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Samenvatting
In tegenstelling tot vitamine K-antagonisten is er geen specifiek antidotum voor niet-vitamine K-antagonist 
orale anticoagulantia. Hierdoor bestaat de vrees dat de mortaliteit en morbiditeit van een bloeding of een 
spoedingreep hoger is in patiënten die behandeld worden met niet-vitamine K-antagonist orale anticoa-
gulantia in vergelijking met patiënten die met vitamine K-antagonisten worden behandeld. Toch was  
de klinische uitkomst van niet-vitamine K-antagonist orale anticoagulantia en vitamine K-antagonisten- 
gerelateerde bloedingen in fase III-studies bij patiënten met atriumfibrilleren en veneuze trombo-embolieën 
vergelijkbaar. De effectiviteit van niet-specifieke prohemostatica zoals protrombinecomplexconcentraat 
en recombinant factor VIIa (rFVIIa) is onderzocht in gezonde vrijwilligers en in proefdiermodellen. Hierin 
lijkt protrombinecomplexconcentraat, zowel inactief als geactiveerd, effectief, hoewel de resultaten niet 
eenduidig zijn. Omdat deze middelen nog niet zijn onderzocht bij patiënten met bloedingscomplicaties 
blijft het voorlopig onduidelijk of de uitkomst van de bloeding hiermee verbeterd kan worden. Specifieke 
antidota voor dabigatran en factor Xa-remmers zijn momenteel in ontwikkeling met veelbelovende initiële 
onderzoeksresultaten. Totdat deze antidota beschikbaar zijn, blijft de optimale behandeling van bloedingen 
onzeker. Dankzij de betrekkelijk korte halfwaardetijd van niet-vitamine K-antagonist orale anticoagulantia 
zijn ondersteunende maatregelen en lokale compressie doorgaans voldoende en lijken niet-specifieke 
prohemostatica alleen nodig bij de ernstigste gevallen. Gebaseerd op het best beschikbare, maar schaarse 
bewijs zijn er richtlijnen opgesteld die praktische suggesties doen in geval van een niet-vitamine K-anta-
gonist orale anticoagulantia-geassocieerde bloeding. 
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:212-18)

Summary
Contrary to vitamin K antagonists, there is no specific reversal agent for non-vitamin K antagonist 
oral anticoagulants. It is therefore feared that the mortality and morbidity of bleeding or emergency 
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Inleiding
Met de komst van de niet-vitamine K-antagonist orale 
anticoagulantia (NOAC’s) is er voor het eerst in zes 
decennia een alternatief voor de vitamine K-antagonisten 
(VKA’s) acenocoumarol en fenprocoumon. De directe 
trombineremmer dabigatran etexilaat en de directe  
factor Xa remmers rivaroxaban en apixaban zijn geregi-
streerd voor preventie van ischemisch cerebrovasculaire 
accidenten (CVA’s) bij patiënten met atriumfibrilleren 
(AF), voor preventie van veneuze trombo-embolieën 
(VTE) na knie- of heupvervangende operaties en voor 
acute behandeling en secundaire preventie van VTE. 
Rivaroxaban is verder ook geregistreerd voor secundaire 
preventie na een acuut coronair syndroom. Edoxaban is 
de meest recente factor Xa-remmer en op basis van recent 
gepubliceerde fase III-studies mag aangenomen worden 
dat dit middel ook geregistreerd gaat worden voor zowel 
AF- als VTE-patiënten.1 Sinds twee jaar worden de drie 
geregistreerde NOAC’s vergoed voor patiënten met AF 
en voor patiënten die gewrichtsvervangende operaties 
ondergaan, maar nog niet voor de behandeling van VTE. 

NOAC’s hebben een stabielere farmacokinetiek en wor-
den daarom voorgeschreven in een vaste dosis, een- of 
tweemaal daags, waarbij frequente bloedcontroles zoals 
we die kennen van de VKA’s niet meer nodig zijn. Dit 
voordeel betekent een belangrijke vereenvoudiging voor 
de organisatie van langetermijnantistollingsbehandeling 
en een toename van de onafhankelijkheid van patiënten 
die deze middelen nodig hebben. De keerzijde hiervan 
is dat met het wegvallen van de frequente bloedcontroles 
ook het toezicht van de trombosedienst op deze patiënten 
wegvalt. Of dit een negatieve invloed heeft op de com-
pliantie van patiënten zal de komende jaren verder dui-

delijk moeten worden. Fase III-studies in patiënten met 
AF, de belangrijkste indicatie voor langdurige antistol-
lingsbehandeling, toonden aan dat de effectiviteit in het 
voorkomen van ischemische CVA’s vergelijkbaar was 
tussen NOAC’s en VKA’s. Wat betreft veiligheid, het 
optreden van bloedingen, tonen alle NOAC’s een 30-70% 
afname van het risico op intracraniële bloedingen (ICH) 
en deze reductie is onafhankelijk van de kwaliteit van 
de instelling van de VKA’s.2-5 Daarentegen is het risico 
op maag-darmbloedingen hoger voor rivaroxaban en de 
hoge dosis dabigatran (150 mg, tweemaal daags).2-5 
Hoewel VKA’s en NOAC’s zeer effectief zijn in de pre-
ventie van CVA’s bij patiënten met AF en de behande-
ling van VTE, leidt het gebruik van alle anticoagulantia 
tot een verhoogd risico op bloedingen. In de fase III-
studies waarin een NOAC werd vergeleken met een VKA 
in AF-patiënten was de incidentie van ernstige bloedin-
gen 2,0-3,5 per 100 persoonsjaren.2-5 Orale anticoagu-
lantia staan daardoor bovenaan de lijst van medicatie 
waarvan de bijwerking leidt tot ziekenhuisopname.6,7 
Het is onwaarschijnlijk dat de komst van NOAC’s 
hierin verandering brengt. Op individueel niveau is het 
risico op ernstige bloedingen doorgaans aanvaardbaar, 
afgezet tegen de 70% reductie van ischemische CVA’s 
met anticoagulantia ten opzichte van geen behande-
ling.8 Aangezien er echter in Nederland jaarlijks ruim 
400.000 patiënten behandeld worden met anticoagu-
lantia, blijven bloedingen, intracranieel en extracranieel, 
een veel voorkomende medische noodsituatie.9 Het toe-
passen van de optimale behandeling bij patiënten met 
een bloeding is dan ook van groot belang. 
Een nadeel van NOAC’s is de afwezigheid van een  
specifiek antidotum dat direct het antistollende effect 
kan opheffen, terwijl het effect van VKA’s wel direct 

invasive procedures is higher in patients treated with non-vitamin K antagonist oral anticoagulants 
than in vitamin K antagonist-treated patients. Yet, the outcome of bleeding in patients with atrial 
fibrillation and venous thromboembolism included in the phase III trials was similar. The efficacy of 
non-specific prohaemostatic agents such as prothrombin complex concentrates and recombinant 
factor VIIa has been studied in healthy human volunteers and in animal bleeding models. Despite 
some conflicting conclusions, both inactive and activated prothrombin complex concentrates could 
be beneficial. Since none of these agents have been studied in patients with bleeding, it is uncertain 
if these non-specific agents can improve patient outcome. Specific antidotes for dabigatran and 
factor Xa inhibitors are in development with promising first results. Until such agents become avai-
lable in daily practice, optimal management remains challenging. Due to the relatively short elimi-
nation half-life of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants, supportive measures and local 
source control will often be sufficient and non-specific prohaemostatic agents should probably be 
reserved for the most severe cases. Based on the best available, yet scarce, evidence several 
practical guidance documents provide useful treatment suggestions in case of a non-vitamin K 
antagonist oral anticoagulants-associated bleeding.
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opgeheven kan worden door toediening van vierfacto-
ren protrombinecomplexconcentraat (PCC). Theoretisch 
impliceert dit dat de klinische uitkomst van een NOAC-
gerelateerde bloeding slechter kan zijn vergeleken met 
een VKA-gerelateerde bloeding. In dit overzichtsartikel 
beschrijven wij het belang van het ontbreken van een 
antidotum voor NOAC’s, de huidige behandelmogelijk-
heden voor patiënten met een ernstige NOAC-gerela-
teerde bloeding en we kijken vooruit naar toekomstige 
behandelmogelijkheden die momenteel in ontwikkeling 
zijn. De farmacokinetische eigenschappen van NOAC’s 
en de waarde van routine laboratoriumbepalingen wer-
den eerder in dit tijdschrift beschreven en worden hier 
daarom buiten beschouwing gelaten.10

Hoe belangrijk is het ontbreken van een 
antidotum voor NOAC’s?
Het doel van het antagoneren van anticoagulantia is het 
verlagen van de mortaliteit en langetermijnmorbiditeit 
van bloedingen. De mortaliteit van VKA-gerelateerde 
ICH is 45-50% en van de overlevenden raakt nog eens 
de helft blijvend geïnvalideerd.11,12 De mortaliteit van 
extracraniële bloedingen is ongeveer 5%. Toediening van 
de vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren met PCC 
herstelt direct de hemostase in patiënten met een VKA-
gerelateerde bloeding, maar het effect op de klinische 
uitkomst van bloedingen is onduidelijk. Er zijn namelijk 
geen gerandomiseerde studies in patiënten met ernstige 
bloedingen die een klinische verbetering aantonen na 
het toedienen van PCC. Dit ontbreken van sterk bewijs 
is te verklaren door de grote logistieke uitdagingen  
van een gerandomiseerde studie in acute patiënten met 
levensbedreigende aandoeningen, alsmede de ethische 
bezwaren van het onthouden van een potentieel levens-
reddende behandeling in kritisch zieke patiënten. Toch 
zijn er enkele studies die wel een positief effect van PCC 
suggereren bij patiënten met VKA-gerelateerde ICH door 
een reductie van het surrogaat eindpunt hematoom-
groei.13,14 Het bewijs is echter zwak, gezien het kleine 
aantal geïncludeerde patiënten, de retrospectieve onder-
zoeksopzet en de hoge kans op bias door het ontbreken 
van randomisatie. Bovendien zijn er ook studies waarin 
geen enkel effect zichtbaar was in patiënten met ICH 
die met PCC behandeld werden.15,16

Fase III-studieresultaten van AF-patiënten met ernstige 
NOAC- en VKA-gerelateerde bloedingen leveren belang-
rijke inzichten. Recent werden de uitkomsten van ern-
stige bloedingen gerapporteerd uit de RE-LY-studie 
(dabigatran versus VKA bij patiënten met AF) en uit  
de gecombineerde EINSTEIN-studies (rivaroxaban 
versus VKA voor behandeling van VTE).17,18 Van de 

ruim 18.000 geïncludeerde patiënten in de RE-LY-studie 
kregen 741 dabigatran-behandelde patiënten (6,1%) een 
ernstige bloeding waarbij de uitkomst en behandeling 
vergeleken werden met 421 patiënten (7,0%) die een 
warfarine-gerelateerde bloeding ontwikkelden. De 30 
dagen mortaliteit van dabigatran-gerelateerde bloedin-
gen was 9,1% en dit was significant lager dan de morta-
liteit van warfarine-gerelateerde bloedingen, ondanks 
het ontbreken van antidotum voor dabigatran (odds ratio 
0,56, 95% betrouwbaarheidsinterval 0,36-0,86, gecor-
rigeerd voor leeftijd, geslacht, lichaamsgewicht, nier-
functie en co-medicatie met een trombocytenaggrega- 
tieremmer).18 In de EINSTEIN-studies werden ruim 
8.000 patiënten behandeld voor VTE en hiervan had-
den 40 patiënten een rivaroxaban-gerelateerde ernstige 
bloeding en 72 patiënten een VKA-gerelateerde ernstige 
bloeding. De mortaliteit van ernstige bloedingen was 
niet verschillend in beide groepen (respectievelijk 7,5% 
en 11,1%).17 Hoewel deze studies suggereren dat het ont-
breken van een specifiek antidotum voor NOAC’s ken-
nelijk niet van groot belang is voor de uitkomst van de 
bloeding, is er twijfel of de patiënten met een VKA-
gerelateerde bloeding optimaal werden behandeld. Van 
deze patiënten met ernstige bloedingen werd slechts 
27% van de patiënten in de RE-LY-studie behandeld 
met vitamine K en 1,2% met PCC.18 Ondanks het feit 
dat de effectiviteit van PCC en vitamine K niet vast-
staat, lijkt dit in elk geval niet in overeenstemming met 
de Nederlandse praktijk. Een tweede belangrijke con-
clusie uit deze studies is,  dat er bij de meerderheid van 
ernstige bloedingen geen behoefte lijkt aan een antido-
tum. Bij 10-30% van de patiënten met een ernstige 
bloeding was de bloeding dusdanig levensbedreigend 
dat uitgebreide maatregelen genomen werden om de 
bloeding direct te stoppen zoals het geven van factor-
concentraten (waaronder PCC en recombinant geacti-
veerd factor VII) en endoscopische, radiologische of 
chirurgische interventies. Dit betrof minder dan 1% 
van het totale aantal patiënten dat in deze studies 
behandeld werd.17

Aangezien een specifiek antidotum bij de meeste patiën-
ten met een ernstige bloeding niet nodig is en gezien de 
twijfel over effectiviteit van het antidotum voor VKA, 
is het waarschijnlijk onterecht om het ontbreken van 
een antidotum voor NOAC’s aan te voeren als reden 
om geen NOAC voor te schrijven. Het mogelijke nadeel 
van het gebrek aan een antidotum moet afgewogen 
worden tegen de voordelen zoals het gebruiksgemak en 
de reductie van het risico op ICH. Desalniettemin lijkt 
het wenselijk om te beschikken over een snelwerkend 
middel dat de werking van NOAC’s kan neutraliseren 
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in geval van een ernstige bloeding, alsmede in patiënten 
met ernstige traumata of patiënten die een spoedoperatie 
moeten ondergaan.

Huidige behandelmogelijkheden voor 
patiënten met een NOAC-gerelateerde 
bloeding
In afwezigheid van een antidotum voor NOAC’s bestaat 
de initiële behandeling uit lokale hemostatische maat-
regelen zoals externe compressie of endoscopische en 
radiologische interventies gecombineerd met ondersteu-
nende maatregelen zoals hemodynamische ondersteuning 
waarbij een adequate diurese nagestreefd wordt om  
de renale eliminatie van NOAC’s te handhaven. Deze 
ondersteunende maatregelen zullen voor de meeste 
patiënten met NOAC-gerelateerde bloedingen voldoende 
zijn. In geval van een levensbedreigende bloeding of 
acute chirurgische interventie dienen aanvullende maat-
regelen overwogen te worden (Figuur 1). 
Er zijn twee soorten in vivo-studies verricht die de 
effectiviteit van niet-specifieke prohemostatica als anti-
dotum voor NOAC’s hebben onderzocht. Het eerste 
type onderzoek bestaat uit studies met gezonde vrijwil-
ligers die zijn behandeld met een NOAC en waarin het 
effect van een interventie werd gemeten met verschil-
lende ex vivo-stollingstesten. Het is echter niet duidelijk 
of correctie van stollingstesten ook leidt tot een verbete-
ring van de uitkomst van bloedingen. Stollingstesten 
zoals de protrombinetijd (PT), geactiveerde tromboplas-
tinetijd (APTT) en trombinetijd weerspiegelen slechts 
gedeeltelijk de in vivo-hemostase zoals deze op de plaats 
van de bloeding plaatsvindt. Het tweede type onderzoek 
betreft studies in gestandaardiseerde dier-bloedingsmo-
dellen waarbij verschillende prohemostatica toegediend 
werden aan NOAC-behandelde proefdieren. Hoewel 
dit type studie als voordeel heeft dat het effect van de 
prohemostatica gebaseerd is op een klinische bloedings-
uitkomst, zijn de verschillen tussen mensen en proef-
dieren op gebied van bloedstolling en farmacokinetiek 
dusdanig dat de vertaalslag naar de humane situatie 
doorgaans moeilijk is. 

Protrombine complex concentraat (PCC)
In een studie van Eerenberg et al. werden 50 eenheden 
(EH)/kg vierfactoren PCC toegediend aan gezonde 
vrijwilligers die behandeld werden met rivaroxaban of 
dabigatran.19 Rivaroxaban gaf een verlenging van de PT 
en een verlaging van de endogene trombine potentiaal 
(ETP) die volledig normaliseerden na toediening van 
PCC. De verlenging van de APTT en ‘ecarine clotting 
time’ (ECT) bij dabigatran-behandelde vrijwilligers 

normaliseerde echter niet. In een vervolgstudie in gezonde 
vrijwilligers die met rivaroxaban werden behandeld, gaf 
een lagere PCC-dosis (25 EH/kg en 37,5 EH/kg) een 
gedeeltelijke normalisering van stollingstijden.20 Verge-
lijkbare studies met driefactoren PCC’s (bevat stollings-
factoren II, IX, X) en met andere NOAC’s toonden 
vergelijkbare resultaten.21,22 
Studies in muizen (ICH-bloedingsmodel), ratten (staart-
bloeding), konijnen (nierbloeding) en varkens (heup-
fractuur), die behandeld zijn met dabigatran tonen een 
afname van het bloedverlies na behandeling met PCC 
in een dosis van 25-100 EH/kg ten opzichte van pla-
cebo.23-26 In deze diermodellen werden, net als bij de 
gezonde vrijwilligers, geen effecten op stollingstesten 
waargenomen. Dieren die werden behandeld met riva-
roxaban gevolgd door een PCC-bolus toonden ook een 
afname van het bloedverlies.27,28 Al met al suggereren 
deze studies dat vierfactoren PCC in een dosis van 25-50 
EH/kg een behandeloptie is in geval van ernstige, 
levensbedreigende bloedingen bij patiënten die NOAC’s 
gebruiken. Het gebruik van PCC is echter geassocieerd 
met een licht verhoogd risico op trombo-embolische 
complicaties.29  
Geactiveerde PCC (aPCC) bevat de stollingsfactoren 
II, VII, IX en X die in het productieproces geactiveerd 
worden en werd ontwikkeld als zogenaamde bypassing 
agent voor hemofiliepatiënten  met remmende antistof-
fen tegen factor VIII of IX. Studies in dabigatran- en 
rivaroxaban-behandelde ratten toonden een afname 
van bloedverlies aan na toediening van aPCC in een 
dosis van 50 of 100 EH/kg.24,27

Recombinant geactiveerde factor VII (rVIIa)
RVIIa werd net als aPCC ontwikkeld voor de behande-
ling van hemofiliepatiënten met remmende antistoffen 
tegen factor VIII of IX. Daarnaast is er veel ervaring 
met het off-label-gebruik in de behandeling van levens-
bedreigende bloedingen met wisselende resultaten.30,31 
Een belangrijk nadeel is dat het gebruik van rVIIa  
het risico op arteriële trombose verdubbelt ten opzichte 
van placebo (4,5% versus 2,0%).32 Bij gezonde vrijwilli-
gers die werden behandeld met melagatran, een directe 
trombineremmer waarvan de verdere ontwikkeling 
later gestaakt werd, gaf een enkele dosis van 90 microg/
kg rVIIa geen normalisatie van stollingstesten.31 In een 
ICH-muizenmodel waarin de muizen met dabigatran 
of rivaroxaban werden behandeld reduceerde rVIIa de 
hematoomuitbreiding ten opzichte van placebo.25,28 De 
resultaten van deze studies suggereren dat rVIIa alleen 
overwogen zou moeten worden als laatste redmiddel in 
patiënten met NOAC-gerelateerde bloedingen.
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Toekomstige behandelingsmogelijkheden; 
specifieke antidota voor NOAC’s
Idarucizumab is een gehumaniseerd antigeenbindend 
fragment (Fab) van een muis-antilichaam dat specifiek 
gericht is tegen dabigatran. In vitro bindt het met hoge 
affiniteit aan dabigatran en, ondanks overeenkomsten 
in de structuur met trombine, bindt het niet aan bekende 
trombinesubstraten.34 In studies met ratten (staartbloe-
ding) en varkens (leverbloeding) gaf de antistof een dui-
delijke afname van bloedverlies en mortaliteit.34,35 Recent 
werden de resultaten gepresenteerd van een studie waarin 
vrijwilligers die behandeld werden met dabigatran de 
antistof toegediend kregen.36 De antistof in doses van 
1-8 gram als enkelvoudige infusie gaf een dosisafhanke-
lijke complete normalisatie van stollingstesten. In 2014 is 
een grote, internationale studie gestart (RE-VERSE-AD; 
ClinicalTrials.gov nr. NCT02104947) waarbij patiënten 
met een dabigatran-gerelateerde bloeding behandeld 
zullen worden met idarucizumab, zodat voor het eerst 
het effect bij daadwerkelijk bloedende patiënten geëva-
lueerd kan worden. In Nederland loopt deze studie 
inmiddels in het Academisch Medisch Centrum, het 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en in het Maastricht  
Universitair Medisch Centrum. Andere centra zullen 
in de loop van 2015 toegevoegd worden.
Andexanet alfa is een gemodificeerd recombinant factor 

Xa. Door de verwijdering van het membraanbindende 
gamma-carboxyglutaminezuur (GLA)-domein en een 
mutatie in het proteasekatalytische domein is het eiwit 
biologisch inactief, maar bindt het wel met hoge affini-
teit aan rivaroxaban en apixaban.37 Hierdoor ontstaat 
een competitieve inhibitie van het anticoagulante effect 
van factor Xa-remmers. In ratten behandeld met riva-
roxaban en in humaan plasma verrijkt met rivaroxaban 
normaliseerde andexanet alfa verschillende stollings-
testen. Dit eiwit wordt momenteel verder onderzocht 
bij gezonde vrijwilligers (www.ClinicalTrials.gov; NCT 
01758432) en in de eerste helft van 2015 start de studie 
bij patiënten met een factor Xa remmer-gerelateerde 
bloeding. Interessant is dat andexanet alfa waarschijnlijk 
ook in staat is om de werking van de indirecte factor Xa 
remmers (laag moleculair gewichtsheparine en fonda-
parinux) tegen te gaan. Tenslotte is PER977 het nieuw-
ste specifieke antidotum. Dit synthetische eiwit heeft  
bindingsplaatsen voor directe trombineremmers, voor 
directe factor Xa-remmers en voor indirecte factor Xa-
remmers (heparine, laagmoleculair-gewichtsheparine en 
fondaparinux). Hiermee lijkt het het meest universele 
antidotum voor anticoagulantia. Recent werd bij gezonde 
vrijwilligers aangetoond dat dit middel direct het anti-
coagulante effect van de factor Xa-remmer edoxaban 
kan opheffen.38 

NOAC-gerelateerde bloeding 

Milde-matige ernstige 
bloedingen

Ernstige bloeding Levensbedreigende bloeding 

• stop met de NOAC 
• heroverweeg comedicatie 

(met name 
trombocytenaggregatie-
remmers) 

• lokale hemostatische
maatregelen (compressie, 
chirurgie, endoscopie, 
etcetera) 

• overweeg actieve kool bij 
<2 

• beleid conform milde-
matig ernstige bloedingen 

• overweeg inactief 
vierfactoren 
protrombinecomplex 
concentraat 25-50 E/kg 
intraveneus, 
trombocytentransfusie bij 
gelijktijdig gebruik van 

• beleid conform milde-
matig ernstige bloedingen 
maar overweeg hogere 
dosering inactief 
vierfactoren 
protrombinecomplex-
concentraat 50 E/kg. 

• indien onvoldoende 
klinische respons 
proefdosis Novoseven 90 
µg/kg, eventueel te 
herhalen na twee uur.

Figuur 1. Mogelijk behandelschema voor NOAC-gerelateerde bloedingen.

NOAC: niet-vitamine K-antagonist orale anticoagulantia; PCC: protrombine complexconcentraat (in Nederland verkrijgbaar als 

Cofact en Beriplex); APCC: PCC (FEIBA); rVIIa: recombinant, geactiveerd factor VII (eptacog alfa, Novoseven). Schema is geba-

seerd op en afgeleid van referenties 34 en 35.
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Conclusie
De introductie van NOAC’s belooft een verbetering en 
vereenvoudiging van de langdurige antistollingsbehan-
deling. Desondanks blijft het risico op bloedingen de 
belangrijkste complicatie. Het risico op ernstige bloe-
dingen is op individueel niveau acceptabel, afgezet 
tegen het beschermende antitrombotische effect van 
anticoagulantia. Gezien het grote aantal patiënten dat 
anticoagulantia gebruikt, zal de clinicus echter regel-
matig geconfronteerd worden met anticoagulantia-
gerelateerde bloedingen. Het is daarom van belang dat 
ziekenhuizen beschikken over een protocol hoe met 
deze bloedingen om te gaan. Hiervoor zijn nationale  
en internationale, praktische richtlijnen opgesteld waar-
op dergelijke ziekenhuisprotocollen gebaseerd kunnen 
worden.39,40 Het ontbreken van een specifiek antidotum 
is een relatief nadeel van NOAC’s ten opzichte van VKA’s, 
maar in de meerderheid van patiënten met ernstige 
NOAC-bloedingen zullen ondersteunende maatregelen 
voldoende zijn en kan afgewacht worden totdat de 
bloedspiegel van NOAC’s gedaald is. Voor ernstige, 
levensbedreigende bloedingen worden niet-specifieke 
prohemostatica zoals PCC geadviseerd, hoewel er tot 
op heden zeer weinig ervaring is met PCC voor deze 
indicatie. Prospectief verzamelde gegevens zullen in de 
nabije toekomst opheldering geven of PCC ook echt 
effectief is bij patiënten met een bloeding of bij patiën-
ten die een spoedingreep moeten ondergaan. De ont-
wikkeling van specifieke antidota voor dabigatran en 
factor Xa-remmers is veelbelovend en biedt de hoop  
dat de optimale behandeling van NOAC-gerelateerde 
bloedingen in de toekomst eenvoudiger wordt.
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Het ontbreken van een specifiek antidotum voor NOAC’s lijkt een relatief nadeel ten opzichte van VKA’s.

2. In de fase III-studies waarin NOAC’s vergeleken werden met VKA’s

•  was de uitkomst van NOAC-gerelateerde bloedingen niet slechter, ondanks het ontbreken van een 

specifiek antidotum en

•  waren aanvullende maatregelen zoals factorconcentraten bij de meeste patiënten met een ernstige 

bloeding niet nodig.

3. Studies in gezonde vrijwilligers en proefdiermodellen tonen dat niet-specifieke prohemostatica zoals PCC 

het anticoagulerende effect van NOAC’s gedeeltelijk antagoneren.

4. Veelbelovende specifieke remmers voor zowel dabigatran als factor Xa remmers zijn momenteel in ontwikkeling.

5. Gebaseerd op (inter)nationale richtlijnen die praktische adviezen bieden voor de behandeling van NOAC-

gerelateerde bloedingen kunnen lokale ziekenhuisprotocollen opgesteld worden. 

6. Milde-matig ernstige bloedingen: 

• stoppen NOAC

• heroverweeg comedicatie (met name trombocytenaggregatie-remmers)

• lokale hemostatische maatregelen (compressie, chirurgie, endoscopie, etc)

• indien NOAC korter dan twee uur tevoren ingenomen: overweeg actieve kool

• adequate diurese nastreven (teneinde renale klaring van NOAC te waarborgen)

7. Ernstige situaties:

• beleid conform milde-matig ernstige bloedingen(zie boven)

•  overweeg vierfactoren protrombinecomplex concentraat 25-50 E/kg intraveneus, overweeg trombocyten-

transfusie bij gelijktijdig gebruik van plaatjesremmende medicatie.

8. Bij levensbedreigende situaties

• beleid conform ernstige situaties maar kies de hogere dosering inactief vierfactoren PCC van 50 E/kg. 

• indien onvoldoende klinische respons proefdosis Novoseven 90 µg/kg, eventueel te herhalen na twee uur. 

• overweeg hemodialyse bij gebruik van dabigatran 

NOAC: niet-vitamine K-antagonist orale anticoagulantia; AVK: vitamine K-antagonisten; 
PCC: protrombinecomplexconcentraat


