
Peri-‐operatief	  antistollingsschema
Preoperatief om 20 uur Dag ingreep (D0) om 20 uur Dag 1 tot dag 3 om 8 uur Vanaf dag 4 tot 6w postop om 8 uur

<50kg: fraxiparine 0,2ml 1x/d <50kg: fraxiparine 0,2ml 1x/d GEEN  fraxiparine, start XARELTO® 10 mg PO

51-70kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d 51-70kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d bij TKP: tot 20 dagen na ontslag
71-95kg: fraxiparine 0,4ml 1x/d 71-95kg: fraxiparine 0,4ml 1x/d bij THP: tot 30 dagen na ontslag

<50kg: fraxiparine 0,2ml 1x/d <50kg: fraxiparine 0,2ml 1x/d <50kg: fraxiparine 0,3ml 

51-70kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d 51-70kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d 51-70kg: fraxiparine 0,4ml
71-95kg: fraxiparine 0,4ml 1x/d 71-95kg: fraxiparine 0,4ml 1x/d 71-95kg: fraxiparine 0,6ml

<50kg: fraxiparine 0,2ml 1x/d <50kg: fraxiparine 0,2ml 1x/d <50kg: fraxiparine 0,2ml

51-70kg: fraxiparine 0,2ml 1x/d 51-70kg: fraxiparine 0,2ml 1x/d 51-70kg: fraxiparine 0,2ml
71-95kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d 71-95kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d 71-95kg: fraxiparine 0,3ml

Stop sintrom 4dagen <50kg: fraxiparine 0,2ml 1x/d dag 4: fraxiparine 0,1ml/10kg 1x/d

51-70kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d dag 5: fraxiparine 1x/d en sintrom 2co/d

71-95kg: fraxiparine 0,4ml 1x/d dag 6: fraxiparine 1x/d en sintrom 1co/d

>100kg: fraxiparine 0,5ml 1x/d

halfwaardetijd 8-11 uur dag 8: sintrom volgens INR

Stop sintrom 4dagen <50kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d <50kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d dag 4: fraxiparine 0,1ml/10kg 1x/d

51-70kg: fraxiparine 0,4ml 1x/d 51-70kg: fraxiparine 0,4ml 1x/d dag 5: fraxiparine 1x/d en sintrom 2co/d

71-95kg: fraxiparine 0,6ml 1x/d 71-95kg: fraxiparine 0,6ml 1x/d dag 6: fraxiparine 1x/d en sintrom 1co/d

>100kg: fraxiparine 0,8ml 1x/d >100kg: fraxiparine 0,8ml 1x/d

halfwaardetijd 8-11 uur dag 8: sintrom volgens INR

stop Plavix 10 dagen geen <50kg: fraxiparine 0,2ml 1x/d dag 4: Fraxiparine 0,1ml/10kg en start plavix

51-70kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d vanaf dag 7: stop fraxiparine en geef plavix verder
71-95kg: fraxiparine 0,4ml 1x/d

stop Plavix 10 dagen Aspirine of Asaflow verder Asperine of asaflow en plavix

Aspirine of Asaflow verder
fraxiparine  bij opname

stop Plavix 5dagen Aspirine of Asaflow verder Asperine of asaflow en plavix

Aspirine of Asaflow verder
fraxiparine  bij opname

Stop marcoumar 10dagen <50kg: fraxiparine 0,2ml 1x/d dag 4: fraxiparine 0,1ml/10kg 1x/d

51-70kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d dag 5: fraxiparine 1x/d en marcoumar 2co/d

71-95kg: fraxiparine 0,4ml 1x/d dag 6: fraxiparine 1x/d en marcoumar 1co/d

>100kg: fraxiparine 0,5ml 1x/d

halfwaardetijd 4-7 dagen dag 8: marcoumar volgens INR

Stop marcoumar 10dagen <50kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d <50kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d dag 4: fraxiparine 0,1ml/10kg 1x/d

51-70kg: fraxiparine 0,4ml 1x/d 51-70kg: fraxiparine 0,4ml 1x/d dag 5: fraxiparine 1x/d en marcoumar 2co/d

71-95kg: fraxiparine 0,6ml 1x/d 71-95kg: fraxiparine 0,6ml 1x/d dag 6: fraxiparine 1x/d en marcoumar 1co/d

>100kg: fraxiparine 0,8ml 1x/d >100kg: fraxiparine 0,8ml 1x/d

halfwaardetijd 4-7 dagen dag 8: marcoumar volgens INR

Stop marevan 7dagen <50kg: fraxiparine 0,2ml 1x/d dag 4: fraxiparine 0,1ml/10kg 1x/d

51-70kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d dag 5: fraxiparine 1x/d en marevan 2co/d

71-95kg: fraxiparine 0,4ml 1x/d dag 6: fraxiparine 1x/d en marevan1co/d

>100kg: fraxiparine 0,5ml 1x/d

halfwaardetijd 20-60 uur dag 8: marevan volgens INR

Stop marevan 7dagen <50kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d <50kg: fraxiparine 0,3ml 1x/d dag 4: fraxiparine 0,1ml/10kg 1x/d

51-70kg: fraxiparine 0,4ml 1x/d 51-70kg: fraxiparine 0,4ml 1x/d dag 5: fraxiparine 1x/d en marevan2co/d

71-95kg: fraxiparine 0,6ml 1x/d 71-95kg: fraxiparine 0,6ml 1x/d dag 6: fraxiparine 1x/d en marevan1co/d

>100kg: fraxiparine 0,8ml 1x/d >100kg: fraxiparine 0,8ml 1x/d

halfwaardetijd 20-60 uur dag 8: marevan volgens INR

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
Bij verhogen van de antistollingsmedicatie dient steeds de toestemming van de behandelend geneesheer te worden gevraagd!!!
In functie van de klinische tekens (bloeding, DVT, longembolen, ...) kan het schema aangepast worden door de behandelend geneesheer
Bij coronaire stenten steeds advies vragen van cardiologen!!!

(*) Bij ernstige nierinsufficiëntie (CrCl<30ml/min) halve dosis

Bij majeure bloeding onder Xarelto® wordt aangeraden om 2E PPSB te geven en een 3de na 15 minuten (4E in voorraad op de spoedgevallen)
Halfwaardetijd Xarelto® 10 mg is 7-11 uur

Start fraxiparine 0.1ml/10kg 1x/d om 8 uur

Start fraxiparine 0.1ml/10kg 1x/d en aspirine of 
asaflow en start plavix 300-600mg/d 

geen

geen

GEEN orale antistolling 

GEEN nierfunctiestoornis

GEEN wondproblemen (bloeding)

stop aspirine 5 dagen                                                                                                                                                                                                                                                                fraxiparine 1x/d volgens schema "GEEN orale antistolling"

geen

opname dag -1  met controle INR en bloedplaatjes + 
fraxiparine om 8 uur 's morgens

opname dag -1  met controle INR en bloedplaatjes + 
fraxiparine 1x/d om 8 uur 's morgens 

geen

opname dag -1  met controle INR en bloedplaatjes + 

fraxiparine om 8 uur 's morgens*

opname dag -1 met controle INR en bloedplaatjes + fraxiparine 
1x/d om 8 uur 's morgens 

fraxiparine 0.1ml/10kg bij opname

Start fraxiparine 0.1ml/10kg 1x/d en aspirine of 
asaflow en start plavix 150-300mg/d 

geen

geen

Start fraxiparine 0.1ml/10kg 1x/d om 8 uur

opname dag -1 met controle INR en bloedplaatjes + fraxiparine 
om 8 uur 's morgens

STANDAARD risico (secundaire 
preventie na VTE, VKF, 
gedilateerde cardiomyopathie, oud 
anteriorinfarct met linker 
ventrikeldysfunctie, congestief 
hartfalen)

GEEN orale antistolling,LICHTE nierfunctiestoornis

Acetylsalicylzuur 
(ASPIRINE®, ASAFLOW®)

laag cardiovasculair risico

hoog cardiovasculair risico zonder 
coronaire stent

hoog risico met coronaire stent

Clopidogrel                   
(PLAVIX®, TICLID®)

GEEN orale antistolling met ERNSTIGE nierinsufficiëntie 
(CrCl<30ml/min)

dag 7: fraxiparine 1x/d en sintrom 1co/d en controle INR

Fenprocoumon 
(MARCOUMAR®)

Warfarine           
(MAREVAN®)

Acenocoumarol 
(SINTROM®)

dag 7: fraxiparine 1x/d en marcoumar 1co/d en controle INR

Start fraxodi 0.1ml/10kg 1x/d of fraxiparine 0.1ml/10kg 2x/d*

Start fraxodi 0.1ml/10kg 1x/d of fraxiparine 0.1ml/10kg 2x/d*

HOOG risico (VTE<1maand, VKF 
met risicofactoren, mechanische 
hartklep, antifosfolipiden 
syndroom)

dag 7: fraxiparine 1x/d en marcoumar 1co/d en controle INR

dag 7: fraxiparine 1x/d en marevan1co/d en controle INR

Interactie van Xarelto® is mogelijk bij het gelijktijdig gebruik van  rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital, sint-janskruid, andere anticoagulantie, NSAID's en plaatjesaggregatieremmers

dag 7: fraxiparine 1x/d en sintrom1co/d en controle INR

dag 7: fraxiparine 1x/d en marevan 1co/d en controle INR

HOOG risico (VTE<1maand, VKF 
met risicofactoren, mechanische 
hartklep, antifosfolipiden 
syndroom)

Start fraxodi 0.1ml/10kg 1x/d of fraxiparine 0.1ml/10kg 2x/d*

HOOG risico (VTE<1maand, VKF 
met risicofactoren, mechanische 
hartklep, antifosfolipiden 
syndroom)

Start fraxiparine 0.1ml/10kg 1x/d om 8 uur

STANDAARD risico (secundaire 
preventie na VTE, VKF, 
gedilateerde cardiomyopathie, oud 
anteriorinfarct met linker 
ventrikeldysfunctie, congestief 
hartfalen)

STANDAARD risico (secundaire 
preventie na VTE, VKF, 
gedilateerde cardiomyopathie, oud 
anteriorinfarct met linker 
ventrikeldysfunctie, congestief 
hartfalen)

Bij Bare Metal Stent < 6w en   
Drug Eluting Stent <12m 

Het gebruik van Xarelto® is gecontra-‐indiceerd	  bij	  gelijktijdig	  gebruik	  van	  azoles	  (antimycotica:	  Diflucan®,	  Sporanox®,	  Nizoral®,	  ..)	  en	  protease-‐inhibitoren	  (Aidsremmers:	  Epivir®,	  Ziagen®,	  Lexiva®,..)	  ,	  leverinsufficiëntie	  met	  coagulopathie	  en	  klinisch	  
relevant	  bloedingsrisico,	  zwangerschap	  en	  borstvoeding,	  bij	  patienten	  <	  18	  jaar.

Rivaroxaban (Xarelto®)
nog	  uit	  te	  werken

Apixaban (Eliquis®)
nog	  uit	  te	  werken

Dabigatran (Pradaxa®)
nog	  uit	  te	  werken

VOORZORGSMAATREGELING	  BIJ	  GEBRUIK	  VAN	  XARELTO®

ingreep uitstellen

opname dag -1 met controle INR en bloedplaatjes + fraxiparine 
1x/d om 8 uur 's morgens 


