
 

 

 
Betreft: Verwijzing IAT/IVT 
Bijlagen: Aangepaste triage-instructie/handleiding Beroertealarm 
 
Amsterdam, februari 2020 
 
 
Aan de huisartsen in de regio Noord-Holland / Flevoland, 
 
Zoals u wellicht (ook) via andere kanalen heeft vernomen (bijv. via NHG, StrokeNet AMC of 
vakbladen), is uit recent wetenschappelijk onderzoek gebleken dat intra-arteriële trombectomie 
(IAT) effectief is tot 24 uur na ontstaan klachten i.p.v. tot na 6 uur. In dit kader is met alle 
neurologen in Noord-Holland en Flevoland afgesproken dat deze termijn wordt verruimd in de 
bestaande regionale (triage)protocollen.  
Als de plotselinge uitval minder dan 24 uur geleden is begonnen, dan is het van belang om zo snel 
mogelijk 112 te bellen en de ambulance in te schakelen (U1 levensbedreigend). Als deze klachten 
langer dan 24 uur geleden zijn gestart dan is het belangrijk dat de patiënt binnen het uur wordt 
gezien door de huisarts (U2 Spoed). (zie triage-instructie beroerte in de eerste lijn in de bijlage). 
 
In Noord-Holland en Flevoland is IAT vooralsnog alleen mogelijk in het Amsterdam UMC, locatie 
AMC. Vanaf 1 maart 2020 zal ook IAT plaatsvinden in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. 
Verwijzing verloopt overigens via de perifere ziekenhuizen/neurologen die intraveneuze trombolyse 
(IVT) aanbieden. 
 
Scholing 
Uit het onderzoek blijkt dat doktersassistenten niet altijd de correcte triageactie ondernemen bij 
(vooral) een atypische (sudden) beroerte.  Om dit te verbeteren ontwikkelde een regionale 
werkgroep van neurologen en kaderhuisartsen een handleiding Beroerte (zie bijlage). Een op basis 
van deze handleiding ontwikkelde training blijkt de kennis en herkenning van een beroerte door 
assistenten op belangrijke punten te verbeteren. De training leidde bovendien tot het maken van 
werkafspraken in de praktijk.  
 
DOKh  kan deze training, Beroertealarm, ook in 2020 aanbieden, in company of via open inschrijving. 
In de training is veel aandacht voor het oefenen met de handleiding ingeruimd. Neem hiervoor 
contact op met DOKh (secretariaat@dokh.nl; 072 - 527 91 00). 
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle betrokken organisaties, 
 
 
Hetty Cox,  
huisarts & medisch directeur DOKh  
 
  
 

mailto:secretariaat@dokh.nl

