bij
ernstige nierfunctiestoornissen (e-GFR <30 ml/min) en bij patiënten met een ernstige
leveraandoening (levercirrose klasse Child-Pugh B en C en/of ALAT, ASAT, AF >2x ULN) wordt het
gebruik van dabigatran afgeraden (1, http://kennisbank.knmp.nl/index.asp#home).

Comedicatie
Remmers/inductoren van P-glycoproteïne beïnvloeden de plasmaspiegels waardoor de
concentratie kan stijgen en dalen (zie Farmacotherapeutisch Kompas – www.fk.cvz.nl). Dabigatran
is gecontraïndiceerd bij gelijktijdige behandeling met andere antistollingsmiddelen behalve tijdens
de omzetting van de behandeling naar of van dabigatran. Langdurig gebruik van dubbele
bloedplaatjesaggregatie remming wordt afgeraden (Heidbuchel et al., 2013).

Meetmethode
Een specifieke test die het eventuele bloedingsrisico van dabigatran voorspelt ontbreekt. Indien
een indruk verkregen moet worden bij twijfel of spoedgevallen is op dit moment is beschikbaar
voor het vaststellen van de concentratie van dabigatran (microgram/liter) de verdunde
trombinetijd (zogenoemde Hemoclot-assay met de actieve vorm van dabigatran als calibrator).
Op basis van in vitro experimenten wordt aangenomen dat dabigatran vrijwel afwezig is bij een
concentratie <10 ng/ml. Mits gebruikt reagens en stollingsanalyser voldoende sensitief zijn kan de
aPTT als snelle en relatief goedkope screeningstest worden gebruikt (dabigatran aan/afwezig).
Mits als zodanig gevalideerd in het lokale laboratorium geeft een normale aPTT aan dat er geen
of minimale dabigatran activiteit aanwezig is. In alle gevallen geldt dat het tijdstip van inname van
de medicatie in samenhang met het tijdstip van bloedafname van grote invloed is op de
laboratoriumuitslag (Ağar 2013).

Antagonisten
Er is op dit moment nog geen specifieke antagonist beschikbaar. Actieve kool (1 gram/kg
lichaamsgewicht)remt de opname van dabigatran en is zinvol binnen twee uur na inname. Dialyse
neemt tweederde van het effect op stollingstijden weg.
111

Overwegingen
Op grond van beperkingen (althans op dit moment) zoals het ontbreken van laboratoriumtesten
die de mate van antistolling voorspellen en het ontbreken van een specifiek antidotum beschouwt
de commissie neuraxisblokkade bij dabigatran als een ingreep met een hoog bloedingsrisico. De
commissie adviseert neuraxisblokkade te verrichten na staken van dabigatran en daarbij de
tijdsintervallen die daarvoor in de EHRA richtlijn worden gesteld in acht te nemen (Heidbuchel et
al., 2013).
Tijdsinterval na staken dabigatran en een neuraxisblokkade
Conform deze richtlijn adviseert de commissie een dabigatran vrij tijdsinterval(4x T 1/2)voor het
verrichten van een neuraxisblokkade. De commissie adviseert om bij patiënten met een e-GFR
<50 ml/min in combinatie met risicomedicatie (P-glycoproteïneremmers, zie comedicatie) de
afwezigheid van relevante dabigatran spiegels te bevestigen door middel van kwantitatieve antiIIa meting of gevalideerde aPTT (Baglin, 2013).
Tabel 5.17

e-GFR
>80
>50 tot 80
>30 tot 50
<30

Aanbevolen tijdsintervallen tussen laatste inname dabigatran en neuraxisblokkade

T1/2 dabigatran
13 uur (11 tot 22)
15 uur (12 tot 34)
18 uur (13 tot 23)
28 uur (22 tot 35)

Tijd
48 uur (2 dagen)
72 uur (3 dagen)
96 uur (4 dagen)
Gecontraïndiceerd

Tijdsinterval (her)starten dabigatran na ongecompliceerde neuraxisblokkade of
catheterverwijdering
De EHRA richtlijn stelt als termijn voor ingrepen met direct volledige hemostase (inclusief
spinaal/epiduraal anesthesie)een tijdsinterval van 6-8 uur voor het herstarten van dabigatran
(Heidbuchel, 2013). De commissie maakt daarbij een onderscheid tussen het (her)starten van
rivaroxaban of apixaban bij nonvalvulair atriumfibrilleren (therapeutische dosering) en het starten
in profylaxtische dosering rond orthopedische ingrepen. Voor het herstarten van rivaroxaban of
apixaban in de therapeutische dosering adviseert de commissie een tijdsinterval van tenminste 24
uur en bij het starten van rivaroxaban of apixaban als in profylaxtische dosering een tijdsinterval
van tenminste zes uur na catheterverwijdering. Het tijdsinterval van 24 uur is conform het advies
voor het herstarten van een therapeutische dosering LMWH. Het tijdsinterval bij de profylactische
dosering na catheterverwijdering berust op de tijd die nodig wordt geacht om een stabiele
bloedprop te vormen, te weten acht uur, minus de T max van rivaroxaban/apixaban (Rosencher,
2007).
Tijdsinterval in geval van bloedige punctie
Conform de aanbeveling in de EHRA richtlijn ten aanzien van hoog risico chirurgie adviseert de
commissie voor het (her)starten van dabigatran bij nonvalvulair atriumfibrilleren een tijdsinterval
van minimaal 48 uur en voor het starten als VTE profylaxe een tijdsinterval van minimaal 24 uur
in acht te nemen. Daarbij wordt geadviseerd de neurologische status van de patiënt voor starten
na 24 uur en gedurende een week daarna frequent te controleren. Indien de patiënt naar huis
gaat, moet de patiënt een mondelinge en schriftelijke instructie ontvangen.
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Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Toepassing van neuraxisblokkade of een neuraxiscatheter bij patiënten waarbij een
stollingsremmend effect door dabigatran bestaat wordt op theoretische gronden ontraden.
Bepaal op de preoperatieve poli de nierfunctie bij alle patiënten gepland voor een
neuraxisblokkade die dabigatran gebruiken. De uitslag bepaalt hoe lang de medicatie voor het
plaatsen van een neuraxisblokkade gestopt moet worden (zie tabel5.17).
Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering
Een neuraxiscatheter in situ is een contra-indicatie voor dabigatran. Kies in gevallen dat
tromboseprofylaxe gewenst is, voor een alternatief antistollingsmiddel.
Houd voor dabigatran in profylactische dosis een tijdsinterval van tenminste zes uur aan tussen
neuraxisblokkade inclusief catheterverwijdering en het starten van dabigatran.
Houd voor dabigatran bij non valvulair atriumfibrilleren (therapeutische dosis) een interval van
tenminste 24 uur aan tussen neuraxisblokkade inclusief catheterverwijdering en het (her) starten
dabigatran.
Tijdsinterval in geval van een bloedige punctie
Houd na een gecompliceerde neuraxisblokkade voor dabigatran als VTE profylaxe tenminste 24
uur en bij non valvulair atriumfibrilleren (therapeutisch) tenminste 48 uur voor dabigatran aan
tussen de neuraxisblokkade inclusief catheterverwijdering en het (her)starten van dabigatran.
Beoordeel de neurologische status van de patiënt tevoren, na 24 uur en geef adviezen tot één
week daarna. Als de patiënt naar huis gaat dient deze schriftelijke informatie (informatie folder)
mee te krijgen.
Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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5.8
Directe orale Factor Xa remmers
Wat is de kans op neuraxiale hematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van directe
orale Xa remmers?

Wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn
Niet van toepassing nieuw middel

Definitie
Rivaroxaban en apixaban zijn in Nederland geregistreerde directe orale Xa remmers en behoren
samen met dabigatran tot de Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOAC’s), ook wel Directe Orale
Anticoagulantia (DOAC’s) genoemd. Andere nieuwe middelen zijn in ontwikkeling.

Samenvatting literatuur
In vier gerandomiseerde fase III-studies werd de effectiviteit en veiligheid van rivaroxaban na
electieve totale heup- of knieprothese vergeleken met enoxaparine (Turpie et al., 2009; Kakkar et
al., 2008; Eriksson et al., 2008; Lassen et al., 2008).Gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur <160
mg, NSAID’s met een plasma halfwaarde tijd <12 uur en selectieve COX-2 remmers was
toegestaan.
Rosencher et al.,(2013) beschrijven in een gepoolde observationele post-hoc analyse van deze vier
Record trials 4086 patiënten met neuraxisblokkade en rivaroxaban als postoperatieve
tromboseprofylaxe(1141 patiënten met epiduraal anesthesie waarvan bij 913 patiënten een
epiduraal catheter in situ. Rivaroxaban werd gestart zes tot acht uur postoperatief. De
neuraxiscatheter werd verwijderd na twee maal de plasma halfwaardetijd of tenminste 20 uur na
de laatste gift rivaroxaban. In deze kleine groep werd geen neuraxiaal hematomen beschreven
maar op basis van deze beperkte gegevens kan geen conclusie worden getrokken over de
veiligheid van het gebruik van rivaroxaban bij neuraxisblokkades. In de fase III-RCT bij patiënten
met non-valvulair atriumfibrilleren waarin rivaroxaban werd vergeleken met warfarine voor de
preventie van trombo-embolische complicaties word neuraxisblokkade niet genoemd en was
chirurgie de afgelopen maand of geplande chirurgie met te verwachten belangrijk bloedverlies in
de komende drie maanden een exclusie criterium (Manesh et al., 2011). Het neuraxishematoom
als complicatie van Rivaroxaban bij neuraxisblokkade wordt genoemd in de productinformatie van
de fabrikant en er is één casus beschreven met een spontaan spinaal hematoom tijdens het
gebruik van rivaroxaban (Jaeger et al., 2012).
In drie gerandomiseerde fase III-studies waarin de effectiviteit en veiligheid van apixaban na
electieve totale heup- of knieprothese werd vergeleken met enoxaparine wordt geen
neuraxishematoom beschreven. In deze studies werd apixaban gestart tenminste vijf uur na het
verwijderen van de neuraxiscatheter (Lassen et al., 2010) ofwel 12 tot 24 uur postoperatief(Lassen
et al., 2009). Er werden geen casereports gevonden van neuraxiale hematomen voor of na een
neuraxisblokkade, waarbij apixaban was betrokken. Er zijn meerdere richtlijnen en adviezen van
experts omtrent het stoppen van rivaroxaban of apixaban voor een neuraxisblokkade (Horlocker
et al., 2010; Gogarten et al., 2010; Breivik et al., 2010; Vandermeulen, 2010;Werkgroep NOACs
van de wetenschappelijke verenigingen en Orde van Medisch Specialisten, 2012; Manchikanti et
al., 2013; Heibuchel et al., 2013; Shulman et al.,2012). Deze baseren tijdsintervallen voor staken
en hervatten van rivaroxaban of apixaban op de farmacokinetiek (nierfunctie) waarbij gezien de
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morbiditeit van een neuraxiaal hematoom neuraxisblokkade in het algemeen als een hoog
bloedingsrisico ingreep wordt gekenmerkt en wordt geadviseerd rivaroxaban en apixaban voor
een neuraxisblokkade te staken.

Conclusie
Niveau 4

Er kan geen conclusie getrokken worden over de veiligheid van het gebruik van
rivaroxaban en apixaban bij neuraxisblokkades.

Dosering
Zie tabel 5.18.

Werkingsmechanisme
Voor de farmacokinetische eigenschappen wordt verwezen naar tabel5.18.
Rivaroxaban, apixaban zijn reversibele remmers van zowel het vrije als het aan protrombinase
gebonden Xa. Het zijn direct werkende antistollingsmiddelen met een Tmax twee tot vier uur na
inname.
Tabel 5.18 Farmacokinetiek Xa-remmers
Geneesmiddel Merknaam Mechanisme
Rivaroxaban

Xarelto

directe
factor Xa
remmer

Route

Halfwaardetijd

Tmax

Indicatie

Oraal

11-13 uur

2-4
uur

Primaire VTE
preventie bij
totale
heupvervangende
of een totale
knievervangende
operatie
Behandeling VTE
Preventie CVA bij
AF

Apixaban

Eliquis

directe
factor Xa
remmer

Oraal

9-14 uur

3-4
uur

Primaire VTE
preventie bij
totale
heupvervangende
of een totale
knievervangende
operatie
Preventie CVA bij
AF

Gebruikelijke
(onderhouds)dosering
10 mg 1 dd mits e-GFR
>30ml/min, start 6-10
uur na OK

20 mg gedurende dag
1-21: 15mg 2dd.
1 dd 20 mg
1 dd 15 mg bij e-GFR
30- 50 ml/ min, hoog
bloedingsrisico,
comedicatie, >80 jaar
2,5 mg 2 dd mits eGFR >30ml/min, start
12-24 uur na OK

2 dd 5 mg
2dd 2,5mg bij 2 v.d. 3
kenmerken:
>80 jaar, <60 kilo,
kreatinine >133
µmol/l

Let op: Adviezen kunnen afwijken van genoemde halfwaardetijden en Tmax, zie aanbevelingen.
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Indicaties
Rivaroxaban en apixaban zijn geregistreerd voor toepassing bij non valvulair atriumfibrilleren (AF)
en ter preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) bij volwassen patiënten die electief een heupof knievervangende operatie ondergaan. Tot op heden heeft alleen rivaroxaban een
geregistreerde indicatie voor de behandeling van acute diepe veneuze trombose en longembolie
(Informatorium Medicamentorium en G-standaard http://kennisbank.knmp.nl/index.asp#home).

Comorbiditeit
Rivaroxaban wordt voor tweederde geklaard door de nier (50% als actief geneesmiddel en voor
50% als inactieve metaboliet) en 1/3 in de lever. Voor de indicatie nonvalvulair atriumfibrillen en
behandeling VTE wordt dosisreductie geadviseerd bij een kreatinineklaring (e-GFR) <50 ml/minuut
berekend door middel van Cockcroft-Gault berekening. De registratietekst laat gebruik tot een eGFR van 15 ml/min toe. Echter vooralsnog is in de klinische praktijk veiligheid van gebruik bij een
e-GFR <30ml/min onvoldoende bewezen (in fase drie trial werden deze patiënten uitgesloten van
deelname, (Manesh, 2011). Bij Apixaban, voor 25% renaal geklaard, wordt een dosisreductie
geadviseerd indien twee van de volgende criteria aanwezig zijn: een kreatinine >133 µmol/L en/of
leeftijd >80 jaar en/of een gewicht <60 kg. Ook hier laat de registratietekst gebruik tot een e-GFR
van 15 ml/min toe, maar zijn er onvoldoende klinische gegevens over veiligheid en werden
patiënten met een e-GFR <25 ml/min uitgesloten van deelname in de fase drie trial (Christopher,
2011). Bij patiënten met een leveraandoening die gepaard gaat met gaat met stollingsstoornissen
en een relevant bloedingsrisico, waaronder patiënten met een levercirrose klasse Child-Pugh B en
C en/of ALAT, ASAT, AF >twee maal ULN wordt het gebruik van rivaroxaban en apixaban afgeraden
(http://kennisbank.knmp.nl/index.asp#home).

Comedicatie
Gelijktijdige behandeling met andere antistollingsmiddelen is alleen toegestaan in het kader van
omzetting van de behandeling naar of van rivaroxaban of apixaban. Langdurige comedicatie met
dubbele bloedplaatjesaggregatie remming wordt afgeraden. Rivaroxaban en apixaban worden
gemetaboliseerd door het Cyp3A-4 enzymsysteem en zijn in mindere mate een substraat van Pglycoproteïne. Door sterke remmers/inductoren van P-glycoproteïne en CYP3A4 kan de
plasmaconcentratie stijgen en dalen. Combinatie met azol-antimycotica (ketoconazol, itraconazol,
voriconazol en posaconazol), HIV-proteaseremmers (bijvoorbeeld ritonavir) en dronedarone
wordt daarom ontraden. Bij macrolide antibiotica (claritromycine, erytromycine), amiodarone,
quinidine verapamil en diltiazem en een e-GFR <50% moet met hogere plasmaspiegels rekening
worden gehouden (Heidbuchel et al., 2013).

Meetmethode
Een specifieke test die het eventuele bloedingsrisico van rivaroxaban, apixaban voorspelt
ontbreekt. Indien een indruk verkregen moet worden bij twijfel of spoedgevallen is op dit moment
voor rivaroxaban en apixaban (concentratie bepaling microgram/l)beschikbaar een anti-Xa meting
met rivaroxaban of apixaban als calibrator. Op basis van in vitro experimenten wordt aangenomen
dat rivaroxaban vrijwel afwezig is bij een concentratie <5 ng/ml. Deze testen hebben als nadeel de
op dit moment nog beperkte beschikbaarheid in laboratoria en de relatief hoge kosten. Als
alternatieve screeningstest (aan/afwezig) kan voor rivaroxaban gebruik gemaakt worden van een
gevalideerde PT/anti-Xa activiteit en voor apixaban een anti-Xa activiteit, waarbij door het lokale
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laboratorium het effect van rivaroxaban/apixaban vooraf is geanalyseerd. Voor apixaban kan de
PT als screeningstest niet worden gebruikt (Ağar 2013)
In alle gevallen geldt dat het tijdstip van inname van de medicatie in samenhang met het tijdstip
van bloedafname van grote invloed is op de laboratoriumuitslag.

Antagonisten
Er zijn nog geen specifieke antagonisten beschikbaar.

Overwegingen
Op grond van beperkingen (althans op dit moment), zoals het ontbreken van laboratoriumtesten
die de mate van antistolling weergeven en het ontbreken van een specifiek antidotum beschouwt
de commissie neuraxisblokkade bij rivaroxaban en apixaban als een ingreep met een hoog
bloedingsrisico. De commissie adviseert neuraxisblokkade te verrichten na staken van deze
middelen en daarbij de tijdsintervallen die daarvoor in de EHRA richtlijn worden gesteld in acht te
nemen(Heidbuchel et al., 2013).
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Tabel 5.19 Aanbevolen tijdsintervallen tussen laatste inname rivaroxaban en apixaban en neuraxisblokkade of
verwijderen catheter
e-GFR
T1/2
Tijd
>=30
12 uur (11 tot 13) rivaroxaban
48 uur (twee dagen)
12 uur (9 tot 14) apixaban
<30
Gecontraïndiceerd

Voor de adviezen met betrekking tot de tijdsintervallen wordt uitgegaan van het werkingsprofiel
bij patiënten met een e-GFR van >30ml/min. Bij gebruik van rivaroxaban of apixaban in de
therapeutische dosering (zie tabel 5.18) wordt een tijdsinterval van minimaal 48 uur (vier maal de
halfwaardetijd) geadviseerd tussen de laatste inname rivaroxaban of apixaban en de
neuraxisblokkade.
Tijdsinterval herstarten medicatie na ongecompliceerde neuraxisblokkade of
catheterverwijdering
De EHRA richtlijn stelt als termijn voor ingrepen met direct volledige hemostase (inclusief
spinaal/epiduraal anesthesie) een tijdsinterval van zes tot acht uur voor het herstarten van
rivaroxaban/apixaban(Heidbuchel et al., 2013). De commissie maakt daarbij een onderscheid
tussen het (her)starten van rivaroxaban of apixaban bij nonvalvulair atriumfibrilleren
(therapeutische dosering) en het starten als VTE profylaxe rond orthopedische ingrepen (VTE
profylaxe). Voor het herstarten van rivaroxaban of apixaban in de therapeutische dosering
adviseert de commissie een tijdsinterval van tenminste 24 uur en bij het starten van rivaroxaban
of apixaban als VTE profylaxe een tijdsinterval van tenminste zes uur na catheterverwijdering. Het
tijdsinterval van 24 uur is conform het advies voor het herstarten van een therapeutische dosering
LMWH. Het tijdsinterval bij de VTE profylaxe na catheterverwijdering berust op de tijd die nodig
wordt geacht om een stabiele bloedprop te vormen, te weten acht uur, minus de T max van
rivaroxaban/apixaban (Rosencher et al., 2007). Hoewel de bijsluiter van apixaban 12 uur vermeld
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bij profylaxe heeft de commissie op grond van de farmacokinetiek van beide middelen gemeend
de aanbeveling conform die van rivaroxaban te kunnen geven.
Tijdsinterval in geval van bloedige punctie
Conform de aanbeveling in de EHRA richtlijn ten aanzien van hoog risico chirurgie adviseert de
commissie voor het (her)starten van rivaroxaban of apixaban (therapeutische dosering) een
tijdsinterval van tenminste 48 uur en voor het starten als VTE profylaxe een tijdsinterval van
tenminste 24 uur in acht te nemen. Daarbij wordt geadviseerd de neurologische status van de
patiënt voor starten na 24 uur en gedurende een week daarna frequent te controleren. Indien de
patiënt naar huis gaat, moet de patiënt een mondelinge en schriftelijke instructie ontvangen.

Aanbevelingen
Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering.
Geef vooralsnog geen neuraxisblokkade bij patiënten met een stollingsremmend effect door
rivaroxaban of apixaban.
Bepaal op de preoperatieve poli de nierfunctie bij alle patiënten gepland voor een
neuraxisblokkade die rivaroxaban of apixaban gebruiken. De uitslag bepaalt hoe lang de
medicatie voor het plaatsen van een neuraxisblokkade gestopt moet worden (tabel 5.19).
Wacht bij patiënten met een GFR >30 ml/min minstens 48 uur tussen de laatste inname van
rivaroxaban of apixaban (therapeutische dosering) en de neuraxisblokkade.
Overleg bij patiënten met een GFR <30 ml/min met de verantwoordelijk stollings-deskundige over
het tijdsinterval vanwege een langere werkingsduur.
Een neuraxiscatheter in situ is een contra-indicatie voor rivaroxaban en apixaban. Kies in gevallen
dat tromboseprofylaxe gewenst is voor een alternatief antistollingsmiddel.
Tijdsinterval herstarten rivaroxaban of apixaban na ongecompliceerde neuraxisblokkade of
catheterverwijdering
Houd bij rivaroxaban of apixaban als VTE profylaxe een tijdsinterval van tenminste zes uur aan
tussen de neuraxisblokkade inclusief catheterverwijdering en het starten van rivaroxaban of
apixaban
Houd bij de eerstvolgende gift rivaroxaban of apixaban in therapeutische dosering een
tijdsinterval van tenminste 24 uur aan tussen neuraxisblokkade inclusief catheterverwijdering en
het (her) starten van rivaroxaban of apixaban.
Tijdsinterval in geval van bloedige punctie
Houd na een gecompliceerde neuraxisblokkade bij rivaroxaban of apixaban als VTE profylaxe
(profylactische dosering) tenminste 24 uur aan tussen de neuraxisblokkade inclusief
catheterverwijdering en het (her)starten van rivaroxaban/aixaban en bij rivaroxaban of apixaban
(therapeutische dosering) tenminste 48 uur. Beoordeel de neurologische status van de patiënt
tevoren, na 24 uur en geef adviezen tot één week daarna. Als de patiënt naar huis gaat dient deze
tevens schriftelijke informatie (informatie folder) mee te krijgen.
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Combinatie van medicatie
Zie hoofdstuk Combinaties van medicatie.
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Hoofdstuk 6

Combinaties van antistollingsmiddelen

Uitgangsvraag
Wat is de kans op bloedingen bij gebruik van combinaties van antistollingsmiddelen in combinatie
met een neuraxisblokkade?

Wijzigingen ten opzicht van de vorige richtlijn
Dit is een nieuw hoofdstuk.

Definitie
Duale therapie van bloedplaatjesaggregatieremmers (acetylsalicylzuur en clopidogrel/prasugrel),
combinaties van orale antistollingsmiddelen (vitamine K-antagonisten, dabigatran, rivaroxaban,
apixaban) met een trombocytenaggregatieremmer en/of NSAID, combinaties van een LMWH met
een trombocytenaggregatieremmer.
Inleiding
Combinaties van antistollingsmiddelen komen frequent voor in de dagelijks praktijk. De richtlijn
Postoperatieve Pijn (NVA, 2012) adviseert niet-opioïde analgetica als NSAID's/COX-2 inhibitors
voor multimodale pijnbehandeling en voor het opioïdsparend effect. Er zijn onvoldoende data om
een algemene uitspraak te doen op de kans van een neuraxiaal hematoom bij gebruik van een
combinatie van antitrombotica. In de klinische praktijk blijken antistollingsmiddelen en/of
bloedplaatjesaggregatieremmers veelal te worden gestaakt, ondanks richtlijnen dat stoppen niet
altijd noodzakelijk is (Manchikanti et al., 2013). Voor een epiduraal neuraxisblokkade tijdens
profylactisch LMWH en een NSAID wordt het bloedingsrisico als niet verhoogd beschouwd (Fearon
et al., 2005).Vanuit het werkingsmechanisme en de beschikbare literatuur wordt in dit hoofdstuk
een advies gegeven.

Samenvatting van de literatuur
Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van deze
uitgangsvraag. In de meeste casussen van een neuraxishematoom na een neuraxisblokkade
werden meerdere antistollingsmiddelen tegelijk gebruikt (Breivik et al., 2010). Slechts twee
internationale richtlijn geven indicatieve adviezen omtrent het gebruik van een combinatie van
antistollingsmiddelen en het verrichten van een neuraxisblokkade (Breivik et al., 2010; HarropGriffiths et al., 2013), waarvan één richtlijn slechts alleen voor obstetrische anesthesie (HarropGriffiths et al., 2013).
Algemeen wordt geadviseerd orale antistollingsmiddelen te staken. Combinaties van ASA
(<160mg) en een NSAID zijn toegestaan. Het risico bij de combinatie van een lage dosis ASA en/of
een NSAID in combinatie met LMWH is niet verhoogd indien de laatste gift LMWH >10 uur
(profylaxe) respectievelijk >24 uur (therapeutisch) is gegeven. Terwijl de aanbevelingen in de
literatuur voor het stopzetten van clopidogrel en prasugrel monotherapie variabel en afhankelijk
van de klinische situatie zijn wordt bij combinatie therapie met ASA in het algemeen geadviseerd
clopidogrel vijf tot zevendagen en prasugrel zeven dagen voor de ingreep te staken of te
vervangen door een korter werkende reversibele bloedplaatjes antagonist (Benzon et al., 2013).
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Bij gebruik van meerdere antistollingsmiddelen wordt geadviseerd om de neuraxisblokkade uit te
laten uitvoeren door een ervaren anesthesioloog en herhaalde puncties te vermijden..

Conclusie
Niveau 4

Op grond van casereports en op theoretische gronden zijn er aanwijzingen dat
combinaties van antistollingsmiddelen de kans op een neuraxiaalhematoom bij een
neuraxisblokkade verhogen.

Overwegingen
Bij een neuraxisblokkade tijdens combinatietherapie van antistollingsmiddelen moet rekening
gehouden worden met een mogelijk additioneel effect van de afzonderlijke middelen. Overige
risico factoren voor een bloeding meewegend, zal de keuze voor een neuraxisblokkade gemaakt
moeten worden, op basis van de voordelen van regionale anesthesie voor een specifieke patiënt
en het verhoogde tromboserisico van staken van antistollingsmedicatie.
Voor de meest voorkomende combinaties van antistollingsmiddelen heeft de commissie een
advies gegeven. Combinaties van antistollingsmiddelen die niet vermeld zijn in tabel 6.1 moeten
geenszins als onveilig of veilig beschouwd worden. In voorkomende gevallen of indien staken van
de antistollingsmedicatie is gecontraïndiceerd adviseert de commissie dat de voor- en nadelen in
ieder individueel geval tegen elkaar afgewogen worden; bij voorkeur overlegd de anesthesioloog
met de voorschrijver van de antitrombotica en/of de hoofdbehandelaar.
NSAID
Ten aanzien van de combinatie met een NSAID met (intensieve) profylaxe LMWH of vitamine K
antagonisten (INR <1.8) is de werkgroep van mening dat bij het ontbreken van een verhoogde
bloedingsneiging of risicofactoren daarvoor, het bloedingsrisico bij een neuraxisblokkade
acceptabel is en dat NSAID's niet gestaakt hoeven te worden.
Bij een combinatie van NSAID met en (intensieve) profylaxe LMWH of vitamine K antagonisten
(INR <1.8) en niet-NSAID trombocytenaggregatieremmers hoeft de NSAID niet gestaakt te worden
voor een neuraxisblokkade mits aan de aanbevolen tijdsintervallen van de andere
trombocytenaggregatieremmers en LMWH wordt voldaan (zie tabel 6.1 voor de aanbevolen
tijdsintervallen).
Bij gebruik van een NOAC/DOAC in combinatie met een NSAID wordt vooralsnog geadviseerd om
te overwegen om de NSAID tijdelijk te staken. Houd daarbij rekening met de halfwaardetijd uit
tabel 5.1 H. 5.

Aanbevelingen
Zie tabel 6.1 voor de meest frequente combinaties van antistollingsmiddelen.
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Tabel 6.1 Aanbevelingen bij de meest- gebruikte van een combinatie van antistollingsmiddelen#
Antistollingsmiddelen
hoofdgroep en
combinaties
(per middel het advies
volgen in horizontale
leesrichting)
ASA in combinatie met
ASA als sec.profylaxe
Clopidogrel
Prasugrel
Ticagrelor
Dipyridamol

Tijdsinterval laatste gift
antistollingsmiddel en
neuraxisblokkade

Tijdsinterval neuraxisblokkade
en volgende gift
antistollingsmiddel

Tijdsinterval laatste gift
antistollingsmiddel en
verwijderen neuraxiscatheter

Tijdsinterval verwijderen neuraxiscatheter en volgende gift
antistollingsmiddel

Toediening met
neuraxis-catheter in situ

Continueren
5-7 dagen
7dagen
5dagen
Continueren

Continueren
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
Continueren

Continueren
Niet aanbevolen bij catheter
in situ
Continueren

Continueren
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
Continueren

Continueren
Niet aanbevolen
Niet aanbevolen
Niet aanbevolen
Continueren

Geen, mits
INR<1.8 en geen catheter in
situ
Continueren
Continueren

Niet aanbevolen bij catheter
in situ

Geen,
mits INR<1.8, en geen oplaad dosis

Niet aanbevolen

Continueren
Continueren

Continueren
Continueren

Continueren
Continueren

Continueren
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
Continueren

Continueren
Niet aanbevolen bij catheter
in situ

Continueren
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
Continueren

Continueren
Niet aanbevolen
Niet aanbevolen
Niet aanbevolen
Continueren

7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter

Niet aanbevolen bij catheter
in situ

7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter

Niet aanbevolen
Niet aanbevolen
Niet aanbevolen

4 uur
Continueren

10 uur
Continueren

4 uur
Continueren

Continueren
Continueren

7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
Continueren

Niet aanbevolen bij catheter
in situ

7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
Continueren

Niet aanbevolen

7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter

Niet aanbevolen bij catheter
in situ

7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter

Niet aanbevolen
Niet aanbevolen
Niet aanbevolen

Vitamine K antagonisten in combinatie met
VKA’s
Acenocoumarol 3dg
Fenprocoumon 5 dg en
INR<1.8
ASA sec profylaxe
Continueren
ASA sec profylaxe
Continueren
+
Dipyridamol
Continueren
Clopidogrel
5-7 dagen
Prasugrel
7dagen
Ticagrelor
5 dagen
ASA + Dipyridamol sec
Continueren
profylaxe
+
Clopidogrel
7 dagen
Prasugrel
7dagen
Ticagrelor
5 dagen
LMWH in combinatie met
LMWH profylaxe
10 uur
ASA + Dipyridamol sec
Continueren
profylaxe
Clopidogrel
5-7 dagen
Prasugrel
7dagen
Ticagrelor
5dagen
ASA sec profylaxe
Continueren
+
Clopidogrel
7 dagen
Prasugrel
7dagen
Ticagrelor
5 dagen

Continueren

Continueren

Continueren
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ASA + Dipyridamol sec
profylaxe
+
Clopidogrel
Prasugrel
Ticagrelor
VKA’s

LMWH in combinatie met
LMWH therapeutisch

Continueren

Continueren

Continueren

Continueren

Continueren

7 dagen
7dagen
5 dagen
3 -5 dagen staken + INR
<1.8

7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
Geen, na verwijderen catheter
mits INR <1.8

Niet aanbevolen bij catheter
in situ

7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
Na verwijderen catheter mits INR <1.8.
geen oplaaddosis

Niet aanbevolen
Niet aanbevolen
Niet aanbevolen
Niet aanbevolen

24 uur

24 uur na verwijderen catheter

Niet aanbevolen met catheter
in situ
Continueren

24 uur na verwijderen

Niet aanbevolen

Continueren

Continueren

7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
Continueren

Niet aanbevolen bij catheter
in situ

7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
Continueren

Niet aanbevolen
Niet aanbevolen
Niet aanbevolen
Continueren

7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
Continueren

Niet aanbevolen bij catheter
in situ

7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
Continueren

Niet aanbevolen
Niet aanbevolen
Niet aanbevolen
Continueren

7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter

Niet aanbevolen bij catheter
in situ

7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter
7 uur na verwijderen catheter

Niet aanbevolen
Niet aanbevolen
Niet aanbevolen

Na verwijderen catheter VTE
profylaxe halve dosis na zes
uur, therapeutisch na 24 uur.

Niet van toepassing bij
catheter in situ

Zes uur bij VTE profylaxe halve dosis,
24 uur bij therapeutische dosis

Na verwijderen catheter VTE
profylaxe na zes uur,
therapeutisch na 24 uur

Niet van toepassing bij
catheter in situ

6 uur bij VTE profylaxe 24 uur bij
therapeutische dosis

Continueren

Na verwijderen catheter VTE profylaxe
halve dosering na zes uur,
therapeutisch na 24 uur
Continueren

ASA + Dipyridamol sec
Continueren
profylaxe
Clopidogrel
5-7 dagen
Prasugrel
7dagen
Ticagrelor
5dagen
ASA sec profylaxe
Continueren
+
Clopidogrel
7 dagen
Prasugrel
7dagen
Ticagrelor
5dagen
ASA + Dipyridamol sec
Continueren
profylaxe
+
Clopidogrel
7 dagen
Prasugrel
7dagen
Ticagrelor
5 dagen
Directe orale antistollingsmiddelen in combinatie met
Dabigatran
CrCl >80
48uur
CrCl 50-80
72 uur
CrCl 30-50
96 uur
Rivaroxaban, Apixaban
CrCl 30-50

ASA als sec profylaxe

Continueren

Niet aanbevolen met catheter
in situ

Continueren

Continueren

Gecontra-indiceerd

Gecontra-indiceerd
48 uur

Continueren

Continueren

Continueren
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Clopidogrel
Prasugrel
Ticagrelor

5-7 dagen
7 dagen
5-7 dagen

Overleg met lokaal
verantwoordelijk
stollingsdeskundige

Overleg met lokaal
verantwoordelijk
stollingsdeskundige

Overleg met lokaal verantwoordelijk
stollingsdeskundige

Overleg met lokaal
verantwoordelijk
stollingsdeskundige

# Voor combinaties met SSRI’s en NSAIDS zie overwegingen.
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Hoofdstuk 7

Postoperatieve monitoring en complicaties

Uitgangsvragen
7.1
Op welke aspecten dient de patiënt die een neuraxisblokkade heeft ondergaan
(en antistollingsmiddelen) gebruikt of heeft gebruikt postoperatief gemonitord te
worden?
7.2
Hoe dient gehandeld te worden in geval van (vermoeden op) neuraxiaal
hematoom na neuraxisblokkade bij patiënten die antistollingsmiddelen gebruikten of
gebruikt hebben?

7.1
Postoperatieve monitoring
Op welke aspecten dient de patiënt die een neuraxisblokkade heeft ondergaan (en
antistollingsmiddelen) gebruikt of heeft gebruikt postoperatief gemonitord te worden?

Wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn
Dit is een nieuw hoofdstuk.
Inleiding
De meest ernstige neurologische complicatie van een neuraxisblokkade is een neuraxiaal
hematoom; dit is een zeldzame complicatie met een geschatte incidentie van 1: 775.000
bij spinaal anesthesie ongeveer en 1: 11.575 bij niet-obstetrische epiduraal anesthesie (zie
hoofdstuk 1). Gezien de ernst van de complicatie en het prognostisch belang van tijdige
interventie is het belangrijk om een neuraxiaal hematoom snel te herkennen. Derhalve is
een goede patiënteninstructie noodzakelijk om “patient-delay” te voorkomen, maar per
instelling is ook een protocol noodzakelijk om “doctor-delay” te voorkomen. Met name
bij het stellen van de diagnose blijkt retrospectief vaak een delay aanwezig te zijn (Volk et
al., 2012). Als een neuraxiaal hematoom optreedt, is dit meestal binnen 24 uur na een
neuraxisblokkade (of het verwijderen van een neuraxiscatheter), echter dit kan ook pas
na enkele dagen optreden (Breivik et al., 2010; Gogarten et al., 2010).
Eén of meerdere van de volgende symptomen moeten de anesthesioloog waarschuwen
voor een mogelijk neuraxiaal hematoom (Breivik et al., 2010):
- nieuwe, hevige rugpijn al dan niet met radiculaire klachten*;
- nieuwe (progressieve) motorische spierzwakte;
- gevoelsstoornissen niet gerelateerd aan de neuraxisblokkade;
- blaas- of darmdysfunctie (meestal urineretentie).
*Bij een thoracaal neuraxiaal hematoom kan er in plaats van rugpijn ook sprake zijn van interscapulaire pijn
(Kreppel et al., 2003).

Gebruik een zo laag mogelijke concentratie lokaal anesthetica bij een continue neuraxiale
toediening teneinde motorische spierzwakte ten gevolge van de lokaal anesthetica te
minimaliseren (Breivik et al., 2010) (Horlocker, 2011) (Gogarten et al., 2010). Dit verbetert
bovendien de neurologische evaluatie en vroegtijdige herkenning van bovenstaande
symptomen. Een thoracale epidurale analgesie heeft een voorkeur boven een lumbale
epiduraal daar de eerstgenoemde minder motorische uitval geeft van de onderste
ledematen (Breivik et al., 2010; Meikle, 2008). Het optreden van sensibele en/of
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motorische uitval tijdens een continue infusie van lokaal anesthetica, zonder
voorafgaande bolus van lokaal anesthetica, moet worden beschouwd als indicatief voor
een neuraxiaal hematoom (Meikle, 2008). De continue infusie moet dan gestaakt worden,
indien er geen neurologisch herstel is binnen twee uur dient er nadere diagnostiek
verricht te worden (spoed MRI; alternatief: spoed-CT) (Breivik et al., 2010; Meikle, 2008).
Als de patiënt een neuraxiscatheter in situ heeft dienen neurologische controles om de
acht uur plaats te vinden tot 24 uur na het verwijderen van de neuraxiascatheter (Breivik
et al., 2010; Meikle, 2008). De werkgroep is van mening dat het huidige wijdverspreide
beleid in Nederland van neurologische controles tenminste om de acht uur tot 24 uur na
het verwijderen van de neuraxiscatheter adequaat is voor vroegtijdige herkenning van
een beginnend neuraxiaal hematoom (en andere complicaties gerelateerd aan
neuraxisblokkade). Deze controles gelden ook voor poliklinische patiënten. Instrueer de
patiënt goed ten aanzien van de monitoring thuis en geef een folder mee waarin de
instructies zijn samengevat.

Samenvatting literatuur
Neuraxiale hematomen komen slechts sporadisch voor; tussen 1826 en 1996 zijn slechts
613 casereports verschenen (Kreppel, 2003). In de meerderheid van deze casereports was
er sprake van een multifactoriële etiologie en in 43,6% van de casussen was er geen
duidelijke etiologie. In 16,9% van de casussen was er sprake van antistollingsmiddelen
gebruik, in 6% van een neuraxisblokkade (of lumbaal punctie) in combinatie met een
coagulopathie (meestal farmacologisch) en in 4,2% van een neuraxisblokkade (of lumbaal
punctie) zonder een coagulopathie (Kreppel, 2003). In bijna alle gevallen was er niet één
duidelijke oorzaak voor het optreden van een neuraxiaal hematoom, maar waren er
meerdere factoren aanwezig: coagulopathie, vasculaire malformatie, lumbaal punctie,
neuraxisblokkade, zwangerschap, spontaan (mictie, defecatie, draaien in bed) en arteriële
hypertensie (Kreppel, 2003). Een neuraxiaal hematoom volgend op een neuraxisblokkade
impliceert gezien het temporele verloop een relatie met de neuraxisblokkade, maar een
causaal verband met de neuraxisblokkade is dus niet automatisch aanwezig. Een
neuraxiale hematoom kan immers ook spontaan ontstaan. De kans daarop wordt geschat
op 0,1 : 100.000 (Holtas, et al., 1996). Ook is een neuraxiale hematoom peroperatief
beschreven bij een patiënte met alleen algehele anesthesie (Guy et al., 1979).

Conclusie

Niveau 4

Vroegtijdige herkenning van een beginnend neuraxiaal hematoom is
essentieel en een of meerdere van de volgende symptomen moeten de
anesthesioloog waarschuwen voor een mogelijk neuraxiaal hematoom:
- nieuwe, hevige rugpijn (intercapsulaire pijn) al dan niet met radiculaire
klachten;
- nieuwe (progressieve) motorische spierzwakte;
- gevoelsstoornissen niet gerelateerd aan de neuraxisblokkade;
- blaas- of darmdysfunctie (meestal urineretentie).
Bronnen (Breivik et al., 2010)
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Aanbevelingen
Gebruik bij een continue neuraxiale toediening(al dan niet in combinatie met adjuvantia)
een zo laag mogelijke concentratie lokaal anesthetica om motorische spierzwakte ten
gevolge van de lokaal anesthetica te minimaliseren enoptimale neurologische evaluatie
mogelijk te maken.
Controleer de patiënt bij een neuraxiscatheter in situ elke acht uur; continueer dit tot 24
uur na het verwijderen van de neuraxiscathetercatheter.
Instrueer ook de poliklinische patiënt (en zijn of haar mantelzorger)over thuis monitoring
en geef een folder met instructies mee.
Bij een continue infusie van lokaal anesthetica, zonder voorafgaande bolus staak de
infusie bij het optreden van sensibel en/of motorische uitval. Verricht bij gebrek aan
neurologisch herstel binnen twee uur nadere diagnostiek (spoed MRI; alternatief: spoedCT).
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7.2
Handelen in geval van (vermoeden op) neuraxiaal hematoom
Hoe dient gehandeld te worden in geval van (vermoeden op) neuraxiaal hematoom na
neuraxisblokkade bij patiënten die antistollingsmiddelen gebruikten of gebruikt hebben?

Wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn
Dit is een nieuw hoofdstuk.
Indien er een verdenking is op een neuraxiaal hematoom op basis van klinische
bevindingen, dient er met spoed laagdrempelig een MRI gemaakt te worden om de
diagnose te bevestigen (CT is een alternatief maar minder sensitief) (Breivik et al., 2010).
Tevens dient reeds de (dienstdoende) orthopeed en/of neurochirurg ingelicht te worden
over een mogelijk neuraxiaal hematoom en moet stollingsonderzoek worden.
De voorkeursbehandeling voor een neuraxiaal hematoom is een laminectomie, waarbij
een operatie binnen 12 uur na het optreden van de symptomen gepaard gaat met de
meest gunstige prognose (tabel 7.1) (Breivik et al., 2010; Gogarten et al., 2010; Horlocker,
2011). Als de diagnose neuraxiaal hematoom gesteld is dienen eventuele
stollingsstoornissen zo spoedig mogelijk gecorrigeerd te worden (Breivik et al., 2010).
Elke instelling dient een lokaal protocol te hebben hoe te handelen bij verdenking
neuraxiaal hematoom. Werkafspraken met de radiologie, neurologie, neurochirurgie
en/of orthopedie en adviezen ten aanzien van het corrigeren van stollingsstoornissen
moeten hierin beschreven zijn. De anesthesioloog is verantwoordelijk voor het
laagdrempelig aanvragen van de MRI (alternatief CT) bij verdenking neuraxiaal
hematoom.
Tabel7.1 Neurologische uitkomsten bij patiënten met een neuraxiaal hematoom na epidurale/spinale
anesthesie
Interval tussen begin paraplegie en
Goed herstel
Gedeeltelijk herstel
Slecht herstel
operatie
(n=15)
(n=11)
(n=29)
Minder dan 8 uur (n=13)
6
4
3
Tussen 8 en 24 uur (n=8)
2
2
4
Meer dan 24 uur (n=11)
1
0
10
Geen chirurgische interventie (n=13)
4
1
8
Onbekend (n=10)
2
4
4
*Neurologische uitkomsten zijn gerapporteerd voor 55 van de 66 gevallen van neuraxiaal hematoom na een
epidurale/spinale anesthesie (Vandermeulen et al., 1994).

Conclusies

Niveau 3

De voorkeursbehandeling voor een neuraxiaal hematoom is een
laminectomie, waarbij een operatie binnen 12 uur na het optreden van de
symptomen gepaard gaat met de meest gunstige prognose.
(Breivik et al., 2010; Gogarten et al., 2010; Horlocker, 2011)
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Aanbevelingen
Stel een lokaal protocol op hoe te handelen bij verdenking neuraxiaal hematoom inclusief
werkafspraken met radiologie, neurologie, neurochirurgie en/of orthopedie en de
correctie van bijkomende stollingsstoornissen.
Maak laagdrempelig een MRI bij een verdenking op een neuraxiaal hematoom op basis
van klinische bevindingen.
Corrigeer eventuele stollingsstoornissen zo spoedig mogelijk na stellen van de diagnose
neuraxiaal hematoom.
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Hoofdstuk 8
Spoedgevallen en neuraxisblokkade bij
gebruik antistollingsmedicatie en/of verworven
stollingsstoornissen
Uitgangsvragen
8.1
Hoe dient gehandeld te worden bij spoedgevallen neuraxisblokkades bij patiënten
die een indicatie hebben voor neuraxisblokkade en antistollingsmiddelen gebruiken?
8.2
Hoe dient gehandeld te worden bij spoedgevallen en neuraxisblokkades bij
patiënten die een indicatie hebben voor neuraxisblokkade en verworven
stollingsstoornissen hebben?

8.1
Anesthesiologische spoedgevallen en verworven stollingsstoornissen
Hoe dient gehandeld te worden bij spoedgevallen neuraxisblokkades bij patiënten die een
indicatie hebben voor neuraxisblokkade en antistollingsmiddelen gebruiken?
Inleiding
Alleen de Scandinavische richtlijn geeft algemene adviezen hoe te handelen in spoedsituaties. Deze richtlijn stelt dat de beslissing behalve van het betreffende geneesmiddel
mede afhankelijk is van de indicatie voor de neuraxisblokkade en dat ook procedure en
patiënt gerelateerde risicofactoren meegewogen moeten worden (Breivik et al., 2010).
Algemeen kan gesteld worden dat wanneer niet voldaan kan worden aan de aanbevolen
tijdsintervallen voor staken antistollingsmiddelen een individuele risico-inschatting
gemaakt moet worden, er een sterke indicatie dient te bestaan voor een
neuraxisblokkade en dat algehele anesthesie, mede uit medico-legale overwegingen, een
goed alternatief is.
Bij specifieke chirurgische en obstetrische ingrepen zijn er aanwijzingen dat
neuraxisblokkade resulteert in een afname van perioperatieve morbiditeit en mortaliteit.
(Breivik et al., 2010). De commissie is van mening dat er tenminste twee spoedindicaties
zijn waarvoor een neuraxisblokkade sterk overwogen kan worden: spoed Sectio Caesarea
(Breivik et al., 2010) en femurfracturen (Neuman et al., 2012).

Trombocytenaggregatieremmers
Acetylsalicylzuur en dipyridamol als secundaire profylaxe dienen ook in spoedsituaties te
worden gecontinueerd. In spoedsituaties is ook een geïndiceerde neuraxisblokkade bij
gebruik van NSAID’s toegestaan (Breivik et al., 2010). Voor clopidogrel, pasugrel en
ticagrelor geldt dat in een spoedsituatie de trombocyteaggregatieremming van deze
middelen te bepalen is middels een aantal functietesten. De waarde daarvan voor de
dagelijkse klinische perioperatieve praktijk is echter (nog) onvoldoende gevalideerd.
Er zijn ook geen specifieke antagonisten beschikbaar zijn. Bij clopidogrel monotherapie is,
bij een negatieve bloedingsanamnese en afwezigheid van patiënt/procedure gerelateerde
risicofactoren, op basis van het werkingsmechanisme het bloedingsrisico van een
geïndiceerde neuraxisblokkade acceptabel. Bij het gebruik van prasugrel of een
combinatie van acetylsalicylzuur met een ADP (P2Y12) receptorantagonist wordt op
theoretische gronden en op grond van casereports aangenomen dat er een verhoogd
risico is op een epiduraal of spinaal hematoom en dient indicatiestelling voor een
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neuraxisblokkade uitsluitend te gebeuren op basis van bewezen voordelen. Bij ernstige
lever en/of nierfunctiestoornissen moet bij alle trombocytenaggregatieremmers rekening
gehouden worden met een additioneel bloedingsrisico en is (in het algemeen)
neuraxisblokkade gecontraïndiceerd.

Aanbeveling
Maak in spoedsituaties bij een patiënt die clopidogrel, pasugrel en ticagrelor al dan niet
in combinatie met ASA of een NSAID gebruikt, een individuele risico-afweging voor de
indicatie en maak een beoordeling op basis van additionele bloedingsrisico’s.
Voer alleen single-shot spinaal anesthesie uit en maximaal drie pogingen.

Vitamine K antagonisten (VKA’s)
Acenocoumarol, Fenprocoumon
Het effect van VKA’s kan direct worden gecoupeerd door vitamine Ken 4factorenconcentraat. 4-factorenconcentraat zonder vitamine K heeft een onmiddellijk en
effect. De werkingsduur is afhankelijk van de halfwaardetijd van de toegediende factoren
(maximaal 60 uur voor factor II). Inherent aan het prohemostatisch effect van 4factorenconcentraat moet rekening gehouden worden met een aanwezig tromboserisico.
Bij het ontbreken van een chirurgische indicatie voor 4-factorenconcentraat dient bij de
indicatie voor de neuraxisblokade het potentiële trombose risico van 4factorenconcentraat meegewogen te worden. Indien het tijdsinterval dit toelaat heeft
een lage dosis vitamine K (2 tot 5mg) de voorkeur. (Horlocker et al., 2010).
De commissie is daarom van mening dat, bij het ontbreken van een chirurgische indicatie
voor 4-factorenconcentraat, neuraxisblokkade alleen geen reden is voor toediening
hiervan (Horlocker et al., 2010).
Het effect van vitamine K is minder direct (6 tot 24 uur), en kan geen hypercoagulabiliteit
veroorzaken. Indien neuraxisblokkade noodzakelijk wordt geacht, kan het effect van de
VKA worden gecoupeerd met vitamine K (2 tot 5mg). Bij fenprocoumon kan, gezien de
lange werkingsduur, herhaalde toediening van vitamine K op geleide van de INR
aangewezen zijn. Indien VKA’s tot kort voor de ingreep werden doorgebruikt, dient bij
herstarten met een versneld antistollend effectrekening gehouden te worden en dient
gedurende de eerste week de INR nauwlettend te worden gecontroleerd.

Aanbevelingen
Er zijn geen aanwijzingen dat in spoedgevallen bij neuraxisblokkade en een INR <1.8 er
een verhoogd risico is op een neuraxishematoom. Overleg bij een INR 1,8 tot 2,2 met
indicatiestellend specialist en maak een risico-inschatting op basis van comedicatie,
comorbiditeit en additionele risico factoren voor een neuraxis-hematoom.
Houd bij patiënten waarbij de vitamine K antagonisten kortdurend werden gestaakt
rekening met een versneld antistollend effect bij herstarten.
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Bij het ontbreken van een chirurgische indicatie voor 4-factorenconcentraat dient bij de
indicatie voor de neuraxisblokade het potentiële trombose risico van 4factorenconcentraat meegewogen te worden. Indien het tijdsinterval dit toelaat heeft
een lage dosis vitamine K (2 tot 5mg) de voorkeur.

Laagmoleculair heparines (LMWH’s)
LMWH profylaxe
Bij patiënten met een e-GFR >30 ml/min) en bloedplaatjes >80 x 109/L kan in
spoedsituaties een spinaal anesthesie worden toegediend ongeacht het laatste tijdstip
van toediening van profylactische dosering LMWH (Breivik et al., 2010). Maak bij
comedicatie met ASA en/of een NSAID een individuele risico-afweging voor de indicatie.
LMWH therapeutisch
Bijeen therapeutische dosering kan neuraxisblokkade alleen worden overwogen indien
langer dan 12 uur (twee maal de halfwaardetijd) na de laatste gift en een e-GFR
>30ml/min. Maak in dit geval een individuele risicoafweging voor de indicatie en voer
alleen single-shot spinaal anesthesie uit en maximaal drie pogingen.

Aanbeveling
In geval van spoedchirugie mag bij patiënten met een e-GFR >30 ml/min) een spinaal
anesthesie worden toegediend ongeacht het laatste tijdstip van toediening van
profylactische dosering LMWH. Houd bijeen therapeutische dosering een tijdsinterval van
minimaal 12 uur na de laatste gift aan. Maak in dit geval tevens een individuele
risicoafweging voor de indicatie en voer alleen single-shot spinaal anesthesie uit en
maximaal drie pogingen.

Ongefractioneerd heparine
Er is zelden indicatie voor neuraxisblokkade bij patiënten die volledig gehepariniseerd
worden.

Aanbeveling
Stop in voorkomende gevallen de heparinepomp minimaal vier uur voor de
neuraxisblokkade of antagoneer heparine met protaminesulfaat indien er toch een sterke
indicatie bestaat. Controleer net voor de neuraxisblokkade de aPTT en het aantal
trombocyten. De aPTT mag maximaal 1,5 maal de normaalwaarde (mediaan van de lokale
normaalwaarde*) bedragen. Het trombocyten aantal dient >80 x 109/L te bedragen.
*aPTT<1.5 N, waarbij N is gedefinieerd als de mediaan van de vermelde range van de lokale aPTT bepaling

Trombolytica/fibrinolytica
Er zijn geen gegevens bekend die aangeven hoe lang, na het gebruik van fibrinolytica,
neuraxisblokkade vermeden dient te worden. In het algemeen wordt neuraxisblokkade
binnen tien dagen na staken van fibrinolytica ontraden, mede gezien de daaropvolgende
therapeutische antistolling met heparine. Indien de indicatie voor fibrinolyse bij een
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neuraxiscatheter in situ prevaleert boven het bloedingsrisico dient de catheter pas
verwijderd te worden na staken van het fibrinolyticum. Controleer in dit geval voor het
verwijderen de aPTT, fibrinogeen en trombocyten. In deze situatie zijn beslissingen mede
afhankelijk van individuele patiënten karakteristieken (comedicatie zoals als trombocyten
aggregatie remmers, glycoproteïne IIb-IIIA remmers en de nierfunctie) op dat
moment(Vandermeulen, 2010). Breivik stelt hiervoor een termijn van minimaal twee en
bij voorkeur 24 uur (Breivik, et al., 2010) (Rosencher, 2011).

Aanbeveling
Verricht geen neuraxisblokkade tijdens of binnen tien dagen na staken
trombolytica/fibrinolytica.
Indien onverhoopt toch een catheter in situ is, houd dan een interval van minimaal 24 uur
aan catheter.

GBIIb/IIIa-receptorantagonisten
Abciximab, Tirofiban, Eptifibatide

Aanbeveling
In spoedsituaties bij patiënten die GPIIB/IIIa-receptorantagonisten gebruiken geldt een
absolute contra-indicatie voor neuraxisblokkade.

Factor IIa remmers
Argatroban, Bivalirudine en Dabigatran

Aanbeveling
In spoedsituaties geldt bij patiënten waarbij argatroban, bivalirudine niet kan worden
gestaakt een absolute contra-indicatie voor neuraxisblokkade.

Dabigatran
Toepassing van neuraxisblokkade of een neuraxiscatheter bij patiënten waarbij een
stollingsremmend effect door dabigatran bestaat wordt op theoretische gronden
ontraden. Mits de indicatiestelling op basis van bewezen voordelenen additionele
risicofactoren ontbreken, kan bij een patiënt met een e-GFR >50ml/min neuraxisblokkade
overwogen worden twee maal de halfwaardetijd (75 % eliminatie)na de laatste inname
van dabigatran (Benzon et al., 2013). Dit tijdsinterval is korter dan geadviseerd in electieve
situaties. Geadviseerd wordt te overleggen met de lokaal verantwoordelijk
stollingsdeskundige en de afwezigheid van relevante dabigatran spiegels te bevestigen
door de verdunde trombinetijd (zogenoemde Hemoclot-assay met de actieve vorm van
dabigatran als calibrator) of een voor de actieve vorm van dabigatran gevalideerde aPTT.
(Baglin, 2013).
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Aanbevelingen
Ook in spoedsituaties wordt toepassing van neuraxisblokkade of een neuraxiscatheter bij
patiënten waarbij een stollingsremmend effect door dabigatran bestaat op theoretische
gronden ontraden.
De e-GFR bepaalt hoe lang de medicatie voor het plaatsen van een neuraxisblokkade
gestopt moet worden (zie tabel5.17). Afwijkend van het advies in electieve situaties kan
bij patiënten met een e-GFR >50 m/min in spoed situaties en bewezen voordelen van een
neuraxisblokkade een neuraxisblokkade overwogen worden nadat dabigatran twee maal
de halfwaardetijd is gestaakt. Overleg hierover met de lokaal verantwoordelijk
stollingsdeskundige en bevestig de afwezigheid van dabigatran door de verdunde
trombinetijd (zogenoemde Hemoclot-assay met de actieve vorm van dabigatran als
calibrator) of een voor de actieve vorm van dabigatran gevalideerde aPTT.

Factor Xa remmers
Fondaparinux en directe orale Xa remmers rivaroxaban, apixaban.

Fondaparinux
Aanbeveling
In spoedsituaties wordt neuraxisblokkade tijdens fondaparinux ontraden. Overleg met de
lokaal verantwoordelijk stollingsdeskundige en staak fondaparinux tenminste 36 uur voor
de neuraxisblokkade te worden gestaakt. Houd bij patiënten met een e-GFR <30 ml/min
een langer interval aan.

Rivaroxaban, apixaban
Toepassing van neuraxisblokkade of een neuraxiscathetercatheter bij patiënten waarbij
een stollingsremmend effect door rivaroxaban of apixaban bestaat wordt op theoretische
gronden ontraden. Mits de indicatiestelling op basis van bewezen voordelen en
additionele risicofactoren ontbreken kan bij een patiënt met een e-GFR >50ml/min
neuraxisblokkade overwogen worden twee maal de halfwaardetijd (75% eliminatie) na de
laatste inname van rivaroxaban of apixaban (Rosencher et al., 2007; Benzon, 2013). Dit
tijdsinterval is korter dan zoals geadviseerd in electieve situaties. Geadviseerd wordt te
overleggen met de lokaal verantwoordelijk stollingsdeskundige en de afwezigheid van
relevante rivaroxaban of apixaban spiegels te bevestigen door middel van kwantitatieve
anti-Xa meting (Baglin, 2013).

Aanbevelingen
Ook in spoedsituaties wordt toepassing van neuraxisblokkade of een
neuraxiscathetercatheter bij patiënten waarbij een stollingsremmend effect door
rivaroxaban of apixaban bestaat op theoretische gronden ontraden.
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De e-GFR bepaalt hoe lang de medicatie voor het plaatsen van een neuraxisblokkade
gestopt moet worden. Afwijkend van het advies in electieve situaties kan bij patiënten
met een e-GFR >50 ml/min in spoedsituaties en bewezen voordelen van een
neuraxisblokkade een neuraxisblokkade overwogen worden nadat rivaroxaban of
apixaban tweemaal de halfwaardetijd is gestaakt. Overleg hierover met de lokaal
verantwoordelijk stollingsdeskundige en bevestig de afwezigheid van relevante
rivaroxaban of apixaban spiegels door middel van bij voorkeur een kwantitatieve anti-Xa
meting met rivaroxaban /apixaban als calibrator of een screening door middel van een
voor rivaroxaban/apixaban gevalideerde anti Xa meting.
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8.2
Verworven stollingsstoornissen
Hoe dient gehandeld te worden bij spoedgevallen en neuraxisblokkades bij patiënten die
een indicatie hebben voor neuraxisblokkade en verworven stollingsstoornissen hebben?

Leverfunctiestoornissen
De Scandinavische richtlijn stelt dat bij ernstige leverfunctiestoornissen met
stollingsstoornissen en/of een bloedplaatjes aantal <100 x 109/L neuraxisblokkade is
gecontraïndiceerd (Breivik et al., 2010). Naast stollingsstoornissen moet bij patiënten met
portale hypertensie ook rekening gehouden worden met een verhoogd bloedingsrisico
tgv stuwing in de epidurale vaten (Breivik et al., 2010).

Aanbeveling
Leverfunctiestoornissen in combinatie met een coagulopathie (PT >1.5N, INR >2,0 en/of
een trombocytenaantal <80 x 109/l vormt een absolute contra-indicatie voor een
neuraxisblokkade. Overleg bij een trombocytenaantal 80 tot 100 x 109/L met de lokaal
verantwoordelijk stollingsdeskundige.

Nierfunctiestoornissen
Comedicatie met (selectieve) NSAID’s is een relatieve contra-indicatie voor een
neuraxisblokkade bij een ernstige nierfunctiestoornissen (e GFR <30 mL/min)(Breivik et
al., 2010).
Bij gebruik van profylactisch LMWH hoeft het tijdsinterval tussen toediening van
profylactisch LMWH en een neuraxisblokkade niet verlengd te zijn en bedraagt derhalve
minimaal tien uur.

Aanbeveling
Comedicatie met (selectieve) NSAID’s is een relatieve contra-indicatie voor een
neuraxisblokkade bij een ernstige nierfunctiestoornissen (e GFR<30 mL/min).

Trombocytopenie
Data over het optimale bloedplaatjes aantal voor een neuraxisblokkade ontbreken (van
Veen 2009). Het bloedingsrisico vaneen neuraxisblokkade bij trombocytopenie is mede
afhankelijk van de oorzaak van de trombocytopenie, het beloop van het trombocyten
aantal (stabiel versus dalend), bijkomende stollingsstoornissen en/of comedicatie met
antistollingsmiddelen (Van Veen et al., 2009).
In het algemeen wordt gesteld dat bij een stabiel trombocytenaantal >100 x 109/L het
bloedingsrisico niet verhoogd is (Van Veen et al., 2009; Horlocker et al., 2010). Bij een
trombocytenaantal <100 x 109/L wordt geadviseerd bijkomende stollingsstoornissen uit
te sluiten.
In afwezigheid van stollingsstoornissen en bloedingsneiging/anamnese wordt voor een
ongecompliceerde neuraxisblokkade een stabiel trombocytenaantal >80 x 109/L
voldoende geacht.
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Bij chronische ITP of zwangerschapstrombopenie wordt, een stabiel aantal trombocyten
>50 x 109/L voldoende geacht, mits na individuele risico-inschatting additionele
risicofactoren (procedure, patiënt, medicatie) en klinische bloedingsneiging ontbreken. In
deze situaties heeft single-shot spinaalanesthesie de voorkeur. In aanwezigheid van
stollingsstoornissen en of bij een dalend bloedplaatjesaantal kan neuraxisblokkade alleen
plaats vinden op basis van bewezen voordelenen wordt in het algemeen een minimaal
aantal trombocyten >80 tot 100 x 109/L geadviseerd. Ook in deze situaties heeft singleshot spinaalanesthesie de voorkeur.

Aanbevelingen
Verricht bij een trombocytenaantal <100 x 109/l aanvullend onderzoek naar bijkomende
stollingsstoornissen en oorzakelijke medicatie (PT, aPTT, fibrinogeen).
Verricht geen neuraxisblokkade bij een trombocyten aantal <50 x 109/L. Maak bij een
aantal ≥50 tot 80 x 109/L een individuele risico-inschatting op basis van additionele
risicofactoren (procedure, comorbiditeit, medicatie). Voer bij een aantal ≥50 tot 80 x
109/L alleen single-shot spinaal anesthesie uit en maximaal drie pogingen.
Maak bij chronische ITP of zwangerschapstrombopenie een individuele risico-inschatting
op basis van additionele risicofactoren (procedure, patiënt, medicatie). Verricht
neuraxisblokkade bij een stabiel aantal trombocyten≥50 x 109/L en stollingsparameters
niet afwijkend, in afwezigheid van overige risicofactoren en klinische bloedingsneiging.
Voer in deze situatie alleen single-shot spinaal anesthesie uit en verricht maximaal drie
pogingen.

Literatuur
Baglin, T. (2013). Clinical use of new oral anticoagulant drugs: dabigatran and euraxiale. Br J Haematol., 163(2),160167.
Benzon, H.T., Avram, M.J., Green, D., &Bonow, R.O. (2013). New oral anticoagulants and regional anaesthesia. Br
J Anaesth., 111(1),i96-113.
Breivik, H., Bang, U., Jalonen, J., Vigfusson, G., Alahuhta, S., &Lagerkranser, M. (2010). Nordic guidelines for
euraxiale blocks in disturbed haemostasis from the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive
Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand., 54, 16-41.
Heidbuchel, H., Verhamme, P., Alings, M., Antz, M., Hacke, W., Oldgren, J., … Kirchhof, P. (2013). EHRA Practical
Guide on the use of new oral anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation: executive
summary. Eur Heart J., 34, 2094-106.
Horlocker, T.T., Wedel, D.J., Rowlingson, J.C., Enneking, F.K., Kopp, S.L., Benzon, H.T., … Yuan, C.S. (2010). Regional
anesthesia in the patient receiving antithrombotic or thrombolytic therapy: American Society of Regional
Anesthesia and Pain Medicine Evidence-Based Guidelines (Third Edition). Reg Anesth Pain Med., 35,64-101.
Neuman, M.D., Silber, J.H., Elkassabany, N.M., Ludwig, J.M., &Fleisher, L.A. (2012). Comparative effectiveness of
regional versus general anesthesia for hip fracture surgery in adults. Anesthesiology, 117, 72-92.
Rosencher, N. Bonnet, P. &Sessler, D.I. (2007). Selected new antithrombotic agents and neuraxiaal anaesthesia for
major orthopaedic surgery: management strategies. Anaesthesia, 62, 1154–1160.
Veen, J.J. van, Nokes, T.J., & Makris, M. (2010). The risk of spinal haematoma following euraxiale anaesthesia or
lumbar puncture in thrombocytopenic individuals. Br J Haematol., 148, 15-25.
Vandermeulen E. (2010). Regional anaesthesia and anticoagulation. Best Practice & Research Clinical
Anaesthesiology, 24, 121–131.

139

Hoofdstuk 9
Antistolling en perifere zenuw &
interventionele pijntechnieken
Uitgangsvragen
9.1
Wat is de kans op bloedingen bij gebruik van antistollingsmiddelen in combinatie
met een perifere zenuwblokkade?
9.2
Wat is de kans op bloedingen bij gebruik van antistollingsmiddelen en
interventionele pijntechnieken?

9.1
Perifere zenuwblokkades
Wat is de kans op bloedingen bij gebruik van antistollingsmiddelen in combinatie met een
perifere zenuwblokkade?

Wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn
Niet van toepassing nieuw toegevoegd

Inleiding
Algemeen kan gesteld worden dat complicaties van perifere zenuw blokkaden minder
ernstig van aard zijn dan complicaties van een neuraxisblokkade. Neuraxiaal hematomen
treden niet op bij perifere zenuwblokkades (Gogarten et al., 2010; Horlocker et al., 2010a).
Tot op heden zijn er 26 casereports (tabel 9.1) beschreven van bloedingcomplicaties na
perifere
zenuwblokkades
en
interventionele
anesthesiologische
pijnbestrijdingstechnieken (Horlocker et al., 2010a). Hiervan gebruikten 13 patiënten
geen antistollingsmiddelen en 13 patiënten gebruikten wel antistollingsmiddelen. Bij vijf
patiënten was er sprake van neurologische uitval welke volledig herstelde binnen 6-12
maanden. Van de 26 patiënten overleed er één patiënt na een lumbaal sympaticus blok
(uitgevoerd onder clopidogrel) wegens hemorrhagische shock. Tevens had één patiënt
een bedreigde luchtweg waarvoor tracheostomie na een ganglion-stellatum blokkade
nodig was. (Horlocker et al., 2010b).
De meest ernstige complicatie die zou kunnen optreden bij uitvoering van een perifere
zenuwblokkade in combinatie met antistollingsmiddelen, is het optreden van ernstige
bloeding met transfusie behoefte. Dit lijkt op te treden bij perifere zenuwblokkades die
kunnen resulteren in een retroperitoneaal hematoom (psoas-compartment, lumbale
paravertebraal blok). Neurologische schade als gevolg van een bloeding treedt slechts
incidenteel op en heeft een gunstige prognose (herstel binnen 12 maanden).
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Tabel9.1 Gerapporteerde bloedingscomplicaties na perifere zenuwblokkade/ interventionele
anesthesiologische pijnbestrijdingstechnieken (Horlocker et al., 2010a)
Perifere zenuwblokkade/interventionele pijntechniek
Totaal aantal meldingen
Interscaleen
2*
Ganglion stellatum
1*
Infraclaviculair
1*
Axillair, transarterieel
2*
Axillair
1*
Thoracale paravertebraal
1*
Intercostaal (punctie à zes uur over drie dagen op vijf niveaus) 1
Psoas compartment
5
Lumbaal sympaticus blok
2†
Ilio-inguinaal / iliohypogastricus
3*
Fascia iliaca
1
Pudendus blok
3*
Femoraal
3
Ischiadicus blok (labath benadering = posterieur)
3
* patiënten zonder antistollingsmiddelen gebruik
† 1 patiënt geen antistollingsmiddelen gebruik
P.M. Sommige patiënten hebben tegelijkertijd meerdere blokkades ondergaan.
NB Deze tabel is naar alle waarschijnlijkheid niet volledig en er is geen rekening gehouden met alle mogelijke
verschillende benaderingen per zenuwblokkade.

Definitie perifere zenuwblokkade
De commissie is van mening dat een simpel onderscheid tussen een “oppervlakkig” en
een “diepe” zenuwblokkade, zoals in sommige richtlijnen beschreven, niet bestaat.
(Gogarten et al., 2010; Horlocker et al., 2010b). Een interscaleen blok met een anterieure
benadering zou immers als een oppervlakkig blok kunnen worden opgevat, terwijl een
posterieure benadering als een diep blok zou kunnen worden beschouwd. Het risico op
een punctie van de art. vertebralis bij beide benaderingen zonder toepassing echografie
is echter waarschijnlijk even groot.
Afhankelijk van het type zenuwblokkade en de anatomische locatie waar de
zenuwblokkade wordt verricht, zijn de nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie
ingedeeld in drie categorieën (tabel 9.2), variërend van beperkt (locale huidinfiltratie) tot
ernstig (cervicale/lumbale paravertebraal, psoas-compartment blok).
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Tabel 9.2 Perifere zenuwblokkades: Indeling naar de potentieel nadelige gevolgen van een
bloedingscomplicatie (categorie)
Beperkt
Intermediair
Ernstig
Superficiële
blokkaden

Plexus cervicalis
superficialis en
intermediair
Distale zenuwen
vanaf de
proximale
humerus
N. saphenus

Diepe
perivasculaire
blokkaden

Infraclaviculair
Plexus brachialis

Wortel
blokkade

Diepe pl.
Cervicalis blok
Cervicaal

Paravertebraal
blok

Cervicaal

N(n).intercostalis

n. ischiadicus
(gluteale
benadering)
n. pudendus

N. suralis

Lumbaal/
Psoas
compartment

N. tibialis
Fascie-blok

Superficieel
perivasculair
blokkaden

Ilio-inguinalis
m. Transversus
abdominis blok
Fascia lata

Sympaticus

Paravertebraal
blok

Ggl stellatum

Thoracaal

Interscaleen
plexus brachialis
Supraclaviculair
plexus brachialis
Axillair plexus
brachialis
N. femoralis
N. obturatorius
N. poplitea
n. Ischiadicus
mid-femoraal

Overwegingen
Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is, heeft echografie, het voordeel dat grote
vasculaire structuren gevisualiseerd kunnen worden.

Aanbevelingen
Algemeen
Voer perifere zenuwblokkade (met name in categorie “ernstig”) uit middels echografie
om eventuele vaatstructuren te identificeren.
Staken antistollingsmiddelen en perifere zenuwblokkade
Voer perifere zenuwblokkades in de categorie “beperkte nadelige gevolgen van een
bloedingscomplicatie“ uit zonder staken van antistollingsmiddelen (therapeutische
dosis).
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Categorie intermediaire nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie
Houd de tijdsintervallen in tabel9.3 aan voor perifere zenuwblokkades in de categorie
“Intermediaire nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie”, afhankelijk van het
type antistollingsmiddelen.
Tabel 9.3 Aanbevolen tijdsintervallen bij perifere zenuwblokkade en gebruik van een antistollingsmiddel met
nadelige gevolgen in de categorie intermediair
AntistollingsAanbevolen
Aanbevolen
Aanbevolen
Aanbevolen
middel
tijdsinterval tussen
tijdsinterval tussen
tijdsinterval tussen
tijdsinterval tussen
laatste gift
uitvoering perifeer
laatste gift
verwijderen perifeer
antistollingszenuwblok en
antistollingscatheter en volgende
middelen en
volgende gift
middelen en
gift antistollingsuitvoeren perifeer
antistollingsverwijderen
middelen
zenuwblok
middelen
perifeercatheter
LMWH(intensieve Geen
Geen
Geen
Geen
)profylaxe
ASA
Geen
Geen
Geen
Geen
NSAID
Geen
Geen
Geen
Geen
Clopidogrel/
Geen
Geen
Geen
Geen
Prasugel/
ticagrelor
LMWH
24uur
24uur
24uur
24uur
Therapeutisch
VitK
INR<2,0
INR<2,0
INR<2,0
INR<2,0
Fondaparinux
Geen
Geen
Geen
Geen
profylaxe
Dabigatran,
geen
6 uur
geen
6 uur
profylaxe
Dabigatran,
24uur1
24 uur
24uur
24 uur
therapeutisch
36uur1
36uur
e-GFR>80
48uur1
48uur
e-GFR50-80
e-GFR30-50
Rivaroxaban,
geen
6 uur
geen
6 uur
profylaxe
Rivaroxaban,
24uur1
24 uur
24uur
24 uur
therapeutisch
1Dit tijdsinterval is gebaseerd op adviezen ten aanzien van staken D(N)OAC’s bij ingrepen met een laag
bloedingsrisico (Breuer et al., 2010; Heidbuchel et al., 2013)

Combinaties van antistollingsmiddelen, intermediaire nadelige gevolgen van een
bloedingscomplicatie
Houd de tijdsintervallen in tabel 9.4 aan voorcombinaties van antistollingsmiddelen in
de categorie “Intermediaire nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie”,
afhankelijk van het type antistollingsmiddel.
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Tabel9.4 Aanbevolen tijdsintervallen bij perifere zenuwblokkade en gebruik van combinaties van
antistollingsmiddelen met nadelige gevolgen in de categorie intermediair (Gemodificeerd naar Breivik et al.
(2010))
Antistollingsmiddelen Aanbevolen
Aanbevolen
Aanbevolen
Aanbevolen
Toediening met
combinaties (per
tijdsinterval
tijdsinterval
tijdsinterval
tijdsinterval
perifere
middel het advies
tussen
tussen
tussen
tussen
zenuwblokkade in
volgen in horizontale
laatste gift
uitvoering
laatste gift
verwijderen
catheter situ
leesrichting)
antistollings- perifeer
antistollings- perifeer
middelen en
zenuwblok
middelen en
catheter en
uitvoeren
en volgende
verwijderen
volgende gift
perifeer
gift
perifeer
antistollingszenuwblok
antistollings- catheter
middelen
middelen
ASA
Geen
Geen
Geen
Geen
Niet aanbevolen met
en
7 dagen(a)
8 uur
7 dagen(a)
8 uur
combinatie ASA en
ADP-receptorADP-receptor
antagonist(a)
antagonist (a)
ASA
Geen
Geen
Geen
Geen
en
Geen
Geen
Geen
Geen
NSAID
Acceptabel
ADP-receptor
Geen
Geen
Geen
Geen
antagonist
Geen
Geen
Geen
Geen
en NSAID
Acceptabel
Vitamine KINR <2.0
INR <2.0
INR <2.0
INR <2.0
Acceptabel mits
antagonisten
en/of ASA
Geen
Geen
Geen
Geen
INR <2.2
en/of

7 dagen

8 uur

7 dagen

8 uur

ADP-receptorantagonist(a)

Geen

Geen

Geen

Geen

En stoppen
prasugrel/clopidogre
l / ticagrelor(a)

en/of NSAID
LMWH (intensief)
Geen
Geen
Geen
Geen
Acceptabel
profylactisch
Geen
Geen
Geen
Geen
Acceptabel
en/of ASA
en/of ADP-receptor7 dagen
8 uur
7 dagen
8 uur
Niet starten(a)
(a)
antagonist
en/of NSAID
Geen
Geen
Geen
Geen
Door
(M) Een uitzondering is duale therapie ADP-receptor antagonist in combinatie met acetylsalicylzuur
wegens een cardiale stent waarbij beide middelen niet gestaakt dienen te worden wegens het hoge
risico op een stent-trombose en een indicatie bestaat voor een perifere zenuwblokkade.

Ernstige nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie
Volg bij perifere zenuwblokkades in de categorie “Ernstig” in alle gevallen de
aanbevelingen voor neuraxisblokkade.
Combinaties van antistollingsmiddelen, intermediaire nadelige gevolgen van een
bloedingscomplicatie
Categorie beperkte nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie
Antistollingsmiddelen, ook in combinatie, hoeven niet gestaakt te worden
Categorie intermediaire nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie
Houd de tijdsintervallen in tabel 9.4 aan voorcombinaties van antistollingsmiddelen in
de categorie “Intermediaire nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie”,
afhankelijk van het type antistollingsmiddel.
Categorie ernstige nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie
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Volg bij perifere zenuwblokkades in de categorie “Ernstig” in alle gevallen de
aanbevelingen voor neuraxisblokkade.
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9.2
Interventionele pijntechnieken
Wat is de kans op bloedingen bij gebruik van antistollingsmiddelen en interventionele
pijntechnieken?

Wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn
Niet van toepassing; nieuw toegevoegd.
Interventionele pijnbehandelingen worden meestal in dagbehandeling uitgevoerd in een
electieve situatie.
In de literatuursearch is één casus gevonden van een neuraxiaal hematoom na een
lumbale epiduraal corticosteroïden injectie waarbij de patiënt gebridged werd met
enoxaparine en de aanbevolen tijdsintervallen voor staken en hervatten van de LMWH in
deze richtlijn gevolgd werden (Xu et al., 2009); verder zijn er twee casereports geweest
bij een lumbaal sympaticus blok (Horlocker et al., 2010a). De commissie heeft slechts één
Amerikaanse richtlijn gevonden welke specifiek gericht is op interventionele
pijnbehandelingen en antistolling (Manchikanti et al., 2013).

Overwegingen
De enige richtlijn over antistollingsmiddelen en interventionele anesthesiologische
pijnbestrijdingstechnieken maakt een onderscheid tussen enerzijds “Hoog risico
procedures” en anderzijds “caudale en paravertebrale procedures” (Manchikanti et al.,
2013). Deze richtlijn definieert echter niet wat als hoog risico procedure moet worden
beschouwd. De commissie is van mening dat voor een caudale epidurale injectie dezelfde
richtlijnen gelden als voor een neuraxisblokkade.
Verscheidene interventionele anesthesiologische pijnbestrijdingstechnieken zijn
(conform de perifere zenuwblokkades) onderverdeeld in drie categorieën naar de
nadelige gevolgen van een bloedingscomplicatie aan de hand van type zenuwblokkade en
de anatomische locatie (tabel 9.5).
Voor het uitvoeren van een chordotomie geldt dat alle antistollingsmiddelen tijdig
gestaakt dienen te worden gezien de gevolgen van een eventuele bloeding. De volgende
adviezen gelden dan: ascal zeven dagen stoppen, Clopidogrel/prasugel/ticagrelor zeven
dagen stoppen, NSAID’s 48 uur stoppen en bij gebruik van vitamine K-antagonisten naar
een INR <1.2.

Aanbevelingen:
Volg bij interventionele pijnbehandelingstechnieken de aanbevelingen in tabel 9.5.
Voor Chordotomie: stop Acetylsalicylzuur, clopidogrel/prasugel/ticagrelor gedurende
zeven dagen, stop NSAID’s 48 uur, streef bij vitamine K-antagonisten naar een INR<1.2
en volg in de overige gevallen aanbevelingen neuraxisblokkade.
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Tabel9.5 Schematisch overzicht interventionele pijnbehandelingen en te volgen aanbevelingen:
Locatie
Interventie
Conform
Conform perifere
zenuwblokkade
Neuraxisblokkade
Beperkt Intermediair
(= conform ernstig
perifere
zenuwblokkade)
Hoofd/aangezicht
Ganglion Gasser
X
Ganglion
X
sfenopallatinum
N. maxilaris
X
N. occipitalis
X
Neuraxiaal / Facetten
(C1 tot os coccyx)

Sympaticusketen

X
DRG
Rr. Dorsales
Discus / rr.
Communicans
Epiduraal
interlaminair
Epiduraal
transforaminaal
Epidurale
bloodpatch
Caudaal
Intrathecaal catheter
Epiduroscopie
Coccyx, locale
injectie

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ggl. Stellatum
Thoracaal
sympathicus
Nn. Splanchnii
Plexus coelicus
Lumbaal
sympathicus
Hypogastricus
Ggl. Impar

X
X

Neuromodulatie

Spinal Cord
Stimulation

X

Intraspinaal

Chordotomie

Perifere zenuwen

N. suprascapularis
N. intercostales
N. ilioinguinalis
N. ilohypogastricus
N. genitofemoralis
N. femoralis
N. femoralis
cutanues lateralis
N. femoralis
cutanues posterior
N. obturatorius
N. tibialis
N. peroneus

Acetylsalicylzuur, clopidogrel/prasugel: zeven dagen
stoppen,
NSAID: 48 uur stoppen
VKA INR <1.2
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
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Locatie

Interventie

Conform
Neuraxisblokkade
(= conform ernstig
perifere
zenuwblokkade)

Conform perifere
zenuwblokkade
Beperkt Intermediair

N. pudendus

Intra-articulaire
injectie

x

Glenohumeraal

X

Acromioclaviculair
SI-gewricht

X
X

Intramusculair

M. piriformis

X

Locale injectie

Triggerpoint
Crista iliaca
Tuber ischiadicus

X
X
x
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Hoofdstuk 10

Organisatie van zorg

De richtlijn Neuraxisblokkade is bedoeld om de zorg rondom antistolling en pijnblokkades
te optimaliseren. Deze richtlijn geeft aanbevelingen over het start- en stopbeleid van
antistolling in geval van neuraxisblokkade. Om deze zorg te verbeteren is het aanstellen
van een casemanager met antistolling als dedicated task een eerste stap. De casemanager
zou verantwoordelijk moeten zijn voor een protocol over neuraxisblokkade en antistolling
en voor de registratie van bloedingscomplicaties.
Het aanstellen van een casemanager wordt ook beschreven in de Landelijke Standaard
Keten Antistolling verschenen in 2012 voor de vitamine K afhankelijke medicatie. In 2014
wordt deze standaard uitgebreid met het gezamenlijk beleid rondom de nieuwe
antistollingspreparaten (direct oral anticoagulantia=DOAC). Tevens wordt in deze
uitbreiding aandacht besteed aan het gezamenlijk beleid rondom de
Trombocytenaggregatieremmers (TARs). Hierin wordt beschreven dat de casemanager
zowel het preoperatieve beleid zou regelen, alsmede het instellen van een eventueel
noodzakelijk overbruggingsbeleid (bridging), maar daarnaast ook postoperatief beleid
bepalend. Dus onder andere wanneer de medicatie weer veilig hervat kan worden. De
commissie realiseert zich dat dit financiële consequenties ten gevolge heeft, maar vindt
het voorkomen van complicaties zeer zwaar wegen
Een verdere verbetering van de zorg rondom antistolling en pijnblokkades zou bereikt
kunnen worden door een landelijke registratie van het aantal bloedingcomplicaties.
Gezien het feit dat er geen gegevens bekend zijn over de risico’s rondom neuraxis- en
zenuwblokkades in combinatie met de nieuwe antistollingsmiddelen en ook geen
gegevens bekend zijn over de effectiviteit van de te volgen therapie ter voorkoming van
blijvende neurologische uitval, vindt de commissie het opzetten van een landelijke
complicatieregistratie uitermate belangrijk. Zowel om inzicht te hebben in de veiligheid
van deze middelen in combinatie met zenuwblokkades, als ook om tijdig het in de richtlijn
voorgestelde beleid, te kunnen bijstellen.

Literatuur
Landelijke Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling. (2013). Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling voor
de eerste- en tweedelijnszorg. In deze projectgroep waren vertegenwoordigd de FNT, NVK, NIV, NMT, NHG,
NVN, NVA, KNMP, NVZA, NVvC, NVvH, Verenso en De Hart&Vaatgroep.
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Bijlage I

Afkortingen

Afkortingenlijst

COX
ASA
COX-1
COX-2
INR
LMWH
N(D)OAC’s
NSAID
SSRI
VKA

Acetylsalicylzuur

Initialsed Normalised Ratio
Ongefractioneerd heparine
Nieuwe (Directe) Orale antistollingsmiddelen (anticoagulantie)
non-steroidal anti-inflammatory drugs, niet-steroïde antiinflammatoire geneesmiddelen
Selectieve Serotonine Opname Inhibitor
Vitamine K antagonisten
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Bijlage II Zoekstrategie
Tabel B1.1 Zoekstrategie search gericht op complicaties anesthesie bij gebruik antistollingsmiddelen.
Database
Zoekstrategie
Aantal ref.
Medline (OVID)
Medline (OVID)
144
1990-jan. 2012
1 exp Pituitary Neoplasms/ (20781)
Engels
2 (pituitary adj5 adenoma).ti,ab. (4763)
3 (prolactinoma or acromegaly).ti,ab. (7077)
4 exp pituitary diseases/ or pituitary acth hypersecretion/ (44858)
5 (hypophys* adj5 adenoma*).ti,ab. (482)
6 or/1-5 (46562)
7 Optic Chiasm/ (2997)
8 (chiasma* adj6 syndrome*).ti,ab. (184)
9 (("visual field*" or "visual acuity") and (impairment* or defect*)).ti,ab.
(8261)
10 *Optic Nerve Diseases/di [Diagnosis] (1394)
11 compress*.ti,ab. (89444)
12 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (101346)
43 12 and 42 (3642)
44 exp Glaucoma/ (38247)
45 43 not 44 (3067)
46 limit 45 to (yr="1990 -Current" and (english or german)) (2605)
47 6 and 46 (37)
48 ((kinetic or goldmann) and (SAP or automated or static)).ti,ab. (1902)
49 6 and 48 (18)
50 47 or 49 (47)
51 Visual Field Tests/ (5875)
52 46 and 51 (298)
53 *Visual Field Tests/ (2468)
54 46 and 53 (122)
55 (methods or diagnosis).fs. (3699777)
56 54 and 55 (103)
58 50 or 56 (144)
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Bijlage III Indicatoren
De NVA stelt als kwaliteitsindicator dat alle instellingen waar neuraxisblokkaden plaats
vinden een protocol opstellen. Daarnaast dient jaarlijks een overzicht gegeven te worden
van complicaties betreffende neuraxiale hematomen, welke optreden binnen vijf dagen
na een neuraxisblokkade (inclusief verwijderen neuraxiscatheter). Om deze gegevens te
kunnen analyseren dient ook het totale aantal neuraxisblokkaden gemeld te worden
gespecificeerd naar single-shot spinaal, single-shot epiduraal, continue spinaal catheter,
continue epiduraal catheter en gecombineerde spinaal-epiduraal.
Voor alle indicatoren is een factsheet opgesteld, zie hieronder.

2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7
2.8.8
2.8.9
2.8.10

Protocol neuraxisblokkade
Operationalisatie
Ieder ziekenhuis stelt een protocol op hoe te handelen in geval van
neuraxisblokkade en gebruik van antistollingsmiddelen.
Teller
N.v.t.
Noemer
N.v.t.
Type indicator
Structuurindicator.
In- en exclusiecriteria
N.v.t.
Kwaliteitsdomein
Veiligheid: het vermijden van veiligheidsrisico’s en fouten die schade
kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers.
Meetfrequentie
Jaarlijks
Verslagjaar
De gegevens worden opgevraagd over een bepaald verslagjaar. Het
verslagjaar is het jaar waarover het ziekenhuis gegevens rapporteert.
Rapportagefrequentie
Een keer per jaar.

Toelichting
Achtergrond en variatie in zorg
De structuurindicator voor de basisvoorzieningen en de aanwezigheid van een ziekenhuis
breed protocol neuraxisblokkade is van belang voor patiënten die antistollingsmiddelen
gebruiken. Dit protocol dient gebaseerd te zijn op de richtlijn.
Kenmerken protocol:
- beschrijft de multidisciplinaire samenwerking en verantwoordelijkheden binnen de
keten (eerste en tweedelijnszorg) zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Landelijke
Standaard Ketenzorg antistolling’. Hierin zijn onderlinge samenwerking en
verantwoordelijkheden vastgelegd evenals hoofdbehandelaarschap;
- het bevat afspraken over registratie van eventuele complicaties ten gevolge van
neuraxisblokkade en de bespreking hiervan;
- het bevat beleid ten aanzien van postoperatieve monitoring en follow-up;
- het bevat adviezen over voorlichting aan patiënten en hun relaties.
- het bevat adviezen ten aanzien van ontslag en hervatten medicatie.

Registreerbaarheid
De aanwezigheid van een protocol is snel en betrouwbaar te meten.
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Mogelijke verstorende factoren
Niet van toepassing.

Mogelijke ongewenste effecten
Niet van toepassing.

Referenties
Referenties van gebruikte literatuur.

2.8.11
2.8.12
2.8.13

2.8.14

2.8.15
2.8.16
2.8.17
2.8.18
2.8.19
2.8.20

Registratie van complicaties ten gevolge van neuraxisblokkade bij gebruik van antistollingsmiddelen.
Operationalisatie
Het aantal complicaties wordt geregistreerd en beschreven.
Teller
Het aantal complicaties dat optreedt optreden, binnen vijf dagen
na een neuraxisblokkade (inclusief verwijderen neuraxiscatheter),
ten gevolge van neuraxisblokkade bij gebruik van
antistollingsmiddelen.
Noemer
Het totale aantal patiënten dat een neuraxisblokkade ondergaat
en antistollingsmiddelen gebruikt. Gespecificeerd naar single-shot
spinaal, single-shot epiduraal, continue spinaal catheter, continue
epiduraal catheter en gecombineerde spinaal-epiduraa
Type indicator
Uitkomstindicator
In- en exclusiecriteria
Alle patiënten dienen geregistreerd te worden.
Kwaliteitsdomein
Veiligheid: het vermijden van veiligheidsrisico’s en fouten die
schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers.
Meetfrequentie
Continue gegevensverzameling.
Verslagjaar
Het afgelopen jaar.
Rapportagefrequentie
Continue.

Toelichting
Achtergrond en variatie in zorg
Er zijn weinig betrouwbare gegevens voorhanden hoe groot de kans op complicaties is en
welke subgroepen daarbij kunnen worden onderscheiden.

Definities
Definities van relevante begrippen uit de indicator.

Registreerbaarheid
Deze indicator heeft een hoge registratielast. Uiteindelijk zal deze indicator zeer
waardevolle gegevens opleveren.

Mogelijke verstorende factoren
Het is van belang te registreren welk antistollingsmiddel precies werd gebruikt. Daarnaast
kunnen ook andere factoren een rol spelen, zoals wanneer de patiënt te snel weer met
antistollingsmedicatie begint of wanneer er sprake was van een moeilijke punctie.

153

Mogelijke ongewenste effecten
Niet van toepassing.

Literatuur
Referenties van gebruikte literatuur.
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