
1. Anti-aggregantia bij coronair lijden (*)

80 – 100 mg ASA ad vitam (**)

Na STEMI of NonSTEMI
+ clopidogrel / Efient® / 

Brilique®gedurende 1 jaar

Na electieve PTCA
BMS: + clopidogrel 1 m

DES:+ clopidogrel 6 m -1 j

Wat als ook nood aan VKA?
Minimale duur combinatietherapie: lagere INR 2 – 2,5
Uitz. Mechanische KK in rechter hart: INR 2,5 – 3,5
Proton pomp inhibitoren en clopidogrel?
Vermijd gelijktijdig gebruik van PPI’s, vooral omeprazole en 
clopidogrel
Brilique®: vermijd gelijktijdig gebruik van Biclar® (bloeding) 
en de meeste anti-epileptica (thrombose)
Arixtra®: voor non STEMI/instabiele angor enkel zo MDRD > 
20. Enkel voor cardiologie beschikbaar

PRAKTISCHE AANBEVELINGEN
Anti-aggregantia en anticoagulantia in de cardiologie

3. Anticoagulantia na klepheelkunde

Tenzij anders vermeld in ontslagbrief chirurg:

Mechanische kunstklep

Bioprothese eerste 3 maand

Bioprothese > 3 maand

VKA, INR ifv kleppositie en type klep:
· AortaKK       INR 2 – 2,5
· Mitralis/Tricuspied/PulmonalisKK INR 2,5 – 3,5
+ ASA 80 – 100 mg (**) bij coronair lijden of PAL

VKA: INR 2,5
+ ASA 80 – 100 mg (*) igv coronair lijden of PAL
Bij contra-indicatie VKA: ASA 75 – 100 mg (**)

Geen indicatie voor VKA: ASA 75 – 100 mg (*)
Indicatie voor VKA (bv AF):
VKA: INR 2 – 3
+ ASA 80 – 100 mg (**) igv coronair lijden of PAL

2. Trombo-emboligene preventie bij atriale 
fibrillatie

Mitralisklepstenose of klepprothese
VKA, INR 2 – 3

CHA2DS2VASC-score:
Congestief hartfalen = 1 punt
Hypertensie = 1 punt
> 75 j = 2 punten
Diabetes = 1 punt
Stroke/TIA = 2 punten
Vaatlijden = 1 punt
65-74 j = 1 punt
Vrouw = 1 punt

CHA2DS2VASC-score ≥ 2:
NOAC of VKA: INR 2 – 3

CHA2DS2VASC-score = 1, behalve 
indien 1pt wegens vrouw:

Voorkeur : NOAC of VKA: INR 2 – 3

CHA2DS2VASC-score= 0:
geen therapie

Geplande cardioversie
4 weken voor én na: NOAC of VKA, INR 2 – 3

Non-valvulaire VKF
1ste keuze: NOAC

Alternatief: VKA, INR 2-3

(*) Clopidogrel/Efient®/Brilique® en of Aspirine: stop als 
plaatjes < 30000
(**) Clopidogrel als alternatief bij contra-indicatie voor ASA:
Allergie (Quincke oedeem)
Maagulcus
Astma
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PRAKTISCHE AANBEVELINGEN
Anti-aggregantia en anticoagulantia in de pneumologie

Hoelang?
· DVT, reversibele oorzaak, eerste episode: 3 m
· LE, reversibele oorzaak, eerste episode: 6 m
· Niet reversibele oorzaak: specialistisch advies
· Recidief: ad vitam
· Maligniteit: overweeg langdurig LMWH monotherapie

Indien contra-indicatie voor NOAC
Start simultaan LMWH + VKA: INR 2 – 3
Minstens 2 dagen overlap bij therapeutische INR
Innohep® (dosis aanpassen tot gewicht van 165 kg) is 
voorkeurs LMWH bij LE
Innohep® aanpassen aan nierfunctie zo MDRD < 20

4. Anticoagulantia na DVT of longembool

Pradaxa®  2 x 150 mg/d of 2 x110 mg/d (als > 80 jaar of 
verapamil,  bij  nierinsufficiëntie CrCl 30-50ml/’)
Xarelto®  2 x15 mg / d ged 3 wkn, dan 1 x 20 mg / d als nierfctie 
nl, als  CrCL 15-50 ml/’dan 20 mg / d 3wkn en dan 15 mg/d
Eliquis®  10 mg 2 x /d (7d), 5mg 2x/d (6m) of 2.5 mg 2 x / d (6m 
als CrCL 15-30 ml/’)
Lixiana® 60 mg 1 x /d of 30 mg /d bij CrCL 15-50 ml/’ of < 60 kg
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Eerste keus behandeling voor longembolen is NOAC, kan 

onmiddellijk gestart worden, zonder eerst met een LMWH 

te beginnen voor Eliquis®  en Xarelto®

Voor Pradaxa®  en Lixiana®  moet eerst 5 d een LMWH 

worden gegeven (voorkeur Innohep®) dan NOAC starten 

24 u na laatste toediening LMWH 



Bloedingsrisico

5. Niet-cardiale heelkunde bij patiënten onder 
anticoagulantia: ‘bridging antico’

Geef VKA verder

Stop VKA
Sintrom dag -4 / Marevan dag -6 / Marcoumar dag -10

Overbrug met LMWH vanaf dag -3 als INR ±  2
in functie van thrombogeen risico

Therapeutisch
2x/dag

Profylactisch
1x/dag

Laatste dosis LMWH minstens 12 uur voor HK

Herstart LMWH vanaf 12 uur na ingreep (tenzij bloeding)
Herstart VKA dag 1 na HK aan onderhoudsdosis

Check INR: dag 6 na HK
Stop LMWH na minstens 2 dagen therapeutische INR

Zet VKA verder aan gebruikelijk schema

* Laag bloedingsrisico
Tot 2 tandextracties
Cataractingreep
Huidingreep

** Hoog trombo-emboligeen risico
Mechanische mitraal-, tricuspied-, en pulmonaalklep
Monoleaflet aortaklep
Bileaflet aortaklep + VKF of vroeger arteriëel embool
Diepe veneuze trombose of longembool: laatste 3 m

Fraxiparine praktisch:
Therapeutisch: 0,1 ml/10kg 2x/d max 2 x 1 ml

Bij MDRD < 30: halve dosis 2x/dag
Profylactisch: < 70 kg 0,3 ml, > 70 kg 0,4 ml

Bij hoog risico: < 70 kg 0,4 ml, > 70 kg 0,6 ml
Bij MDRD < 30 0.3 ml

NOOIT Fraxodi bij nierinsufficiëntie
Fraxiparine stop als < 100000 bloedplaatjes

Mitralis en rechtszijdige kunstklep:
Best in ziekenhuis met tijdelijk toedienen IV heparine postop
Zwangerschap + kunstklep: advies cardioloog

hoog**

hoog

laag

laag*

6. Niet-cardiale HK bij patiënten onder anti-aggregantia

PRAKTISCHE AANBEVELINGEN
Anti-aggregantia en anticoagulantia en chirurgie

Dit geldt ook voor perifere arteriële stents
(meestal BMS tenzij anders aangegeven)

VERVANG NIET DOOR LMWH
BESCHERMEN NIET TEGEN STENTTROMBOSE

Uitzondering: endovasculaire heelkunde
alles verder geven

Patiënten onder ASA+ clopidogrel/Brilique®/Efient®

Hoog risico
1 j na ACS, al dan niet met stent
< 1 m na electieve PTCA + BMS
< 6 -12 m na electieve PTCA + 

DES

Laag risico

Enkel 
levensnoodzakelijke HK

Alle HK

Intracranieel, 
ruggenmerg,

TURP,
posterieur deel oog

HK onder ASA + 
clopidogrel/Brilique®/

Efient®

clopidogrel/Brilique®/
Efient®

Stop 7 d voor HK
Geef ASA verder

Patiënten onder ASA

Primaire preventie Secundaire preventie
(na AMI, ACS, CVA, PAL, stent)

Intracranieel
ruggenmerg

TURP
posterieur deel oog

Alle andere 
HK

ASA  verder
Stop 5 – 7 dagen voor HK
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Pradaxa® = dabigartan etexilaat = anti-IIa
VKF  2 x 150 mg po
zo ≥ 80 jaar, CKD-EPI 30-49, verapamil : 2 x 110 mg po
CI: CKD-EPI < 30 , child B,C levercirrose, < 30 000 pl
Bloedingen :  t1/2 12-17 u, antidoot : Praxbind®  2 x 2.5 g op 
50 ml in 2 bolusinjecties, enkel als bloeding niet op andere 
manier kan worden gestopt of bij urgente ingreep. Niet 
geven bij nl APTT.
Urgente ingreep:  indien mogelijk 12 uur wachten na laatste 
inname Pradaxa®, dan hoeft Praxbind in principe niet
Electieve ingreep: 
Hoog bloedingsrisico (inclusief bijkomende anti-aggregantia , 
NSAID en plaatsen epidurale katheter) en CKD-EPI  > 50: 
stop 48u voordien
 zo CKD-EPI 30-49 en ≥ 80 jaar: stop 96u voordien  
Laag bloedingsrisico en CKD-EPI > 50: 24 u voordien stop,  zo 
CKD-EPI 30-49 en ≥ 80 jaar: stop 2 dagen voordien
Zeer laag bloedingsrisico (THK of ingreep thv huid, cataract 
of endoscopie): verder geven, ingreep bij dal 12u na inname

Xarelto® = rivaroxaban = anti-Xa
VKF  20 mg 1 x /dag po bij avondmaal
zo CKD-EPI ts 15 en 49 : 15 mg 1 x per dag po
CI: CKD-EPI < 15, child-B en -C levercirrose, < 30 000 
plaatjes, vorico-, itra- en ketoconazol
Bloedingen :  t1/2: 7-11u, begin met 2 flacons PPSB als 
antidotum
Urgente ingreep:  indien mogelijk  12-24 u wachten na 
laatste inname, zo niet mogelijk bloedingsrisico afwegen
Electieve ingreep:
Hoog bloedingsrisico (inclusief bijkomende anti-aggregantia, 
NSAID  en plaatsen epidurale katheter): stop 48u voordien, 
ook bij NI
Laag bloedingsrisico en CKD-EPI > 60: 24u voordien stop; zo 
CKD-EPI 15-30: stop 36u voordien. 
Zeer laag bloedingsrisico (THK of ingreep thv huid, cataract 
of endoscopie): verder, ingreep bij dal 12-24 u na inname

Pas 12u na verwijderen epidurale katheter mogen NOAC 
worden herstart
Kunnen postoperatief herstart worden zodra hemostase 
bereikt is
Bij ischemisch CVA:  pas 24 u na laatste inname 
thrombolyse mogelijk
Overschakelen van NOAC naar LMWH: LMWH starten op 
ogenblik dat de volgende dosis van NOAC zou moeten 
worden ingenomen

Zo tijdelijk onder LMWH en herstart NOAC: NOAC 
herstarten op uur dat LMWH was voorzien en LMWH 
stoppen

Indien NOAC slechts 48 u wordt onderbroken, dient geen 
tijdelijke bridging te worden gegeven

PRAKTISCHE AANBEVELINGEN
Nieuwe Orale Anti-Coagulantia (NOAC) bij non-valvulaire VKF

Eliquis® =apaxiban = anti-Xa
VKF  5mg 2 x /dag po
Zo 2 van volgende factoren: < 60kg, > 80 jaar, crea ≥  1,5 of 
zo CKD-EPI 15-29*: 2,5mg 2 x /dag po
CI: CKD-EPI < 15, child-C levercirrose, SD varices,  AV 
malformaties, recente bloedingen
Bloedingen: geen antidoot, PPSB proberen
Urgente ingreep:  indien mogelijk  12 u wachten na laatste 
inname, zo niet mogelijk bloedingsrisico afwegen
Electieve ingreep:
Zowel voor matig als verhoogd bloedingsrisico: stop 48u 
voordien.
Laag bloedingsrisico: stop 24 u voordien, tenzij klaring 15-30 
ml / minuut is, dan stop 36 u voordien
Zeer laag bloedingsrisico : niet stoppen, maar ingreep bij dal 
12 u na laatste inname

Alvorens deze producten te starten 
steeds interacties met CYP-remmers en 
CYP-inductoren nakijken!
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Lixiana® = edoxaban= anti-Xa
VKF 60 mg 1 x / dag po
30 mg  1 x /dag po zo < 60 kg, CKD-EPI 15-50ml/min of 
cyclosporine, ketoconazol of erythromycine
CI:  CKD-EPI < 15 ml/min, leverlijden  met coagulopathie,  
< 30000 plaatjes
Bloedingen : geen antidoot, probeer PPSB 50 E/kg
Urgente ingreep: probeer te wachten tot dal  12u na 
laatste inname
Electieve ingreep:
Laag bloedingsrisico stop 24 u voordien, tenzij klaring  
15-30 ml/min, dan 36 u voordien
Hoog bloedingsrisico : stop 48 u voordien
Zeer laag bloedingsrisico : niet stoppen, maar ingreep bij 
dal 12 u na laatste inname
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