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Toekomstbestendige Antistollingszorg 
Nieuwsbrief 2, september 2017 
Visieontwikkeling, innovatieplan, rapport & business case met 
substitutie 2.0, antistolling breed regioprotocol, draagvlak 
 

 
Na ons symposium van 20 juni 2017 brachten we onze eerste nieuwsbrief uit. Dit betrof het verslag van 
ons AGV-symposium. Met deze tweede nieuwsbrief informeren we u over onze voortgang deze zomer 
en verdere plannen. Ons doel is om hiermee te inspireren om zo samen in Nederland te werken aan de 
noodzakelijke inrichting van toekomstbestendige antistollingzorg. Het is goed dat we van elkaar leren en 
daarbij kijken wat bruikbaar is in de eigen regio zodat we het ‘wiel’ niet steeds opnieuw hoeven uit te 
vinden. Vanuit het AGV zijn en zijn / komen de volgende producten ter beschikking / beschikbaar per..: 
1. Innovatieplan (inclusief beeldend plan) t.b.v. visie ontwikkeling kartrekkers en regio (beschikbaar). 
2. Regionaal Antistollingsprotocol. Veiligheid en middel voor snelle start in de regio (begin 2018). 
3. Publicatie Toekomstgerichte Organisatie Antistollingszorg. Financiële gevolgen van klassieke 

substitutie en substitutie 2.0. Middel om regionale stakeholders te betrekken (eind oktober 2017) 
4. Model berekening Business Case. In Excel beschikbaar het onderliggende model van de Business 

Case ontwikkeld door de studenten van de HAN samen met Menzis en AGV (eind 2017). 
5. Samen werken aan draagvlak Toekomstbestendige Antistollingzorg (nieuwsbrief en gesprekken) 
 
1. Visie ontwikkeling toekomstbestendige antistollingzorg, vertalen naar uw eigen regio 
N.a.v. ons symposium is al vanuit meerdere regio’s contact met de kwartiermaker gezocht om op basis 
van dezelfde visie mee te denken over hoe dit in de eigen regio te realiseren. Hierbij is meegedacht over 
een aanpak met een financiële begroting om deze mee te nemen in de onderhandelingen met de 
zorgverzekeraars. Voor de binding in de regio en het enthousiasmeren van gemandateerde 
vertegenwoordigers uit 2e en 1e lijn, is het belangrijk is om een visie (stip op de horizon) neer te leggen in 
de eigen regio (antistolling breed) en van daaruit het plan op te bouwen. De materialen (innovatieplan, 
beeldend plan) van het AGV kunnen hierbij benut worden.  
In gesprek met andere regio’s komen natuurlijk ook daar de specifieke uitdagingen boven. In de Gelderse 
Vallei is de situatie overzichtelijk. Toch zal er in alle regio’s iets moeten gaan gebeuren en op heel korte 
termijn. Een pragmatische aanpak zal dan wel eens kunnen werken, om klein te beginnen met het open 
idee dat later andere partijen aan kunnen haken. Veel komt wel aan op de eerste fase, het vinden van 
draagvlak in de regio door de lokale initiatiefnemers (stappenplan hiervoor opvraagbaar).   
 
2. Regioprotocol, bindend middel voor snelle regionale start 
We hebben veel positieve reacties gekregen op het concept Anti Coagulation Treatment-regioprotocol 
(http://act-protocol.org/ inloggegevens: gebruikersnaam: ProtocolACT en wachtwoord: GoodACT2017 / 
alles hoofdlettergevoelig). We schatten in dat dit beschikbaar komt begin 2018. Op dit moment zijn we 
samen met PortaVita in gesprek over zaken als ‘het financiële plaatje’ met uiteindelijk ‘aankoopbedrag’, 
masterversie, juiste organisatie structuur bij meerdere regioprotocollen, etc. 
Regio’s kunnen met behulp van dit master-protocol in 2018 snel en praktisch aan de slag. Ook de LSKA 
2.0 is meegenomen in dit protocol. Dit kan een goede concrete startactiviteit zijn van een (verder) op te 
starten Regionaal Antistollingscentrum en daarmee meteen een zeer goede bindende factor zijn in de 
regionale antistollingsketen. Op basis van de masterversie kan de regio in relatief korte doorlooptijd 
(2018) eigen vertaalslagen maken. Ook bij het geven van nascholing aan de eerste lijn, kan de inzet van 
dit protocol bijdragen tot snelle implementatie van veilige en doelmatige antistollingzorg.  

http://act-protocol.org/
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Om de doorlooptijd van dit protocol aanmerkelijk te versnellen is er financieel risico genomen door drie 
partijen: De Vakgroep Interne / MDL van het ZGV, De Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei en 
de Trombosedienst Neder-Veluwe en Portavita voor het webdesign en de hosting.  Het doel is om in elk 
geval hun voorinvestering uit de ‘aankoop’ vanuit andere regio’s terug te verdienen. Mocht er een 
‘overschot’ ontstaan, dan kan dit verder aangewend worden voor investeringen in andere ‘producten’ 
die ook weer gedeeld worden. 
 
3. Toekomstbestendige antistollingszorg: Business Case klassieke substitutie en substitutie 2.0 
Op ons symposium presenteerde Menzis de uitkomsten van de Business Case. Hierin is niet alleen 
onderzocht welk deel voor substitutie vanuit de 2e lijn naar de 1e lijn verplaatst kan worden, maar is ook 
vanuit twee modellen gekeken naar de effecten op de gevolgkosten (eventkosten) en naar de patiënt 
tevredenheid. Het idee van substitutie 2.0 (de regiefunctie komt bij het AGV inclusief het 
casemanagement) gaf de beste financiële uitkomst. Eind oktober brengen we de geïntegreerde en 
kernachtige versie uit van de twee eindexamen opdrachten van beide studenten van de HAN. De 
uitdaging is dat het hier gaat om een innovatief idee met voor zover bij ons bekend weinig data om 
beleid op te bouwen. Die zullen, het is immers een innovatie, moeten komen vanuit real life data 
(pilots?) en op basis van uitspraken van experts. Daarom willen we alsnog een enquête uitzetten met als 
doel een grotere respons voor een betere voorspellende waarde. Hierbij hebben we de hulp nodig van 
de relevante beroepsverenigingen om hun achterban te stimuleren. 
 
4. Toekomstbestendige antistollingszorg: uw eigen regionale Business Case berekenen  
De Business Case komt beschikbaar in een Excel bestand. Hierdoor zijn andere regio’s samen met 
relevante stakeholders snel in staat om een berekening voor de eigen regio te maken. Hierbij kunnen de 
variabelen als uitgangsdata (bv. populatie grootte, begeleidingskosten) en variabelen rondom de 
aannames (bv. percentage substitutie, optreden events) aangepast worden aan de eigen regio. Met dit 
‘product’ stellen we regio’s zeer snel in staat om te werken aan draagvlak bij regionale stakeholders. 
 
5. Uitdragen van onze kennis, werken aan verbreding draagvlak 
Naast deze tastbare producten investeren we als AGV ook veel tijd om onze kennis te delen en om 
draagvlak te creëren voor onze visie op toekomstbestendige antistollingzorg. We informeren via deze 
nieuwsbrief ‘het land’. Daarnaast voeren we gesprekken met zorgverzekeraars en beroepsverenigingen. 
Zorgverzekeraars zoeken innovatieve ideeën op dit dossier. Vaak blijft die steken bij de ‘vingerprik’ en 
backoffice efficiency. Vanuit hun kant is dan ook veel interesse in het AGV en hoe dit verder gaat. De tijd 
dringt ook met ontwikkelingen als: groei van het totale volume en complexiteit, verdere omzetafname 
VKA (=TD), groei NOAC’s, aanpassing NHG-standaard waardoor de huisarts meer kan gaan betekenen 
(capaciteit en kwaliteit voldoende?) en ontwikkelingen bij DVT (langer behandelen). Een scenario op TD-
niveau is dat de omzetdaling kan leiden tot lokaal omvallen van een TD. De continuïteit van de VKA-zorg 
in die regio wordt dan een probleem. 
 
Ook zijn we op diverse plaatsen gevraagd om tijdens bijeenkomsten, scholingen en symposia onze kennis 
te delen. 
3 november Landelijke nascholingsdag kaderhuisartsen Hart- en Vaatziekten  
6 november Beleidsdag Cliëntenraad Trombosediensten 
15 november Symposium met 1e lijn vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei (“de Clinic”)  
5 december Innovatiebijeenkomst Federatie Nederlandse Trombosediensten 
 
Namens het AGV-team, 
Gijs Tenthof, kwartiermaker, 0629401104, suc7@xs4all.nl  
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