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Wat zegt de neuroloog?? 
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Het patent foramen ovale (PFO) … komt voor bij 25 tot 30% van de bevolking met 

een hogere prevalentie bij patiënten met een cryptogene stroke. De diagnose is 

vrij gemakkelijk te stellen met TTE door geagiteerd fysiologisch zout te injecteren 

in een armvene en vervolgens vast te stellen of de echogene bubbels het atriale 

septum passeren. Recent zijn er drie grote RCT’s geweest waarbij patiënten met 

een herseninfarct en een PFO gerandomiseerd werden naar sluiting middels een 

zogenaamd ‘closure device’ of medicamenteuze therapie. Bij de intention-to-treat

analyse kwam er geen voordeel uit van de sluiting middels een device. (NvN 2017)

De neuroloog zegt: wat zegt de richtlijn?



Nou ja, recent…



NEJM 2017
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Belangrijkste resultaten trials 2017
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Er is een duidelijke 
relatieve risicoreductie, 

maar het absolute effect is 
bescheiden



Meta-analyse trials

9Saver et al Stroke 2018



Patiënten karakteristieken trials

10



Hoe groot is het probleem?
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Saver et al Stroke 2018
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Cryptogeen herseninfarct  
<60 jaar

(TIA’s uitgesloten)



Cryptogenic stroke



Lacunaire infarcten in trials
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CLOSE trial

REDUCE trial RESPECT trial
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RESPECT trial

Patiënten met een lacunair 
herseninfarct (grotendeels) 

uitgesloten

HR RESPECT lacunaire infarcten 
2.25 (in nadeel van PFO 

sluiting)



Wanneer spreek je van een cryptogeen 
herseninfarct?

• Meeste cryptogene herseninfarcten zijn embolisch
• Diagnose cryptogeen herseninfarct sterk afhankelijk van mate 

van aanvullende diagnostiek
• ESUS: voorstel voor uniforme definitie van “cryptogeen 

herseninfarct” en benodigde aanvullende diagnostiek om tot 
deze diagnose te komen
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<60 jaar + ESUS + PFO = sluiting?



Non-stenotische plaques
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• Toenemend bewijs dat ook 

non-stenoserende carotis 

plaques een risicofactor voor 

herseninfarct zijn

Gupta et al. Neurology 2017
Freilinger et al. JACC 2012
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Carotid web
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• Intimale variant van fibromusculaire

dysplasie

• Vooral bij jonge vrouwen beschreven1

• Bulbus van de a. carotis interna

• Flowveranderingen → trombus vorming

• Prevalentie: ca. 9% cryptogene 

herseninfarcten < 60 jr2

1Compagne et al. Radiology 2018
2Coutinho et al. Neurology 2017



Intracraniele oorzaken van “ESUS”
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Intracraniele atherosclerose

Schaafsma et al. Top Magn Res Im 2016



Intracraniele oorzaken van “ESUS”
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Cerebrale vasculitis

Schaafsma et al. Top Magn Res Im 2016
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<60 jaar + ESUS + PFO ≠ sluiting?



RoPE score



Conclusies
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1. In de trials had PFO sluiting bij cryptogeen herseninfarct <60 

jaar een groot relatief, maar bescheiden absoluut effect

2. TIA’s en lacunaire infarcten (grotendeels) geëxcludeerd in 

trials

3. Selectie patiënten in dagelijkse praktijk is lastig en vereist 

multi-disciplinaire evaluatie

4. De rol van antistolling bij patiënten met PFO verdient verder 

onderzoek


