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Ten opzicht van de vorige versie zijn de volgende wijziging 
voor apothekers van belang. Naast de organisatie van de 
zorg rondom vka (vitamine K-antagonisten) is ook de 
zorg rondom tar’s (trombocytenaggregatieremmers zoals 
acetylsalicylzuur) en de doac’s (directe orale anticoagu-
lantia) opgenomen. Ongewenst gebruikt van combinaties 
van antitrombotica moet worden voorkomen.

Combinatie
Een combinatie van antitrombotica kan bij bepaalde  
indicaties noodzakelijk zijn om ernstige cardiovasculaire 
complicaties te voorkomen. De keerzijde is dat de combi-
natie het risico op bloedingen aanzienlijk verhoogt. Daar-
om moet altijd een afweging worden gemaakt tussen een 
bloedings- en een (stent)tromboserisico. Als de noodzaak 
voor de combinatie van antitrombotica niet meer aan wezig 
is, moet hiermee worden gestopt.
De apotheker kan hier alleen goed op anticiperen als hij de 
beoogde behandelingsduur van de combinatie weet. Bij 
ver strijken van deze termijn dient de apotheker bij de be-
handelaar na te vragen of de combinatie nog wel wenselijk 
is. Het is daarom belangrijk dat de apotheker hiervan op de 
hoogte wordt gesteld en ook weet wanneer een antitrombo-
ticum wordt gestopt.

Voorschrijven doac’s
Voorlopig is het starten van de doac’s voorbehouden aan 
de specialisten. Bij patiënten die chronisch doac’s gaan 

Auteur Annemieke Horikx
Geneesmiddel Informatie Centrum

Standaard Ketenzorg
Antistolling herzien

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (lska) 2.0

In de Landelijke Standaard Keten 
Antistolling 2.0, de opvolger van de  
lska [1], staat beschreven waar 
afspraken over antistollings beleid 
moeten worden gemaakt in en tussen 
eerste en tweede lijn. Op lokaal niveau 
zullen de zorg verleners nader invulling 
aan deze afspraken geven. De lska 2.0  
is in augustus 2014 verschenen.

gebruiken, wordt de zorg waarschijnlijk door de huisarts of 
specialist ouderengeneeskunde overgenomen. In dit geval is 
niet de specialist maar de huisarts of specialist ouderenge-
neeskunde verantwoordelijk voor de doac-therapie.

Implementatie
Het is van belang dat apothekers met andere zorgverleners 
in hun regio afspraken maken over het antistollingsbeleid. 
In veel regio’s zijn apothekers en zorgverleners hiermee aan 
de slag of zijn er afspraken gemaakt over een antistollings-
beleid. Mocht u  
binnenkort uw afspra-
ken evalueren, dan is 
het verstandig om de 
lska 2.0 ernaast te 
leggen.
De Inspectie voor  
de gezondheidszorg 
(igz) heeft aange-
kondigd dat zij de  
ontwikkeling op de 
antistollingsketen 
gaat volgen.U kunt 
de lska vinden op 
www.knmp.nl (zoek 
op ‘lska’).  ■
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1 Zie ook pw 11, jaar 2012 ‘het-veld-aan-de-

slag’. (www.pw.nl en zoeken op ‘het veld 

aan de slag’).




