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inhoud: thrombosezorg in het DOAC-

tijdperk
• anticoagulantia of niet?

• DOAC of niet?

• juiste dosis of niet?

• toekomst



atriumfibrilleren



anticoagulantia of niet?



anticoagulantia in 2010

ogilvie am j med 2010



CVA preventie optimaliseren

• ‘onderbehandeling’

– tot 30% van hoog-risico patienten

– tot 2010 geen trend in tijd

• redenen:

– patiëntkenmerken

– ‘organisatorische’ redenen: sinus ritme? cardioloog?

• interventies

van doorn int j cardiol 2015



CAFe onderzoek: design

• cluster gerandomiseerd onderzoek start in 2013

• 38 huisartspraktijken

• ~ 2500 patienten

• 2 jaar follow-up

• interventie groep: advies CHA2DS2-VASc ≥2 

anticoagulantia



CAFe onderzoek: patienten

referentie
n = 1227 (%)

index
n = 1130 (%)

leeftijg ≥75 691 (56.3) 659 (58.3)

vrouw 566 (46.1) 559 (49.5)

hartfalen 218 (17.8) 215 (19)

hypertensie 746 (60.8) 667 (59)

diabetes 304 (24.8) 225 (19.9)

eerder CVA 208 (17) 179 (15.8)

vaatlijden 322 (26.2) 291 (25.8)

anticoagulantia 1076 (87.8) 992 (87.9)

overbehandeling 104 (8.5) 99 (8.8)

onderbehandeling 83 (6.8) 73 (6.5)



update ‘onderbehandeling’

8.9 %

huisman am j med 2015; silberberg am j cardiol 2017



CAFe onderzoek: uitkomst

• incidentie CVA: 1.7 per 100 persoonsjaren

• HR 1.3 (95% B.I. 0.8 - 2.1)

• 13.2% veranderde behandeling, geen verschil tussen

groepen

• geen verschil in bloeding



setting: 1e lijn

OAC recommendation: CHA2DS2VASc ≥2

geen OAC: 30%

literatuur (1)

arts plos one 2017



literatuur (2)

setting: 1e lijn

OAC recommendation: CHADS2 ≥2

geen OAC: 37%

holt stroke 2017



literatuur (3)

setting: 1e lijn

OAC recommendation: decision analytics

geen OAC: 42%

eckman am heart j 2016



literatuur (4)

setting: 1e lijn

OAC recommendation: CHA2DS2-VASc ≥1

geen OAC: 8%

bajorek prev chron dis 2016



conclusie ‘enkelvoudige’ 

beslisondersteuning

• meerdere pogingen om meerdere manieren

• nauwelijks succesvol, met name niet in eerste lijn

– geen verschil in behandeling

– geen verschil in klinische eindpunten

• alternatieven?



‘multi faceted’ interventies (1)

setting: 1e lijn

OAC recommendation: CHA2DS2-VASc ≥1

geen OAC: 48%

robson br j gen pr 2014



‘multi faceted’ interventies (2)

setting: ziekenhuis

OAC recommendation: CHA2DS2-VASc ≥2

geen OAC: 32%

vinereanu lancet 2017



conclusie: anticoagulantia of niet

• toename in gebruik anticoagulantia

– voorheen: 30%

– nu: soms 10%

• meerdere (grote) onderzoeken naar effect 

beslisondersteuning

• ‘meervoudige’ interventies mogelijk meest effectief



anticoagulantia of niet?

DOAC of niet?



VKA of DOAC

gadsboll ehj 2016; camm heart 2016



patiëntkenmerken

DOAC versus VKA

• hoge leeftijd, vrouw, CVA: 

DOAC

• nierinsufficientie, AMI, 

HF: VKA

olesen europace 2014



non-compliance

• zeer lage ‘persistance’

• DOAC betere

‘persistance’

• lange termijn?

martinez jth 2016; coleman plos one 2016



switchen

lip ehj 2014



conclusie: DOAC of niet

• toename anticoauglantia gedreven door DOAC

• patiëntkenmerken geassocieerd met keuze

• lage ‘persistence’ voor alle anticoagulantia

• DOAC hoogste ‘persistence’



anticoagulantia of niet?

DOAC of niet?

juiste dosis of niet?



juiste dosis (1)

• ‘overschatten’ bloedingsrisico

• ‘onderschatten’ CVA risico

• zorgen over ‘off-label’ dosering

steinberg trends in cardiovasc med 2017



juiste dosis (2): ORBIT-AF II

• 9.4% onderdosering

• risico:

– ouder

– vrouw

– hoog CVA en

bloedingsrisico

• onderdosering

geassocieerd met cardiale

opname

steinberg jacc 2016



juiste dosis (3): medicare 2014

• medicare claims 2010 – 2012

• 52% dabigatran en 50% VKA slechts één voorschrift

• 16% lage dosis, waarvan slechts 33% nierinsufficientie

– ouder

– hoog CVA en bloedingsrisico

graham circulation 2014



conclusie: juiste dosis

• te vaak ‘off-label’ dosering

• geassocieerd met patientkenmerken

• noodzaak meer observationele onderzoeken én

uitkomsten

• interventies om dosering te optimaliseren?



take-home messages

• anticoagulantia of niet:

– toename in anticoagulantia gebruik in atriumfibrilleren

– interventies moeizaam

• DOAC of niet:

– toename anticoagulantia gedreven door DOAC

– patiëntkenmerken

• juiste dosis of niet:

– ’off-label’ dosis verdient aandacht



toekomst: FRAIL-AF, COMPASS, ...
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