‘ Heupfractuur en vitamine K antagonist of directe orale
anticoagulantia, wachten of couperen?’
SAMENVATTING
1) Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op

afdelings- en/of instellingsniveau?
Veel patiënten worden jaarlijks opgenomen met een heupfractuur, waarvan steeds meer antistolling
gebruiken. Patiënten die antistolling gebruiken moeten vaak langer wachten, omdat het antistollingseffect
gecoupeerd moet worden voor operatie. Het geven van protrombine complex concentraat verlaagt de
wachtduur. Snelle operatie is de meest effectieve vorm van pijnstilling, daarnaast resulteert het in
verlaging van de mortaliteit, complicaties, duur ziekenhuis opname en betere postoperatieve uitkomst
van de patiënt.

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?
Door het opstellen van een werkgroep en het schrijven van een protocol met de betrokkenen (i.e.
spoedeisende hulp, chirurgie, anesthesie, hematologie, apotheek, orthopedie). Om dit te kunnen
waarborgen zijn de algemene competenties nodig.

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

Protrombine complex concentraat kan worden toegediend bij patiënten die vitamine K antagonisten
gebruiken alvorens een heupoperatie, indien de patiënt klinisch goed gekeurd is voor operatie, geen
contra-indicaties zijn en er een operatiekamer/operateur beschikbaar is. Dit zal gebeuren op verzoek van
de chirurgie of orthopedie zodra de patiënt opgenomen is.

Vakgroep:

Orthopedie

Probleemstelling:

De incidentie van proximale femurfracturen in Nederland stijgt met het ouder
worden van de bevolking. Van 7.614 patiënten per jaar in 1981, steeg dit naar
21.000 in 2010 (1). Heupfracturen zijn een belangrijke oorzaak van
ziekenhuisopnamen en vermindering in kwaliteit van leven. Snelle operatie na
een heupfractuur wordt in literatuur aanbevolen. Snelle operatie is de meest
effectieve vorm van pijnstilling, daarnaast resulteert het in verlaging van de
mortaliteit, complicaties, duur ziekenhuis opname en betere postoperatieve
uitkomst van de patiënt. Preoperatieve vertraging van meer dan 48uur
verhoogd de 30-dagen mortaliteit met 41% en de 1-jaars moraliteit met 33%.
(2) Preoperatieve vertraging kan worden opgelopen door administratieve of
klinische redenen. Een veelvuldige klinische reden is het gebruik van
anticoagulantia, gezien bij grote operaties pas geopereerd kan worden bij een
INR < 1.5-2.0 (bij vitamine K antagonisten (VKA’s)) en na 48 uur of langer bij
patiënten met nierfunctiestoornissen (bij Directe Orale Anticoagulantia
(DOAC’s)). In 2016 maakte ongeveer 11.5% van de Nederlandse populatie
gebruik van anticoagulantia, waaronder 399.210 mensen een VKA en 128.386
een DOAC gebruikten. (3) Recente studies hebben laten zien dat het gebruik van
protrombine complex concentraat (PCC), om het effect van VKA te couperen,
kosten efficiënt is. Hierbij wordt 1.250 Britse pond gespaard per patiënt met
een heupfractuur. (4)
In Nederland en in de literatuur is er nog geen eenduidig beleid t.a.v. couperen
van vitamine K antagonisten en DOAC’s. Soms word er vitamine K gegeven,
echter in sommige gevallen wordt en een PCC gegeven of een selectief
antidotum. Hierdoor er zijn er grote verschillen in praktijkvariatie dat
consequenties heeft voor de patiënt.
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Doel van het
initiatief:

Het doel is de tijd tot operatie te verkorten bij patiënten met een heupfractuur
en een VKA of een DOAC. Waarbij het risico op complicaties wordt verlaagd en
de ligduur van deze patiënten wordt verkort. Dit doelmatigheidsproject draagt
zo bij aan het verbeteren van kwaliteit van zorg en kosten-efficiëntie. Verder zal
het bijdragen aan het terugdringen van praktijkvariatie.

Plan van aanpak:

Er zal een literatuuronderzoek worden verricht. Verder zullen de patiënten die
in 2017 waren opgenomen met een pertrochantaire of collumfractuur en die
een VKA of DOAC gebruikten, worden nagekeken o.b.v. beleid en de gevolgen
hiervan t.a.v. kosten, tijd tot operatie, redenen vertraging tot operatie en
complicaties.

Beoogde
resultaten:

Men kan op basis van de huidige literatuur stellen dat toediening van PCC in de
(sub)acute setting bij patiënten die een VKA gebruiken effectief en veilig is. Er
is nog te weinig literatuur beschikbaar om te stellen dat het omkeren van het
effect van een DOAC effectief en veilig is middels PCC of middels de nieuwe
specifieke antidota. Derhalve werd de volgende kosten-baten analyse gedaan op
de patiënten die in 2017 werden opgenomen met een heupfractuur (n=236) en
die een VKA gebruikten (n=39).
Zie onderstaand een voorbeeld overzicht per patiëntengroep zodat het
kostenverschil per stap in het proces meteen helder is (praktijkvariatie in
iedere schakel van het proces). Kosten tijdens de operatie blijven gelijk,
ongeacht antistolling. Met name voor en na de operatie treedt praktijkvariatie
op.
Met VKA (n=39)
Zonder antistolling (n=…)
Preoperatieve kost (=1 dag acute
Preoperatieve kost (=1 dag acute
opname afdeling) (28h01 min x
opname afdeling) (15h32 min x
(€557/24))= €650.07
(€557/24))=€355.55
Kosten besparing preoperatief (tijd tot OK) per patiënt
Patiënt met VKA – patiënt zonder antistolling = 28h 01min – 15h 32min = 12h
29min
1 dag acute opname afdeling= €557/24h= €23.30/h x 12,5h = €290
(dit gaat over de tijd die versnelt kan worden. De tijd dat de patiënt met
antistolling wacht, min de tijd dat een patiënt zonder antistolling wacht.)
Kosten besparing postoperatief (opname duur) per patiënt
Patiënt met VKA – patiënt zonder antistolling = 210h 25 min – 170h 18 min =
40h 7 min
40h 7 min –12h 29 min (preoperatieve tijd) =27h 38min
1 dag verpleegafdeling = €396/24h= €16.5/h x 27.5h = €453,75
(Er vanuit gaande, dat patiënten minder lang opgenomen liggen indien zij minder
lang moeten wachten voor operatie (gezien patiënten minder vaak complicaties
ontwikkelen, zie inleiding)).
Kosten toediening PCC (Beriplex):
Gemiddelde INR van de patiënten met een VKA= 3.1.
Daarvoor benodigd: 2 flacons = €240
Kosten verschil per patiënt
€290 + €453.75 = €743.75 – €240 = €503.75
Bespaar: €503.75 x 39 patiënten = €19.646.25/ per jaar
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Behaalde
resultaten:

Er is nog meer onderzoek nodig naar de effectiviteit en veiligheid van couperen
van DOAC’s. PCC kan worden toegediend alvorens heupoperatie bij patiënten
die VKA’s gebruiken, indien de patiënt klinisch goed gekeurd is voor operatie,
geen contra-indicaties zijn en er een operatiekamer/operateur beschikbaar is.
Dit zal gebeuren op verzoek van de chirurgie of orthopedie zodra de patiënt
opgenomen is.

Evaluatie:

Na een jaar kan geëvalueerd worden of er een verandering in kosten-efficiëntie
en complicaties zijn opgetreden middels een nieuw retrospectief
dossieronderzoek.

Borging:

Door het opstellen van een werkgroep met een apotheker, anesthesist,
hematoloog, spoedeisend hulp arts, traumatoloog en orthopeed, die samen
zullen zitten om het protocol te herschrijven. Zo zal een eenduidig beleid
gemaakt worden in het Maxima Medisch centrum. Door scholing van de
betrokken specialisten/ arts-assistenten, zullen zij geattendeerd worden op dit
vernieuwde protocol.

Generaliseerbaar
heid resultaten:

Onze resultaten zijn generaliseerbaar onder alle klinieken die heupfracturen
behandelen.

Rol AIOS:

Opzetten project, uitvoeren analyse, maken van protocol en uitvoeren van het
project.

Leereffect
project:

-

Begeleiding AIOS:

De landelijke protocollen, regionale protocollen en protocol van het
Maxima Medisch Centrum zullen vergeleken worden om zo te kijken
waarin de verschillen zitten.
Kennis vergaren over welke antidota gebruikt kunnen worden om het
effect van VKA’s en DOAC’s te couperen. Daarbij effectiviteit ten op
zichtte van complicaties uiteenzetten.
Bekijken van de huidige gang van zaken ten aanzien van kosten, tijd tot
operatie, redenen vertraging tot operatie en complicaties bij patiënten
die in 2017 zijn opgenomen met een pertrochantaire of collumfractuur
en die een VKA of DOAC gebruiken.

Dr. J.G.E. Hendriks, orthopedisch chirurg
Dr. M. van den Besselaar, orthopedisch chirurg
Dr. C.C.M.M Jaspars, orthopedisch chirurg

X Ik ga akkoord dat deze informatie via de website van de OOR regio openbaar gemaakt
wordt.
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