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Een hematoloog die iets over 
tandartsen gaat vertellen? 
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Antistolling

• Trombocytenaggregatieremmers  (TAR’s)

– Acetylsalicylzuur  (Aspirine®)

– Carbasalaatcalcium (Ascal®)

– Clopidogrel (Plavix®)

– Prasugrel (Efient®)

– Ticagrelor (Brilique®)

– Dipyridamol (Persantin®)



Antistolling

• Vitamine K antagonisten (VKA)
– Acenocoumarol (Sintrom®)
– Fenprocoumon (Marcoumar®)

• Direct Werkende Orale Anticoagulantia (NOAC, DOAC)
– Dabigatran (Pradaxa®)
– Rivaroxaban (Xarelto®)
– Apixaban (Eliquis®)
– Edoxaban (Lixiana®)



Antistolling, moet ik er rekening mee 
houden? 

Aantal gebruikers in Nederland

Trombocytenaggregatieremmers 1.460.000

Vitamine K antagonisten 424.600

Direct werkende orale anticoagulantia 77.900

Bron: GIP / Zorginstituut Nederland
Cijfers 2015



Perioperatief antistollingsbeleid



Stollingsrisico



Bloedingsrisico



ACTA protocol

• Academisch Centrum Tandheelkunde 
Amsterdam 

• Richtlijn antistolling 2012

• 1-A4  



Wanneer hoeft men niet te stoppen

• Extractie van 1-3 tanden of kiezen, 

• Operatieve verstandskies verwijdering

• Parodontale behandelingen, 

• Operatieve wortelkanaalbehandelingen

• Abcesincisie, 

• Plaatsen van max. 3 implantaten.  



ACTA protocol

• Bij het gebruik van één TAR hoeven deze NIET gestaakt te 
worden voor een invasieve tandheelkundige ingreep*. 

• Bij gelijktijdig gebruik twee TAR’s moet één van beide in 
overleg met de voorschrijvend specialist tijdelijk gestaakt 
worden. 

• Is staken van één van beide niet toegestaan dan volgt 
verwijzing naar een kaakchirurg. 



Voorwaarden voor continueren VKA

• De INR maximaal 24-72 uur voor de ingreep is bepaald en 
niet hoger is dan 3.5 

• De ingreep zo atraumatisch mogelijk verricht wordt 

• Na extractie de wond gehecht wordt

• De patiënt de praktijk pas verlaat als de bloeding gestelpt is

• De patiënt de mond zachtjes spoelt met 10 ml 5% 
tranexaminezuur mondspoeling 4 dd gedurende 5 dagen. 



Voorwaarden voor continueren 
Vitamine K antagonisten

• De patiënt mondelinge en schriftelijke instructies krijgt over 
postoperatieve beloop en  te nemen maatregelen bij een 
nabloeding.

• De patiënt zich telefonisch bij de tandarts meldt indien een 
nabloeding toch optreedt  en niet zelf te stoppen is. 

• De tandarts of zijn vervanger voor de patiënt bereikbaar is 
buiten kantooruren. 



In alle andere gevallen…

• Is de INR >3.5 en mag deze niet naar een 
lagere waarde worden bijgesteld dan volgt 
verwijzing naar een kaakchirurg. 

• Zijn er grotere of meer invasieve ingrepen 
gepland dan volgt verwijzing naar een 
kaakchirurg. 



Wat te doen bij NOAC gebruik?

• Hier zijn momenteel geen richtlijnen voor

• Bij laag bloedingsrisico kan NOAC worden 
doorgebruikt.

• Wat bij hoger risico? 

– Doorverwijzen kaakchirurg?



LSKA 2.0

• Landelijke standaard ketenzorg antistolling 2.0

– De LSKA richt zich expliciet op patiënten die VKA 
gebruiken. 

– De LSKA is bedoeld als een kapstok waarin alle 
schakels van de keten rondom antistolling 
samenkomen. 

– Bij 2.0 ook aandacht voor TAR’s en NOAC’s



Behandelaarschap en uitvoerder van 
ingrepen

• Bij het onderbreken van de antistollingsmedicatie is het 
van belang om te realiseren dat de arts, die de ingreep 
uitvoert – op dat moment de hoofdbehandelaar –, 
altijd verantwoordelijk is voor het op juiste wijze 
onderbreken van de medicatie. 

• Idealiter moet dit volgens een lokaal protocol 
geschieden, in overleg met de voorschrijvende arts.



LSKA 2.0 voor de tandarts
• Bij de tandarts zijn twee momenten kritisch 

voor het verlenen van veilige zorg voor de 
patiënt met antistollingsmedicatie:

– De patiënt is nieuw en gebruikt orale 
antistollingsmedicatie en/of TARs

– De patiënt met orale antistollingsmedicatie en/of 
TARs krijgt een interventie
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Take home message

• Tandheelkundige zijn onder voorwaarden 
mogelijk ondanks het gebruik van antistolling.

• Bij het gebruik van VKA is contact met 
trombosedienst van groot belang

• Bij het gebruik van NOAC’s en TAR’s overleg 
met voorschrijver



Vragen? 

Dank voor u aandacht


