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In totaal werden 170 patiënten geïncludeerd, 85 patiënten in T0 (voor de interventie) en 85 patiënten
in T1 (na de interventie). Er waren 55 patiënten met
een hoog risico op VTE in T0 en 51 in T1. In het algemeen zorgden de interventies voor een verhoging
van richtlijnadherentie van 49,4% naar 82,4%. In de
groep patiënten met een hoog risico op VTE steeg de
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