
Gebruiksvoorwaarden	  Protocol	  beleid	  bij	  ingrepen	  

Dit	  gratis	  online	  Beleid	  bij	  ingrepen	  wordt	  u	  aangeboden	  door	  het	  CAT	  via	  de	  website	  
www.hetcat.nl.	  

Deze	  tool	  is	  uitsluitend	  gericht	  op	  zorgverleners	  en	  dient	  niet	  te	  worden	  gebruikt	  door	  patiënten.	  
De	  tool	  is	  gericht	  op	  het	  ondersteunen	  bij	  het	  kiezen	  van	  het	  juiste	  beleid	  bij	  ingrepen.	  

Het	  doel	  van	  deze	  tool	  is	  de	  werkwijze	  te	  omschrijven	  ten	  aanzien	  van	  het	  antistollingsbeleid	  bij	  
patiënten	  die	  vitamine	  K	  antagonisten	  (VKA)	  gebruiken	  en	  een	  operatieve	  ingreep	  of	  invasief	  
onderzoek	  moeten	  ondergaan.	  

Aan	  de	  hand	  van	  de	  gegevens	  die	  u	  in	  de	  tool	  invoert,	  geeft	  de	  tool	  automatisch	  een	  indicatie	  van	  
het	  beleid	  wat	  betreft	  antistolling	  rond	  de	  ingreep.	  U	  bent	  verantwoordelijk	  voor	  de	  juistheid	  en	  
volledigheid	  van	  de	  in	  de	  tool	  ingevoerde	  gegevens.	  Als	  de	  gegevens	  niet	  juist	  of	  volledig	  zijn	  kan	  dit	  
gevolgen	  hebben	  voor	  het	  vastgestelde	  antistollingsbeleid,	  en	  ook	  voor	  de	  toediening	  van	  de	  
medicijnen.	  	  

Het	  vastgestelde	  antistollingsbeleid	  dient	  alleen	  te	  worden	  gebruikt	  voor	  de	  betreffende	  operatie	  of	  
het	  betreffende	  invasief	  onderzoek	  bij	  de	  betreffende	  patiënt	  waarvoor	  de	  tool	  is	  gebruikt;	  het	  
antistollingsbeleid	  kan	  niet	  worden	  gebruikt	  voor	  een	  andere	  patiënt	  of	  een	  andere	  operatie	  of	  
invasief	  onderzoek	  bij	  dezelfde	  patiënt.	  Het	  antistollingsbeleid	  mag	  niet	  worden	  gedeeld	  met	  andere	  
personen	  dan	  de	  personen	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  operatie	  of	  het	  invasief	  onderzoek;	  dit	  om	  te	  
voorkomen	  dat	  anderen	  het	  gebruiken	  voor	  een	  andere	  operatie,	  invasief	  onderzoek	  en/of	  een	  
andere	  patiënt.	  	  

Wij	  gaan	  er	  van	  uit	  dat	  als	  u	  de	  tool	  gebruikt,	  u	  de	  arts	  bent	  die	  de	  operatie	  uitvoert	  ofwel	  dat	  u	  
namens	  die	  arts	  gemachtigd	  bent	  om	  de	  tool	  te	  gebruiken.	  Als	  u	  geen	  eigen	  praktijk	  hebt	  maar	  voor	  
een	  organisatie	  werkt	  garandeert	  u	  bevoegd	  te	  zijn	  om	  de	  organisatie	  te	  vertegenwoordigen	  en	  doet	  
u	  namens	  uw	  organisatie	  afstand	  van	  ieder	  verweer	  inzake	  onbevoegde	  vertegenwoordiging.	  	  

De	  arts	  (of,	  in	  voorkomend	  geval	  (ook)	  de	  werkgever	  van	  de	  arts)	  die	  de	  operatie	  uitvoert	  is	  altijd	  
verantwoordelijk	  voor	  het	  gebruik	  van	  het	  antistollingsbeleid	  en	  het	  toedienen	  van	  de	  medicijnen	  
tijdens	  de	  operatie	  of	  invasief	  onderzoek.	  	  

Hoewel	  de	  tool	  met	  de	  grootst	  mogelijke	  zorgvuldigheid	  is	  vastgesteld,	  kunnen	  wij	  niet	  garanderen	  
dat	  het	  overbruggingsschema	  foutloos	  is	  en	  kunnen	  wij	  niet	  alle	  gevolgen	  voor	  de	  patiënt	  van	  het	  
gebruik	  van	  het	  antistollingsbeleid	  en	  het	  toedienen	  van	  de	  medicijnen	  overzien.	  	  

Het	  CAT	  en	  haar	  leden	  zijn	  alleen	  aansprakelijk	  voor	  schade	  van	  de	  patiënt	  als	  gevolg	  van	  dood	  of	  
lichamelijk	  letsel.	  De	  aansprakelijkheid	  is	  altijd	  beperkt	  tot	  het	  bedrag	  dat	  de	  verzekeraar	  van	  het	  
CAT	  uitkeert.	  In	  het	  geval	  dat	  de	  verzekeraar,	  om	  welke	  reden	  dan	  ook,	  niet	  uitkeert	  is	  de	  schade	  per	  
schadegeval	  beperkt	  tot	  een	  bedrag	  van	  €	  80.000.	  Iedere	  aanspraak	  moet,	  op	  straffe	  van	  verval,	  zo	  
snel	  mogelijk	  en	  uiterlijk	  binnen	  6	  maanden	  nadat	  de	  oorzaak	  van	  de	  schade	  bekend	  is	  of	  die	  bekend	  
had	  behoren	  te	  zijn,	  bij	  het	  CAT	  worden	  gemeld.	  	  

We	  behouden	  ons	  het	  recht	  voor	  om	  de	  tool	  op	  enig	  moment	  niet	  meer	  aan	  te	  bieden.	  	  



De	  officiële	  naam	  van	  het	  CAT	  is	  Centrum	  Antistolling	  en	  Trombosezorg,	  coöperatieve	  vereniging	  
U.A.,	  gevestigd	  aan	  de	  Vlambloem	  21,	  3068	  JE,	  Rotterdam.	  

Op	  deze	  gebruiksvoorwaarden	  en	  de	  rechtsverhouding	  met	  de	  gebruiker	  van	  de	  tool	  en	  het	  
overbruggingsschema	  is	  uitsluitend	  Nederlands	  recht	  van	  toepassing.	  Eventuele	  geschillen	  dienen	  te	  
worden	  voorgelegd	  aan	  de	  bevoegde	  rechter	  in	  het	  arrondissement	  van	  de	  plaats	  waar	  het	  CAT	  is	  
gevestigd.	  

	  


