Tranexaminezuur bij heup- en knieprothesen: oraal in plaats van
intraveneus.
SAMENVATTING
1) Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings-

en/of instellingsniveau?
Dit doelmatigheidsinitiatief leidt tot een reductie van intraveneuze (IV) medicatie perioperatief en
tot minder ‘vergeten’ medicatie (tranexamizuur) rond de operatie. Dit leidt dus tot een
kwaliteitsverhoging en daarnaast leidt het tot een kostenreductie.

2) Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie,
professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer verworven en geëvalueerd door het opzetten en
uitvoeren van het doelmatigheidsproject?
Er zijn meerdere disciplines betrokken bij deze omzetting (anesthesie, apotheker,
verpleegafdeling en orthopedie). Daardoor zijn de algemene competenties organisatie,
samenwerken, communicatie en professionaliteit ontwikkeld.

3) Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?

Het betreft een omzetting van het ene medicijn (IV) door het andere (orale toediening).
Na een multidisciplinair overleg is er besloten dat bij het geven van de premedicatie voor een
operatie kan de eerste gift tranexamizuur gegeven worden en na de operatie kan met de
avondmedicatie het laatste gift tranexaminezuur gegeven worden. Dit alles is vastgelegd in het
medicatieprotocol rond heup- en knieprothesen. [1]

Vakgroep:

Orthopedie MMC

Probleemstelling:

Perioperatief bloedverlies rond het plaatsen van een totale heupprothese (THP)
en totale knieprothese(TKP) is een significant probleem. Voorspellende
factoren voor een benodigde transfusie zijn onder andere verlengde
operatieduur en hogere leeftijd van de patiënt. In de huidige orthopedische
literatuur zijn vele aanwijzingen dat het geven van tranexaminezuur (TXA) bij
deze operaties (kosten)effectief is. Dit is een medicijn met stollingsfactoren dat
het perioperatieve bloedverlies verminderd en de transfusie behoefte
perioperatief verminderd. De effectiviteit hiervan is reeds in vele studies
aangetoond.[2] TXA kan via verschillende toedieningsvormen worden gegeven,
namelijk per os, intraveneus ofwel lokaal. In verschillende recente metaanalyses is er geen verschil in bloedverlies of transfusie behoefte tussen TXA
per os versus intraveneus. Er zijn ook studies verricht naar de
kosteneffectiviteit van de verschillende toedieningsvormen, hieruit bleek dat de
orale variant het meest kosteneffectief was.[3,4]
In het Maxima MC is er op dit moment een verschil in protocol tussen de heupen knieprothese. Bij de knieprothese dient de TXA pas gegeven te worden bij
het cementeren van de prothese op initiatief van de operateur. Bij de
heupprothese wordt de TXA al bij de inleiding (begin van de operatie) gegeven.
Dit leidt tot onduidelijkheid op de operatiekamer. Hierdoor treden er soms
vergissingen op en gebeurt het dat, met name bij de TKP, de TXA niet gegeven
wordt.

Doel van het
initiatief:

- Toedieningsvorm van TXA voor THP & TKP herstructureren en uniformiteit
creëren. Hierdoor patiënt veiligheid verhogen en ervoor zorgen dat er géén
patiënten géén TXA meer krijgen.
- Kosteneffectievere methode introduceren.
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Plan van aanpak:

-Literatuurstudie
naar
(kosten)effectiviteit
van
verschillende
toedieningsvormen van TXA bij orthopedische ingrepen.
-Inventarisatie
huidige
protocol
van
gebruik
TXA.
-Apotheek en anesthesie benaderen voor mogelijkheden tot aanpassing in
perioperatieve medicatie.
-Multidisciplinaire bespreking plannen met anesthesie, apotheker,
verpleegafdeling en orthopedie.
-In overleg met apotheker nieuwe medicatieprotocol schrijven.
-Implementeren nieuwe protocol. (eg perioperatieve IV TXA weglaten en
vervangen door perioperatieve TXA per os).

Beoogde
resultaten:

Een oplossing ligt in het aanpassen van de toedieningsvorm, waardoor het
medicijn per os gegeven kan worden op een gestandaardiseerd moment,
namelijk bij de premedicatie en bij de avondmedicatie.[1]
Bijkomend voordeel van deze aanpassing ligt in het feit dat de intraveneuze
variant een erg kostbaar medicijn en de orale variant kosteneffectiever is
gebleken.
Meer uniformiteit creëren binnen knie- en heupprothese protocollen. Hierdoor
minder onduidelijkheid en onrust op operatiekamer, hierdoor wordt de patiënt
veiligheid en kwaliteit verhoogd.
Dosering:
Intraveneus:
-advies literatuur: 2x20mg/kg
- TKP: 2x5mL (=1000mg), bij cementeren van prothese.
- THP: 2x5mL (=1000mg), bij inleiding
Oraal:
-2 doses of 10-20 mg/kg (2 uur preoperatief en 8 uur postoperatief)
Kosten per patiënt::
IV advies: €25.01
IV huidig protocol: €8.34
Tablet: €1.27 [7]
- Kosten besparing per patiënt in huidig protocol: €7.07
- Kostenbesparing per patiënt in doses in literatuur: €23.74
- aantal TKPs 2015/ 2016: 318/ 303 prothesen
- aantal THPs 2015/ 2016: 375/ 340 prothesen
Kostenbesparing tov huidig protocol:
2015: €7.07 x 693 = €4.899,51
2016: €7.07 x 646= €4.567,22
Kostenbesparing tov literatuur:
2015: €23.74 x 693 = €16.451,2016: €23.74 x 646= €15.336,-

Behaalde
resultaten:

De protocollen zijn herschreven en de geïmplementeerd. We merken dat de
processen nu gestroomlijnder verlopen en dat dit zorgt voor meer rust op de
operatiekamer (eg hogere patientveiligheid en kwaliteit). Daarnaast levert dit
dus voor elke patiënt die een THP of TKP krijgt een kostenreductie. Na twee
maanden is gecontroleerd of de nieuwe protocollen worden nageleefd. Dit bleek
het geval, enig commentaar was dat sommige patiënten moeite hadden met de
grootte van de pillen.

Evaluatie:

Op de lange termijn is er geen evaluatie noodzakelijk.
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Borging:

Na een multidisciplinaire bespreking is deze ‘nieuwe’ manier van het toedienen
van tranexaminezuur vastgelegd in de protocollen van zorg rondom heup/ knie
prothesen.
Het kan ook geëxtrapoleerd worden naar andere operaties waar
tranexaminezuur perioperatief gebruikt wordt.

Generaliseerbaar
heid resultaten:

In dit doelmatigheidsproject wordt deze aanpassing alleen toegepast op
electieve THPs en TKPs. Het is mogelijk om de indicatie te verbreden naar alle
soorten orthopedische prothesen die geplaatst worden binnen het MMC waarbij
tranexaminezuur wordt toegepast. Daarnaast is er ook literatuur beschikbaar
dat er een meerwaarde is van het gebruik tranexaminezuur binnen de
traumatologie (bij de behandeling van proximale femurfracturen met
osteosynthese).[5]
De resultaten van dit doelmatigheidsproject kunnen worden verwacht in elke
orthopedische instelling waar tranexaminezuur perioperatief wordt toegepast.
Volgens het Landelijk Register van Orthopedische Implantaten (LROI) zijn er in
2015 32.607 THPs en 29.749 TKPs geplaatst en dit heeft een licht stijgende
trend. (zie bijlage 1).
Zou je dit doorrekenen naar alle orthopedische behandelcentra, dan zou dit een
minimale besparing van tussen €400.000,- en €1.3 miljoen op kunnen
leveren.[6]

Rol AIOS:

Ik heb een literatuurstudie verricht naar de veiligheid en verschil in
complicaties, kosten en toepasbaarheid van deze vorm van het geven van
tranexaminezuur. Ik heb de protocollen aangepast in samenwerking met een
staflid. Daarnaast heb ik een multidisciplinaire bespreking gepland met
anesthesie, apotheker, verpleegafdeling en orthopedie en de aanpassingen
gecommuniceerd naar de verschillende afdelingen.

Leereffect
project:

Coördinatie en aanspreekpunt van dit initiatief binnen de vakgroep en andere
specialismen. Daardoor zijn de algemene competenties organisatie,
samenwerken, communicatie en professionaliteit ontwikkeld.

Begeleiding AIOS:

De opleider (dr. RPA Janssen) is als supervisor (staflid) betrokken geweest bij
het project. Hij is ook betrokken geweest bij alle wijzigingen in de protocollen
en de communicatie naar de verschillende afdelingen.

X

Ik ga akkoord dat deze informatie via de website van de OOR regio openbaar gemaakt
wordt. [aankruisen a.u.b. indien akkoord]
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Bijlage 1 LROI aantallen THP en TKPs
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