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Doel 
  
Naar aanleiding van het IGZ-rapport “Keten trombosezorg niet sluitend” is een Landelijke Standaard Ketenzorg 
Antistolling (LSKA) opgesteld. 
In de regio van Winterswijk is dit vanaf november 2012 opgepakt om tot verdere afstemming omtrent afspraken en 
verantwoordelijkheden te komen met betrokken partijen in de keten trombosezorg. 
Dit document beschrijft de gevolgde procedure hierin en de afspraken die met de betrokken partijen gemaakt, 
vastgelegd en bekrachtigd zijn. 
In 2014 is LSKA 2.0 uitgebracht. Hierbij is rekening gehouden met DOAC’s en TAR’s en de daarbij optredende 
veranderingen in de organisatie van de zorg rondom anti stolling. 
  

Definities en termen 
  
LSKA        Landelijke standaard Ketenzorg antistolling 
VKA          Vitamine k antagonisten 
DOAC’s     Directe orale anticoagulantia 
TAR’s        Trombocytenaggregatieremmers 
  

Werkwijze 
  
Twee-jaarlijks worden de LESA documenten ter her beoordeling gedeeld met de contactpersonen. 
Na goedkeuring worden de documenten via het internet van het SKB openbaar gedeeld. 
Contacten verlopen primair via e-mail; afspraken worden ook per e-mail vastgelegd. 
Onderstaand staan de contactpersonen vermeld van de diverse keten partners in de regio: 

  
Apotheken 

 Er zijn contacten gelegd met apothekerskringen in de regio waarbij afspraken en 
verantwoordelijkheden opgesteld zijn welke vastgelegd en bekrachtigd zijn: zie Eerstelijns 
Samenwerkingsafspraken Apothekers. 
Contact persoon namens de AVOA: Niek Molendijk (BENU-Winterswijk) 
  

Huisartsen 

 Met de Huisartsen Zorg Oost Achterhoek (HZOA) zijn de afspraken en verantwoordelijkheden 
getoetst. Deze afspraken zijn verspreid naar de achterban: zie  Eerstelijns 
Samenwerkingsafspraken Huisartsen . 
Gedelegeerd contactpersoon: Hans van der Vuurst voor het Medisch Coördinatiecentrum 
Winterswijk. 
  

Tandartsen 

 Voor de tandartsen in de keten trombosezorg zijn de twee grootste praktijken in de Oost-
Achterhoek geconsulteerd. Dit heeft geleid tot het Eerstelijns Samenwerkingsafspraken 
Tandartsen. 
Contactpersonen: Fred Boland (Winterswijk e.o.) en de praktijk Janssen en Linssen (Neede). 
  

Specialisten ouderengeneeskunde 

http://iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=3947f805-03d5-4c51-8193-ef5703d0b9c3
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http://iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=f4288644-cc19-424c-af65-187194017c54


 Met betrekking tot afspraken naar de verpleeghuizen in de regio is er overleg gepleegd met alle 
betrokken specialisten ouderengeneeskunde die verbonden zijn aan De Molenberg in Groenlo en 

Pronsweide in Winterswijk. Afspraken voor dit specialisme zijn vastgelegd in het Eerstelijns 
Samenwerkingsafspraken Specialisten ouderengeneeskunde. 
Contactpersoon: Judith Visser (De Molenberg) en Nicole Haarman (Pronsweide). 

  

Verantwoordelijkheden 
  
De klinisch chemicus is eindverantwoordelijk voor: 

 Procedurele gang van zaken. 

 Contacten intern en extern (casemanager) 

 Bewaakt de continuïteit in te maken afspraken en zorgen dat afspraken vastgelegd en geïmplementeerd 
worden in protocollen en werkwijzen. 

  
De doseerarts is verantwoordelijk voor: 

 Medische aspecten rondom de patiënt 
  
De medisch leider is eindverantwoordelijk voor: 

 Medisch inhoudelijke zaken TD-patiënten 

  
  

Bijbehorende documenten 
  
LSKA: LSKA 2.0 
Eerstelijns Samenwerkingsafspraken Apothekers 
Eerstelijns Samenwerkingsafspraken Huisartsen 
Eerstelijns Samenwerkingsafspraken Tandartsen 
Eerstelijns Samenwerkingsafspraken Specialisten ouderengeneeskunde 
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