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1 Doelgroep 
Artsen en verpleegkundigen. 

2 Doelstelling 
Richtlijnen instellingsbreed : tromboseprofylaxie. Deze richtlijnen zijn van toepassing tenzij anders bepaald door 
de behandelende arts 

3 Toepassingsgebied 

Indicaties 

De procedure tromboseprofyaxie geldt voor alle opgenomen patiënten, met uitzondering van patiënten die 
reeds behandeld worden met anticoagulantia. Afhankelijk van de aanwezige risicofactoren zal er wel of geen 
tromboseprofylaxie opgestart worden. 

4 Voorbereiding 

Benodigdheden 

Risico tabel ( Padua tabel)  om het trombose risico te bepalen. 

5 Stappenplan 

Beoordeel risico op VTE / bloedingsrisico 

1. Bij opname 
2. Na 24 u 
3. Bij verandering in klinische toestand 
4. Bij ontslag 

  

Vooraf belangrijk om te weten 

1. Contra - indicaties LMWH 

 Verhoogd bloedingsrisico, spinaal hematoom, actief maagulcus, cerebrale ingrepen, cerebraal 
aneurysma,  hemorragisch cva, ... 

 Ernstig hoofdtrauma 
o Alternatief :  anti-emboliekousen 

o Start LMWH als risico genormaliseerd is. 
 Allergie:  alternatief: Arixtra ® 
 Voorgeschiedenis van HIT ( heparine geïnduceerde trombopenie): alternatief: Arixtra® 2.5mg dd 

SC. 
  

 Acute infectieuze endocarditis, pericarditis zijn relatieve contra-indicaties. 
  

Cave patiënten met nierinsufficiëntie : (advies indien eGFR < 45 ml/ min), 
kan Innohep ( preventie: 50 IE anti-XA/kg/d SC eenmaal daags) overwogen worden. 

          

2. HIT ( heparine geïnduceerde thrombopenie) : 
Komt frequenter voor bij langdurig gebruik LMWH 

 controle trombocyten na vb. 1 week ( risico op dergelijke daling is het grootst tussen dag 5 en 21 
). 
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 Indien daling trombocyten met meer dan 30-50 % dient LMWH gestopt te worden na bevestiging 
van diagnose. 

  

1. Tromboseprofylaxie bij de chirurgische patiënt 

Algemeen: 

 Start dag -1 ( laatste dosis 24- 12 uur voor heelkunde). 
 Bij vooraf reeds therapeutische anticoagulantie: volg schema Antistolling - Perioperatief medicatiebeleid 
 Bij spinale of epidurale anesthesie clexane® 40 mg toedienen. Verwijderen van de catheter mag pas 12u 

na toedienen laatste dosis. De volgende dosis mag pas 4u daarna terug gegeven worden. 
 Mechanische thromboseprofylaxie ( = anti-emboliekousen) 

o  1 ste keuze bij patiënten met contra-indicatie voor medicamenteuze profylaxie. 
o Aanvullende profylaxie, naast de medicamenteuze profylaxie, bij een patiënt met een sterk 

verhoogd risico op    V.T.E. 
o Intermittente pneumatische compressie ( Venapress) kan in specifieke situaties overwogen 

worden. 
o Bij TKP/THP geen mechanische thromboseprofylaxie 

  

Kortdurende ingrepen ( minder dan 60 minuten): 

1. Geen risicofactoren: ⇨ geen profylaxie 

2. Risicofactoren : 
 verwachte volledige bedrust >24 u, 
 obesitas BMI >30 , 
 actief behandelde maligniteit, 
 trombo-embolisch antecedent, 
 hypercoagulatie: 

         Start profylaxie : Clexane ® 40 mg 1/d SC op dag -1 , bij voorkeur om 20 uur 's avonds ( bij 
hospitalisatie). 
  

Langdurige chirurgie ( langer dan 60 minuten): 

 Laag risico: 
Clexane® 40 mg /d SC tot ontslag + ( anti- emboliekousen bij neurochirurgie). Start dag 0 = 
operatief om 20 uur tot ontslag. 

  

 Hoog risico: 

1. TKP: 
 Vanaf  24u na de ingreep : Clexane® 40 mg /d  SC. 
 Tot 10 dagen post-op 
 Indien risico-factoren (DVT, Embolie....) 3weken 
 Bij morbide obesitas:  clexane® 80mg /d SC. 

2. THP: 
 Vanaf 24u na de ingreep :  Clexane® 40 mg /d  SC. 
 Tot 3 weken post-op 
 Indien risico-factoren (DVT, embolie...) 6 weken 
 Bij morbide obesitas : clexane® 80mg /d SC. 

  
3. Majeure urologische- oncologische / abdominale - oncologische / gynaecologische oncologische 

heelkunde: 
 Clexane® 40mg /d SC  ( + anti-emboliekousen). 
 Vanaf dag -1 tot 30 dagen post-op. 

  
4. Bariatrische heelkunde: 

 100 - 150 kg: clexane® 60 mg / d SC van dag -1 tot 30 dagen post-op ( + anti-embolie 
kousen). 

 > 150 kg: clexane® 80 mg / d SC van dag -1 tot 30 dagen post-op ( + anti-embolie 
kousen). 

  
5. Wervelzuilheelkunde (dr. Smets) 

 Clexane® 40mg / d SC 
 Start anti-emboliekousen pre-operatief ( bij ALIF/ PLIF /DLIF). 
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 Van dag 0 tot 10 dagen post-op tot 30 dagen post-op  ( bij ALIF / PLIF / DLIF). 
 Start 's avonds om 20 uur. 
 Cervicale chirurgie geen LMWH . 

  
6. Vaat / thoraxheelkunde: 

 Clexane® 40 / d SC ( uitzondering: bij bridging OAC, therapeutische ontstolling). 
 Start 's avonds of minimaal 8 uren na de ingreep ( indien einde ingreep >16 uur). 

  
7. Neurochirurgie: 

 Clexane® 40 mg / d Sc : dosisreductie naar Clexane® 20 mg / d SC indien gewicht < 50 
kg. Dosis verhoging indien BMI >= 30 : Clexane® 0.5/kg/ d SC. 

 Start vanaf dag1 tot ontslag ( ook bij cervicale chirurgie) 
  uitzondering: Anterieure retroperitoniale chirurgie ( RALIF en prothese lumbaal) : start 

dag 0.. 
  

  Craniële traumatologie: GEEN toediening Clexane® omwille van bloedingsrisico. Te 
ondernemen acties zijn afhankelijk van individuele factoren  ( trombo-embolie versus 
recidiverende bloeding). 

  

2. Tromboseprofylaxie bij de ernstige zieke gehospitaliseerde medische 
patiënt. 

 Bepaal aan de hand van de Padua tabel het trombose risico 
  
 Patiënten die vooraf reeds immobiel waren zonder bijkomende risicofactoren behoeven geen 
profylaxie 
  

De Padua tabel 

Bij elke patiënt die gehospitaliseerd wordt  in AZ Alma langer dan 24 uur en die geen chirurgische ingreep dient 
te ondergaan dient het risico op een trombose geëvalueerd te worden aan de hand van de Padua tabel op het 
medische orderblad of op het spoedblad. Indien het risico hoog is > = 4 dient door de behandelde arts opstart 
van tromboprofylaxie te overwegen. 
  

 
1: patiënten met lokale of perifere metastasen en/of voor wie chemotherapie is toegediend of radiotherapie is uitgevoerd in de laatste 6 maanden 

2: geanticipeerde bedrust met toilet (zowel door beperkingen van de patiënt als door instructie van de behandelaar) voor tenminste 3 dagen 

3: drager van deficiëntie van antitrombine, proteïne C of S, of factor V Leiden, G2021A mutatie, antifosfolipiden syndroom 
  

Laag risico : geen noodzaak  opstarten profylaxie 
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Hoog risico : overweeg opstart profylaxie : Clexane 40 mg /d SC. 
  

Tijdstip van toediening: 20 uur. 
Duur: tot einde opname of herstel mobiliteit. 

  
  
B. Mechanische tromboseprofylaxie, anti - embolie kousen: 

 1ste keuze bij patiënten met contra- indicatie voor medicamenteuze profylaxie omwille van een verhoogde 
bloedingsrisico. 

 Aanvullende profylaxie, naast de medicamenteuze profylaxie, bij sterk verhoogd risico op VTE. 
 Intermittente pneumatische compressie ( venapress)  kan in specifieke situaties overwogen worden. 

  

3. Primaire tromboseprofylaxie bij kinderen. 

A. De indicaties voor primaire profylaxe bij kinderen , zonder een voorafgaande episode van VTE zijn niet 
duidelijk geformuleerd. Daar het risico op VTE in de pediatrische populatie klein is en de bewijskracht over 
effectiviteit en veiligheid van tromboseprofylaxe bij kinderen beperkt is, is een geïndividualiseerd beleid nodig. 
Vaak wordt meet terughoudendheid geadviseerd dan handelen. 
  
B. Daar ingrepen met intermediair ( 1.5 % tot 5 % ) en hoog ( 5%) trombose risico, zelden in AZ Alma zullen 
uitgevoerd worden op kinderen, zal perioperatief zelden tromboseprofylaxe nodig zijn, tenzij bij kinderen met 
verhoogd tromboserisico, die meestal in derde lijn zullen behandeld worden. 
  
C. Risicofactoren voor VTE  zijn: 

 Kritisch ziek kind 
 Mechanische ventilatie 
 Systeeminfectie 
 Hospitalisatie met immobilasatie > 5 dagen 
 Leeftijd ( risico hoger bij neonati en bij postpuberale adolescenten) 
 Gebruik van contraceptiva 
 Gekende thrombofilie 
 Voorgeschiedenis van VTE 

 Ernstige obesitas 
 Heelkunde ( vnl orthopedische ingrepen) 
 Trauma 
 Langdurige immobilisatie 

  
1. Neonati met centraal veneuze catheter. 

Weeg de indicatie voor CVC zorgvuldig af tegen de risico's. Verwijder de catheter zodra die niet meer 
nodig is. 
Zorg voor optimale optimale positie en verzorging van de catheter. 

  
2. Kinderen van 1 jaar tot 18 jaar met centraal veneuze catheter. 

Geef bij kinderen tot 18 jaar met een CVC niet routinematig trombose profylaxe. 
  
3. Kinderen met CVC en langdurige totaal parenterale voeding. 

Geef kinderen tot 18 jaar die langdurig thuis behandeld worden met totaal parenterale voeding 
tromboseprofylaxe met LMWH of VKA ( vit K antagonsiten). 

Geef bij in het ziekenhuis opgenomen kinderen die waarschijnlijk langer dan vier tot zes weken totaal 
parenterale voeding over een CVC toegediend krijgen, tromboseprofylaxe met LMWH of VKA. 
  

4. Kinderen met maligniteit. 
Geef niet routinematig tromboseprofylaxe bij kinderen tot 18 jaar met een maligniteit en een CVC. 

  
5. Kinderen op PICU ( pediatrische intensive care unit). 

Geef kinderen <12 jaar ( prepubertair) op de PICU geen trombose profylaxe, behalve kinderen met thuis 
parenterale voeding en kinderen die waarschijnlijk langer dan vier tot zes weken totaal parenterale 
voeding over een CVC toegediend krijgen. 
Geef kinderen >12 jaar ( prepubertair) op PICU thromboseprofylaxe indien zij langer dan 48 uur immobiel 
zijn. 

  
6. Kinderen na trauma. 
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Geef niet routinematig tromboseprofylaxe aan kinderen <12 j ( prepubertair) na een trauma, na gips 
immobilisatie of na arthroscopie. 
Bij kinderen >12 j zal bij langdurige immobilisatie in samenspraak met de (orthopedisch) chirurg de 
thromboseprofylaxie van de volwassene toegepast worden 
  

7. Kinderen met een nefrologische aandoening. 
Overweeg tromboseprofylaxe met LMWH bij patiënten met een congenitaal nefrotisch syndroom en bij 
patiënten tot 18 jaar met een nierinsufficientie en AV fistel voor dialyse 
  

8. Overige kinderen met een verhoogd risico op trombose. 
Weeg bij elk kind, opgenomen in het ziekenhuis, het risico op trombose af tegen het risico op 
bijwerkingen van de trombose profylaxe. 
  

Voor overleg kan er steeds laagdrempelig contact opgenomen worden met Dr Mondelaers, kinderhematologe UZ 
Gent, of met de wacht kindercardiologie UZ Gent. Voor het perioperatief beleid in AZ Alma, in verband met anti 
aggregantia bij kinderen met congenitaal hartlijden, die deze medicatie innemen, wordt best individueel overlegd 
met de wacht kindercardiologie UZ Gent. Ook hier dient het risico op bloeding vs trombose individueel ingeschat, 
afhankelijk van de patiënt en zijn specifieke cardiale pathologie. 
  
D. Relatieve contra indicaties voor alle kinderen: 

1. Actieve bloeding. 
2. Trombocytopenie of ernstige stollingsstoornis. 
3. Ernstige hypertensie 
4. Acute cerebrale trombose met hemorragisch aspect. 
5. Heparine allergie of HITT in de voorgeschiedenis. 
6. Recente chirurgische interventie of te verwachten <12 uur. 

  
E. Clexane® dosering bij kinderen. 

Subcutaan 
0 maanden tot 2 maanden : 1.5 mg / kg / dag in 1 dosis ( overeenkomend met 150 IE/kg/dag ). 

 Dosering titreren op basis van spiegels. 
 Anti - Xa spiegel controle 4 uur na LMWH gift. ( bij neonaten 3 uur na de gift). Profylactische anti-

factor XA-spiegel nastreven van : 0.1 - 0.3 IE/ml. 
 Dosering oplossen tot minimaal 0.2 ml. 

  
2 maanden tot 18 jaar: 1mg / kg / dag in 1 dosis ( overeenkomende met 100 IE/ kg/dag/) ( max 40 
mg/d). 

 Dosering titreren op basis van spiegels. 
 Anti- Xa spiegel controle 4 uur na LMWH gift. Profylactische anti-factor Xa - spiegel nastreven van 

0.1 - 0.3 IE/ml. 
 Dosering oplossen tot minimaal 0.2 ml.                                               

6 Afsluitende acties / nazorg 
Alle standing orders  in EMV noteren en valideren. Of noteren op het medisch order blad. 

7 Rapportages en controles 
De arts melden wanneer tromboserisico (adhv  Padua tabel)  nog niet bepaald is. 

8 Veiligheidsrisico's / aandachtspunten / complicaties 
Na verandering van klinische toestand, steeds het risico op VTE herevalueren via de tabel Padua. 
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Verwante documenten en / of hulpmiddelen 

 

Definities / afkortingen 
VTE : veneuse trombo - embolie 
HIT: heparine geïnduceerde trombopenie 
LMWH: low molecular weight heparin 

Wijzigingen 

Versie Datum Overzicht van de wijzigingen 

1 02/10/2018 Originele versie 

2 11/03/2019 Revisie 
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