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Chapter 2 

Samenvatting 

Doel  

Een beeld verkrijgen van de omvang en de kwaliteit van de antistollings-
behandeling met cumarinederivaten in Nederland, die wordt uitgevoerd door de 
trombosediensten. 

Opzet  

Descriptief. 

Methode  

Gegevens werden ontleend aan de medisch jaarverslagen van 62 van de 63 
trombosediensten in Nederland, over 1998-2002. In 2002 werden 325.072 
patiënten behandeld en 4.469.730 INR-bepalingen verricht. De halfjaarlijkse 
getallen van de trombosediensten werden omgerekend naar een gemiddeld 
percentage per jaar per trombosedienst en vervolgens naar een gemiddeld 
percentage per jaar. 

Resultaten  

Van de patiënten werd 73% behandeld voor een arteriële en 27% voor een 
veneuze indicatie. Afhankelijk van de gewenste intensiteit van de 
antistollingsbehandeling, lag bij patiënten die langdurig cumarinederivaten 
gebruiken, gemiddeld 74-78% van de INR-waarden binnen de therapeutische 
grenswaarden en gemiddeld 6-10% eronder. Het gemiddelde aantal ernstige 
bloedingscomplicaties per 100 behandelingsjaren bedroeg 1,0. Het percentage 
patiënten met acenocoumarol bedroeg gemiddeld 79 en met fenprocoumon 21. Bij 
gebruik van acenocoumarol lag gemiddeld 72-77% binnen de therapeutische 
grenswaarden en bij gebruik van fenprocoumon 79-82%. In de laatste jaren was 
het aantal patiënten toegenomen, vooral vanwege atriumfibrilleren. De percentages 
INR-waarden binnen het therapeutische gebied waren in de laatste jaren constant 
gebleven of iets hoger geworden.  

Conclusie  

De kwaliteit van de antistollingsbehandeling met cumarinederivaten was in 
Nederland redelijk tot goed.  
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Inleiding 
 
In het begin van de vorige eeuw stierven in Amerika koeien aan bloedingen na het 
eten van bedorven zoete klaver. Na onderzoek bleek dit het gevolg te zijn van een 
chemische verbinding met antistollende eigenschappen in de klaver, op basis 
waarvan later de cumarinederivaten werden ontwikkeld [1]. In Nederland worden 
acenocoumarol (halfwaardetijd: 11-14 uur) en fenprocoumon (halfwaardetijd: 140-
160 uur) voorgeschreven, terwijl in het buitenland frequent warfarine 
(halfwaardetijd: 36-42 uur) wordt gebruikt. Cumarinederivaten hebben een smalle 
therapeutische breedte, de interindividuele variatie van de dosis is groot en ook de 
individuele dosis kan tijdens de behandeling verschillend zijn als gevolg van diverse 
factoren. Om die reden is het noodzakelijk geregeld in het laboratorium de 
protrombinetijd te bepalen, uitgedrukt als 'International Normalized Ratio' (INR), en 
de relevante medische en niet-medische gegevens van de patiënten te verzamelen 
om de dosis van de cumarinederivaten en de controletermijn opnieuw vast te 
kunnen stellen [2]. 

Om de poliklinische antistollingsbehandeling met cumarinederivaten zo 
effectief en veilig mogelijk te laten verlopen, wordt deze in Nederland begeleid door 
de trombosediensten. De eerste trombosedienst werd in 1949 opgericht. Alle 
trombosediensten zijn verenigd in de Federatie van Nederlandse Trombosediensten 
(FNT). De FNT behartigt de belangen van de trombosediensten en adviseert over 
standaardisatie van het medisch handelen.  
 In dit artikel geven wij een beeld van de omvang en kwaliteit van deze zorg, 
op basis van gegevens uit de medisch jaarverslagen van de trombosediensten. 
 

Patiënten en methode 

Trombosediensten 

In 2002 waren er 63 trombosediensten in Nederland. Iedere trombosedienst levert 
jaarlijks een medisch jaarverslag in. Eén kleine trombosedienst was niet in staat 
cijfers aan te leveren. De onderstaande cijfers, ontleend aan de samenvattingen 
van de medisch jaarverslagen, laten de gegevens zien van de trombosediensten 
over het jaar 2002 en, indien relevant, over de jaren 1998-2002.  

De trombosediensten bestrijken de kaart van Nederland vrijwel volledig. De 
grootte (aantal patiënten en INR-bepalingen) van de trombosediensten loopt sterk 
uiteen. In 2002 behandelden de 62 trombosediensten in totaal 325.072 patiënten 
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(uitersten per trombosedienst: 945-21.329). Het totale aantal INR-bepalingen 
bedroeg 4.469.730 (uitersten: 11.457-336.344). In de jaren 1998-2002 was er een 
geleidelijke toename van het aantal patiënten en het aantal INR-bepalingen (figuur 
1). 
 
Figuur 1. Aantal patiënten en aantal 'International Normalized Ratio' (INR)-bepalingen bij 54 
trombosediensten in de jaren 1998-2002  
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De organisatievorm van de 63 trombosediensten is verschillend: 29 

trombosediensten behoorden bij een ziekenhuislaboratorium, 13 bij een huisartsen-
laboratorium en 21 functioneerden als zelfstandige stichting. 

Het gemiddelde percentage nieuwe patiënten, dat wil zeggen het aantal 
nieuw ingeschreven patiënten in 2002 ten opzichte van het aantal op 1 januari 2002 
ingeschreven patiënten, bedroeg 43,5. Tussen 1998-2002 daalde dit percentage 
licht. De gemiddelde controlefrequentie, dat wil zeggen het aantal controles per 
patiënt per jaar, bedroeg 18,8; dit was inclusief de startperiode. Het getal betekent 
dat een controle gemiddeld éénmaal per 19,4 dagen plaatsvond. In de jaren 1998–
2002 was er geen grote variatie. 

Het gemiddelde percentage bloedafnames aan huis bedroeg 36,3. In de jaren 
1998–2002 was ook hier geen grote variatie in. Er waren geen cijfers gepubliceerd 
over de verdeling naar leeftijd en geslacht. 
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Intensiteit van de antistollingsbehandeling 

De FNT heeft op basis van klinische studies voor de diverse indicaties twee 
intensiteitsgroepen vastgesteld, een hoge en een lage, en daarbijbehorende 
therapeutische grenswaarden [3-9]. Deze zijn in tabel 1 weergegeven. 
 
Tabel 1. Indicaties voor het gebruik van cumarinederivaten 
 
Therapeutisch gebied: INR* 2,0-3,5; lage intensiteitsgroep 

atriumfibrilleren 
primaire en secundaire preventie van veneuze trombo-embolie 
primaire preventie van veneuze trombo-embolie bij orthopedische patiënten in een 
poliklinische setting 
recidiverende veneuze trombo-embolie, optredend in een periode zonder 
antistollingsbehandeling 
cerebrovasculaire ischemie 

Therapeutisch gebied: INR 2,5-4,0; hoge intensiteitsgroep  

primaire en secundaire preventie van arteriële trombo-embolie 
mechanische hartklepprothese 
weefselhartklepprothese 
recidiverende veneuze trombo-embolie, optredend onder antistollingsbehandeling (waarbij 
ingesteld werd in de lage intensiteitsgroep) 
veneuze trombo-embolie bij antifosfolipidensyndroom 
 
*INR = 'International Normalized Ratio' 
 

De trombosediensten stellen voor het medisch jaarverslag tweemaal per jaar 
op vaste peildagen de bij de patiënten bereikte intensiteit van de antistollings-
behandeling vast. Als deze meting met de computer wordt uitgevoerd, wordt van 
het hele bestand de hoogte van de laatste INR van iedere patiënt op het moment 
van de meting genoteerd. Als 'met de hand' wordt gemeten, dan vindt de meting 
plaats door middel van een representatieve steekproef; dit was het geval bij 6 van 
de 62 trombosediensten (9,7%) en 12.050 van de 325.072 patiënten (3,7%).  

De cijfers worden door de trombosediensten aangeleverd voor patiënten-
groepen die waren verdeeld naar 3 behandelperioden: 0-2 maanden (instelfase), 3-
6 maanden en langer dan 6 maanden. De cijfers van de behandelperiode van 0-2 
maanden blijven in dit artikel buiten beschouwing. De getallen van de trombose-
diensten werden omgerekend naar een gemiddeld percentage per jaar per 
trombosedienst en vervolgens naar een gemiddeld percentage per jaar. 
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Bloedingscomplicaties  

De trombosediensten registreren voor het medisch jaarverslag ook ernstige 
bloedingscomplicaties. Als definitie van een ernstige bloeding werd in 2002 
gehanteerd: alle intracraniële bloedingen, alle spier- en gewrichtsbloedingen en alle 
bloedingen die leidden tot de dood, een bloedtransfusie, en opname in het 
ziekenhuis voor behandeling of operatief ingrijpen. Alle overige bloedingen werden 
beschouwd als niet-ernstige bloedingen.  

Resultaten 

Indicaties 

De indicaties voor antistollingsbehandeling met cumarinederivaten worden verdeeld 
in zogenaamde arteriële en veneuze indicaties. In 2002 werd 73% van de patiënten 
behandeld voor een arteriële en 27% voor een veneuze indicatie; de onderverdeling 
van de indicaties van 61 trombosediensten staat in tabel 2.  
 
Tabel 2. Aantal (%) patiënten met een arteriële of een veneuze indicatie voor 
antistollingsbehandeling met cumarinederivaten in het jaar 2002, die onder controle waren 
bij 61 van de 63 trombosediensten in Nederland. 
 
Arteriële indicatie  

myocardinfarct met complicaties 
mechanische hartklepprothese 
atriumfibrilleren 
vaatoperatie 
overige arterieel 

22 007 (7) 
22 326 (7) 
103 892 (33) 
19 512 (6) 
63 492 (20) 

totaal 231 229 (73) 
 

Veneuze indicatie  

longembolie 
diepveneuze trombose 
preventief 

15 346 (5) 
27 597 (9) 
41 170 (13) 

totaal 84 113 (27) 
 

 
In de jaren 1998-2002 steeg het aantal patiënten met een arteriële indicatie en 
daalde het aantal met een veneuze. In de aantallen patiënten met arteriële 
indicaties was geleidelijk een verschuiving opgetreden: het aantal patiënten met de 
indicatie 'atriumfibrilleren' steeg en het aantal met de indicatie 'myocardinfarct' 
daalde (figuur 2). 
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Figuur 2. Aantallen patiënten met arteriële indicaties voor gebruik van cumarinederivaten, 
die onder controle waren bij 53 van de 63 trombosediensten in de jaren 1998-2002: 
myocardinfarct met complicaties; mechanische hartklepprothese; atriumfibrilleren; 
vaatoperatie. 
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Figuur 3. Aantallen patiënten met veneuze indicaties voor gebruik van cumarinederivaten, 
die onder controle waren bij 53 van de 63 trombosediensten in de jaren 1998-2002: 
longembolie; diepveneuze trombose; preventie van veneuze trombo-embolie. 
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rs voor de veneuze indicaties 'longembolie' en 'diepveneuze trombose' 
edelijk stabiel en die voor de indicatie 'preventie van veneuze trombo-
' daalden (figuur 3). 

eutische grenswaarden 

 waarin de gemeten INR’s vallen binnen de voor de patiënten individueel 
elde therapeutische grenswaarden, vormt een indicatie voor de kwaliteit 
antistollingsbehandeling. Voor de behandelperiode langer dan 6 maanden 
en betrekkelijk grote variatie tussen de trombosediensten (figuur 4). Over 

eel genomen, was de instelling in de lage intensiteitsgroep beter dan die in 
. Trombosediensten die gemiddeld een betere instelling bereikten in de 
en dat in het algemeen ook in de hoge intensiteitsgroep. Er bestond geen 
tussen de grootte van de trombosedienst (aantal patiënten onder controle) 
ercentage patiënten met een INR binnen de therapeutische grenswaarden. 
iddelde percentages in de jaren 1998-2002 waren vrijwel constant (tabel 

. Gemiddelde percentages patiënten die langer dan 6 maanden door een 
dienst werden gecontroleerd en die een 'International Normalized Ratio' (INR) 
innen het therapeutische gebied.  

Gemiddeld percentage (uitersten) 

rs voor de veneuze indicaties 'longembolie' en 'diepveneuze trombose' 
edelijk stabiel en die voor de indicatie 'preventie van veneuze trombo-
' daalden (figuur 3). 

eutische grenswaarden 

 waarin de gemeten INR’s vallen binnen de voor de patiënten individueel 
elde therapeutische grenswaarden, vormt een indicatie voor de kwaliteit 
antistollingsbehandeling. Voor de behandelperiode langer dan 6 maanden 
en betrekkelijk grote variatie tussen de trombosediensten (figuur 4). Over 

eel genomen, was de instelling in de lage intensiteitsgroep beter dan die in 
. Trombosediensten die gemiddeld een betere instelling bereikten in de 
en dat in het algemeen ook in de hoge intensiteitsgroep. Er bestond geen 
tussen de grootte van de trombosedienst (aantal patiënten onder controle) 
ercentage patiënten met een INR binnen de therapeutische grenswaarden. 
iddelde percentages in de jaren 1998-2002 waren vrijwel constant (tabel 

. Gemiddelde percentages patiënten die langer dan 6 maanden door een 
dienst werden gecontroleerd en die een 'International Normalized Ratio' (INR) 
innen het therapeutische gebied.  

Gemiddeld percentage (uitersten) Jaar Aantal 
trombosediensten 
dat gegevens leverde 

Aantal gecontroleerde
patiënten per jaar Lage  

intensiteitsgroep* 
Hoge 
intensiteitsgroep* 

1998 61 292 703 75 (61-90) 73 (64-86) 

1999 59 290 814 76 (65-87) 73 (64-87) 

2000 60 298 561 77 (65-91) 73 (63-86) 

2001 62 313 115 77 (68-90) 73 (61-85) 

2002 62 325 072 78 (69-88) 74 (65-84) 
 
*Zie tabel 1
 

In 2
patiënten 
therapeuti
(uitersten:

In 2
van de pat
ondergren

. 

002 had in de behandelperiode 3-6 maanden gemiddeld 74% van de 
(uitersten: 62-88) in de lage intensiteitsgroep een INR binnen de 

sche grenswaarden. In de hoge intensiteitsgroep was dit 67 % 
 51-81).  
002 had in de behandelperiode langer dan 6 maanden gemiddeld 6% 
iënten in de lage intensiteitsgroep INR-waarden onder de therapeutische 
s; hetzelfde gold voor gemiddeld 10% van de patiënten in de hoge 
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intensiteitsgroep. De gemiddelde percentages boven de therapeutische bovengrens 
waren: 16% in de lage en eveneens 16% in de hoge intensiteitsgroep. 

Bloedingscomplicaties  

Bloedingen zijn de meest vóórkomende complicaties van de antistollings-

 in de jaren 1999-2002 binnen de therapeutische grenswaarden lagen, staan in 
bel 4 weergegeven, afzonderlijk voor acenocoumarol en fenprocoumon.  

International Normalized Ratio' (INR) hadden 
innen het therapeutische gebied, uitgesplitst voor acenocoumarol en fenprocoumon.  

Zie tabel 1. 
 

trombosediensten waarbij dit percentage lager lag, gemiddeld 
12%. 

Jaar erc  (uitersten) 

behandeling met cumarinederivaten. In het jaar 2002 waren er 2421 ernstige 
bloedingscomplicaties op 233.644 behandelingsjaren. Dit komt overeen met een 
gemiddelde van 1,0 per 100 behandelingsjaren. Door 26 trombosediensten werd 
een aantal ernstige bloedingscomplicaties opgegeven van 1,2 of hoger en door 27 
trombosediensten een aantal lager dan 1,0. In de jaren 1998-2002 waren de 
cijfers nagenoeg gelijk. 

Acenocoumarol en fenprocoumon  

In 2002 werd gemiddeld 79% (uitersten: 15-98) van de 325.072 patiënten 
behandeld met acenocoumarol. De gemiddelde percentages patiënten bij wie de 
INR
ta
 
Tabel 4. Gemiddelde percentages patiënten die langer dan 6 maanden door een trombose-
dienst werden gecontroleerd en die een '
b

Gemiddeld p entage

 Lage intensiteit tsgroep* Hoge in ensiteitsgroep* 

 

Aa
tr
diensten dat 
gegevens 
leverde 

l 
eerde

patiënte
jaar no- 

umarol 
fe
co

 
oumaro

 
 

ntal Aanta
ombose- gecontrol

n per 
ace
co

npro- aceno-
umon c l coumon

fenpro-

1999 54 278 682  (64-85) 78 0 (56-8 89)  73  (62-92) 7 4) 78 (67-
2000 55 287 172  (64-87) 81 1 (61-8 88) 

59 305 918  (66-88) 81 1 (65-7 87) 
002 61 308 723 77 (67-86) 82 (65-95) 72 (59-82) 79 (69-87) 

 75  (67-93) 7 4) 78 (70-
2001  75  (70-90) 7 9) 78 (70-

 
2

*

Bij de 31 trombosediensten met een relatief hoog percentage binnen de 
therapeutische grenswaarden had gemiddeld 28% van de patiënten fenprocoumon 
en bij de andere 31 

Er waren geen cijfers bekend over de indicatieverdeling van patiënten met 
acenocoumarol en fenprocoumon. 
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Beschouwing 
 
Op basi Nederlandse trombosediensten aangeleverde informatie 
k rden verkregen van de antistollingsbehandeling met 

doening opweegt tegen de veiligheidsbezwaren [10,11]. 
Daar staat tegenover dat bij een ongecompliceerd hartinfarct de meeste 
b et bloedplaatjes-

oor de 
ombosediensten behandelde patiënten voor de indicatie myocardinfarct. Het 

laagmoleculair-gewicht-heparinen worden toegepast [14]. 
pen de INR zich 

innen ut d n 
anta appo t [5,6,8] dit w gel

vergelijking met de uitkomsten oe s g n  de 
redenen: peutis
el te verg et be l l ti r 
n indicati meet d t i d 

]. Het is v d dat e t is 

agen de percentages INR onder de therapeutische ondergrens 

aten vallen. Of hierdoor het aantal 

s van de door de 
an een goed beeld wo

cumarinederivaten in Nederland. Het overzicht over de afgelopen jaren van het 
aantal behandelde patiënten en de indicaties voor de behandeling met 
cumarinederivaten vormt een goede afspiegeling van de nieuwe inzichten in de 
toepassing van deze behandeling. Steeds meer patiënten met atriumfibrilleren 
worden behandeld met cumarinederivaten, geheel in overeenstemming met de 
consensus dat de effectiviteit van deze behandeling bij vrijwel alle categorieën 
patiënten met deze aan

ehandelend artsen de voorkeur geven aan behandeling m
aggregatieremmers, zoals acetylsalicylzuur. Overigens laten de recentste studies 
zien dat ook bij deze patiëntengroep behandeling met cumarinederivaten op zijn 
minst zo effectief is als behandeling met acetylsalicylzuur [12,13], maar het is te 
vroeg om de consequenties hiervan te overzien voor het aantal d
tr
percentage patiënten dat na een orthopedische operatie preventief werd 
behandeld met een cumarinederivaat is gedaald, omdat steeds frequenter 

Het percentage patiën
 de therape

l studies r

ten v
a
an wie op de gemeten tijdstip

b ische grensw
rteer

arden bevond, lag ron 76. Dit is hoger dan ee
a , maar ordt mo ijk verklaard doordat de 

uit onderz k slecht lobaal ka zijn om
volgende de thera che grenswaarden die worden gehanteerd, zijn 
niet gehe elijken, h treft niet a tijd de tota e groep pa ënten, maa
slechts éé e en de methoden ie worden oegepast z jn niet altij
gelijk [15 erheugen  in de laatste vijf jaar en constan e kwaliteit 
te zien.  

Vóór 1997 l
hoger, namelijk rond 23. De daling van deze percentages is waarschijnlijk toe te 
schrijven aan het feit dat de trombosediensten vanaf 1 januari 1997 voor het 
vaststellen van de dosering een therapeutische ondergrens hanteren die een 0,5 
INR hoger ligt (INR 2,5-3,5 voor de lage intensiteitsgroep en 3,0-4,0 voor de hoge 
intensiteitsgroep). Het doel hiervan is de INR-waarde niet onder de gewenste 
therapeutische grenswaarde te l
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bloedingscomplicaties is toegenomen, is moeilijk aan te geven, omdat in dezelfde 
eriode de gewenste intensiteit van de antistollingsbehandeling voor verschillende 

2,5–4,0 voor de hoge 
intens

ocoumarol en fenprocoumon wordt bevestigd in andere onderzoeken 
[17,19

p
indicaties is verlaagd. 

Het aantal bloedingscomplicaties blijkt niet gemakkelijk te meten in de 
dagelijkse praktijk van een trombosedienst. In de literatuur variëren de cijfers met 
betrekking tot het aantal ernstige bloedingscomplicaties [16]. In een prospectief 
onderzoek naar het vóórkomen van bloedingscomplicaties bij de Trombosedienst te 
Leiden in 1988 kwamen 2,7 ernstige bloedingscomplicaties per 100 
behandelingsjaren voor [17]. Uit dit onderzoek en uit andere studies blijkt dat het 
risico van het krijgen van een bloeding toeneemt bij een hogere intensiteit van de 
antistollingsbehandeling en bij het stijgen van de leeftijd. Het verschil tussen de 
cijfers van het Leidse onderzoek en die van de Nederlandse trombosediensten, is 
mogelijk toe te schrijven aan het feit dat vanaf 1997 de intensiteit voor een aantal 
indicaties is verlaagd en aan onderregistratie bij een aantal trombosediensten. De 
trombosediensten met het laagste aantal bloedingen hadden niet het hoogste 
percentage INR onder de therapeutische ondergrens of het laagste percentage 
boven de therapeutische bovengrens. In een prospectieve studie tussen 1993 en 
1995 bij 2745 patiënten in 34 antistollingsklinieken in Italië, kwamen 1,1 ernstige 
bloedingen voor per 100 behandelingsjaren, dus vergelijkbaar met de cijfers van 
de Nederlandse trombosediensten [18]. De therapeutische grenswaarden in deze 
studie waren 2,0–3,0 voor de lage intensiteitsgroep, 

iteitsgroep en 2,5–4,5 voor de mechanische hartklepprotheses.  
Het is interessant om te zien dat de percentages patiënten met INR-waarden 

binnen het therapeutische gebied bij gebruik van fenprocoumon consistent hoger 
lagen dan bij gebruik van acenocoumarol. Er is met fenprocoumon waarschijnlijk 
een stabielere instelling te bereiken omdat de halfwaardetijd langer is. De lange 
halfwaardetijd van fenprocoumon heeft echter ook als gevolg dat bij het 
(gedeeltelijk) couperen van het antistollingseffect vaker vitamine K moet worden 
toegediend dan bij het gebruik van acenocoumarol. Het verschil in de resultaten 
voor acen

]. De uitkomst wat betreft de invloed van acenocoumarol of fenprocoumon 
op het aantal bloedingen is niet eenduidig [17,19].  

De FNT heeft bij het inwerkingtreden van de Kwaliteitswet besloten een 
kwaliteitssysteem en een accreditatieprogramma voor trombosediensten op te 
zetten. Eind 2002 waren 27 trombosediensten geaccrediteerd. De FNT heeft in 
2002 de volgende kwaliteitsindicatoren opgesteld: (a) de juistheid van de INR-
uitslagen via het externe kwaliteitsprogramma van het laboratorium; (b) de 
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minimale percentages INR’s binnen de therapeutische grenswaarden voor de 
categorie langer dan 6 maanden onder behandeling (voor de lage intensiteitsgroep 
70% en voor de hoge intensiteitsgroep 65%); (c) het aantal ernstige 
bloedi

gen over te 
schak

ngscomplicaties en (d) de registratie van het aantal trombo-embolieën 
tijdens de antistollingsbehandeling [20,21]. Deze laatste registratie vindt echter in 
de dagelijkse praktijk van de trombosediensten (nog) niet plaats. 

Sinds medio 2002 kan een patiënt op zijn of haar verzoek door de 
trombosedienst worden getraind om de INR zelf te meten met een 
zelfmeetapparaat [22]. De patiënt kan bovendien leren zelf de dosering vast te 
stellen binnen de grenzen van INR 1,9 en 6,0. De trombosediensten blijven deze 
patiënten begeleiden bij problemen. Het is interessant om te bezien of deze 
werkwijze in de toekomst effect zal hebben op de kwaliteit van de 
antistollingsbehandeling van deze groep patiënten. 
 

Conclusie 
 
De kwaliteit van de antistollingsbehandeling met cumarinederivaten in Nederland 
kan redelijk tot goed worden genoemd. Er zijn lokale verschillen tussen de 
trombosediensten. De verschuiving van de indicaties in de loop der jaren hangt 
samen met veranderde inzichten in de voor- en nadelen van het gebruik van 
cumarinederivaten bij verschillende aandoeningen. Het is te overwe

elen op fenprocoumon als de instelling met acenocoumarol instabiel is. De 
registratie van bloedingen door de trombosediensten moet worden gezien als een 
middel om de eigen kwaliteit te bewaken door het percentage binnen, onder en 
boven de therapeutische grenswaarden en het aantal bloedingen door de jaren 
heen te vergelijken. Een optimale begeleiding van de patiënten door de 
medewerkers, opleiding en scholing van artsen en medewerkers en een goede 
uitwisseling van informatie tussen de behandelend artsen en de trombosediensten 
zullen de kwaliteit van de instelling met cumarinederivaten en de registratie van 
complicaties ten goede komen. 
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Abstract 
 
Extent and quality of anticoagulation treatment with coumarin 
derivatives by the Dutch Thrombosis Services 

Obje

the medical annual reports of 62 of the 63 Thrombosis 
ervices in the Netherlands over the period 1998-2002. In 2002 the Thrombosis 

ber of patients had increased due to a growing 
number of patients treated for atrial fibrillation. The percentages of INR within the 
therapeutic range were unchanged or showed a slight increase.  

Conclusion  

The quality of the anticoagulation treatment with coumarin derivatives was good or 
acceptable.  

ctive  

To obtain an impression of the extent and quality of the anticoagulation treatment 
with coumarin derivatives carried out by the Thrombosis Services in the 
Netherlands. 

Design 

Descriptive. 

Method  

Data were drawn from 
S
Services treated 325,072 patients and performed 4,469,730 INR laboratory tests. 
The half-yearly figures produced by the Thrombosis Services were calculated as an 
average percentage per year per thrombosis service and then recalculated as a 
percentage per year. 

Results  

Seventy-three per cent of the patients were treated for an arterial and 27% for a 
venous indication. Depending on the required intensity of anticoagulation a mean 
of 74-78% of the long-term treated patients fell within the therapeutic range and a 
mean of 6-10% below. The mean number of major bleedings per 100 treatment 
years was 1.0. A mean of 79% of the patients was treated with acenocoumarol 
and 21% with phenprocoumon. When acenocoumarol was used, a mean of 72-
77% fell within the therapeutic range and in the case of phenprocoumon 79-82%. 
In the last few years the num
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