I. Coloscopie en OAC’s
“5-stappenplan”:

OLV Ateljee
Workshop Gastro-Enterologie
Dr. Veerle Mattens

1. Welk onderzoek is gepland?
• Niet elke procedure implicatie op
inname bloedverdunner

1. Welk onderzoek is gepland?
2. Welke bloedverdunner neemt de patiënt?
3. Wat is de indicatie voor de
bloedverdunner?
4. Wanneer moet de bloedverdunner
gestopt worden?
5. Wanneer mag de bloedverdunner
herstart worden?

2. Welke bloedverdunner neemt
de patiënt?
• Anti-aggregantia vs Anti-coagulantia
• Verschillende sterkte/werkingsduur

• Onderscheid tussen ‘hoog-risico’ en
‘laag-risico’ procedure
• Diagnostisch vs Therapeutisch
(poliepectomie) onderzoek niet altijd
voorspelbaar

Anti-Aggregantia
• Acetylsalicylzuur +/- Dipyridamol
• P2Y12 Rc-blocker (clopidogrel,
prasugrel, ticlodipine en ticagrelor)
• Glycoproteïne IIb/IIIa-receptoren
antagonisten (reopro, agrastat, integrillin)

• Halfleven afhankelijk van nierfunctie, leeftijd
• Interacties met andere medicaties
• Mogelijkheid ‘reversing’ bij bloeding?

Anti-coagulantia
• Vitamine K-antagonisten
(sintrom, marcoumar, marevan)
• Factor Xa-inhibitoren= NOAC’s
(Eliquis, Xarelto, Pradaxa)
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3. Wat is de indicatie voor de
bloedverdunner?
• Niet elke bloedverdunner mag zomaar
gestopt worden
• Verschil tussen ‘hoog-risico’ en ‘laag-risico’ op
thrombo-embolisch insult bij onderbreking
• Noodzaak bridging?
• Bij twijfel: overleg met cardioloog/neuroloog

4. Wanneer moet de
bloedverdunner gestopt worden?
Maatregelen ifv.:
• het type onderzoek (hoog-risico versus laagrisico)
• het type bloedverdunnend produkt
(halfwaardetijd)
• de indicatie voor het nemen van een
bloedverdunner (trombo-embolisch risico:
hoog-matig-laag)
In regel enkel noodzakelijk stop bloedverdunner
voor hoog-risico procedure
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5. Wanneer mag de
bloedverdunner herstart worden?
Naar analogie met stoppen van de bloedverdunner,
afhankelijk van:
•het type onderzoek (hoog-risico versus laag-risico)
•het type bloedverdunnend produkt (halfwaardetijd)
•de indicatie voor het nemen van een bloedverdunner
(trombo-embolisch risico: hoog-matig-laag; al dan
niet “overbruggingsschema”).

II. Complicaties colonoscopie
1. Bloeding

(0,1-0,6%)

2. Perforatie (0,05-0,3%)

7x frequenter post-poliepectomie

3. Abdominale pijn en discomfort

(Transiënt 33%)

4. Infecties (Tansiënte bacteriëmie 4%, geen aangetoond causaal
verband)

5. Cardiopulmonair (anesthaesie):
*Afhankelijk van leeftijd & comorbiditeiten
*CAVE aspiratie!
Serious adverse events 0,28%
Alarmsignalen: progressieve pijn, koorts, HD onstabiel

III. Vragen?
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