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Werkafspraak DVT

Definitie:
1. Een patiënt meldt zich als zelfverwijzer of via 112 met een verdenking trombose-

been
2. de patiënt wordt gezien door de SEH arts (assistent)
3. Daar waar gesproken wordt over DVT wordt ook bedoeld een oppervlakkige, kuit-

vene of trombose anderszins

Werkafspraken
1. Bij een klinische verdenking op een DVT wordt in beginsel het protocol van het 

acute boekje gevolgd: De arts doet een Wells score, is de score <2 dan is een D-
dimeer voldoende om een DVT uit te sluiten. Is de score >/= aan 2, dan wordt zo-
wel een D-dimeer als een Echo DVT verricht.

2. Een DVT (wanneer de Wells score >/= 2 is) is pas uitgesloten als beide tests nega-
tief zijn. Bij gerede verdenking op een DVT en een negatieve echo, maar een posi-
tieve D-dimeer test, zal de Echo herhaald moeten worden na 1 week. Dit laatste 
kan ook via de huisarts

3. Ma-Vr: 8:00 – 17:00: De Echo DVT wordt direct gedaan. De SEH arts doet de aan-
vraag via Ecare en de patiënt mag zonder overleg naar de balie van de radiologie. 
De SEH arts legt uit dat de patiënt tussendoor geholpen gaat worden en dus mo-
gelijk even moet wachten. Let op, de balie gaat om 17:00 uur dicht!

4. Bij Oppervlakkige trombose, of kuitvenetrombose is vaak ook een behandeling 
aangewezen

5. De behandeling van Trombose vereist specifieke kennis van trombose en follow 
up. De behandeling hoort in beginsel thuis bij de interne geneeskunde. 

6. Patiënten met trombose worden dan ook verwezen naar de interne geneeskunde. 

7. Indien de diagnostiek niet direct rond gemaakt kan worden gelden de volgende af-
spraken

a. De SEH arts behandelt de patiënt voor trombose met een eenmalige subcu-
tane injectie innohep op basis van gewicht (zie farmacotherapeutisch kom-
pas) De Echo wordt de volgende dag gemaakt. Na het maken van de echo 
komt de patiënt terug naar de SEH voor de uitslag en ofwel ontslag naar 
huisarts (echo negatief) ofwel consult interne geneeskunde (echo positief 
voor diepe OF oppervlakkige trombose)

b. Na 17:00 uur  en volgende dag is weekdag: de SEH arts doet de aanvraag 
via E-care. de patiënt komt de volgende dag terug en meldt zich om 9:30 
uur bij de balie van de radiologie. 

c. Na 17:00 uur en de volgende dag is weekeinddag: De SEH Arts doet de 
aanvraag via E-care. De patiënt komt de volgende dag terug en meldt zich 
om 11:00 uur bij de balie van de radiologie (1e etage).  Indien de balie dicht 
is, staat er een bordje wat de patiënt moet doen. 
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d. NB. In het weekeinde worden geen acute DVT’s gedaan buiten de geplande 
ochtenduren, wel de volgende dag, ook als dat in het weekeind valt.

8. Er is een standaard patiëntenbrief gemaakt voor patiënten die terug moeten ko-
men. Voor het DVT onderzoek. Deze kan worden uitgeprint (Ecare -  Documenten) 
en meegegeven worden aan de patient. 
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