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inhoud: antistolling in de huisartspraktijk

• atrium fibrilleren (AF)
– CVA preventie
– klinische beslisregels
– richtlijnen NHG en ESC

• DOAC versus VKA
– NHG standpunt
– ‘real life evidence’

• slot en blik op de toekomst



een patiënte op mijn spreekuur:

• mevrouw V.
– 78 jaar oud
– hoesten en verkoudheid
– hoofdpijn en duizeligheid
– snelle en onregelmatige pols



atrium fibrilleren: CVA preventie

• atrium fibrilleren en ischaemisch CVA
– 5-voudig verhoogd risico
– anticoagulantia: ~70% relatief risico

reductie

• afwegen voor en nadelen
anticoagulantia:
– absoluut CVA risico schatten met 

beslisregel

hart et al. 2007 ann int med



• european society of cardiology 
2016

CHA2DS2-VASc en de richtlijnen

• female – 78 jaar –
hypertensie
– score 4: CVA risico 2.3%

• nederlands huisarts
genootschap NHG 2013:



onenigheid CHA2DS2-
VASc:
welk risico is laag?

circulation 2016:
6 jaar ná introductie CHA2DS2-VASc



Onenigheid CHA2DS2-VASc: a meta-
analysis (1)
• meta-analyse van valdiatie studies CHA2DS2-VASc

• CVA-risico per score

• stratificatie naar studie populatie:

• algemene bevolking

• geselecteerd in ziekenhuis

• 16 studies van voornamelijk hoge kwaliteit



CHA2DS2-VASc: a meta-analysis (3)

• CHA2DS2-VASc niet in staat CVA betrouwbaar te
voorspellen

• vroegtijdig in de richtlijnen opgenomen

• heterogeniteit in validatie studies zorgt voor discussie

• onderzoekspopulatie verklaart deze heterogeniteit
onvoldoende



DOAC versus VKA

• NHG-standaard AF 2013:

• ESC guideline 2016:

• NHG-standpunt augustus 2016



NHG-standpunt anticoagulantia (1)

• ten tijde NHG Standaard atriumfibrilleren 2013:
– ruime ervaring met VKA, maar niet met DOAC
– oudere populatie 1e lijn ondervertegenwoordigd in RCT

• nu meerdere cohort onderzoeken en veel ervaring in 2e 
lijn

• “... de positie van de DOAC’s als geneesmiddelgroep ten 
opzichte van cumarinederivaten opnieuw te beoordelen”



NHG-standpunt anticoagulantia (2)

• atrium fibrilleren: netwerk meta-analyse Lin 2015
• conservatieve ‘non-inferiority’ marge 10%
• 25 RCTs van goede kwaliteit

– kwaliteit van bewijs matig-laag
– afgewaardeerd op onnauwkeurigheid en representativiteit

• 24 cohort onderzoeken in overeenstemming

lin et al. 2015 j am med dir assoc



NHG-standpunt anticoagulantia (3)

• overwegingen NHG DOAC vs. VKA:
– gelijkwaardige effectiviteit afdoende aangetoond in AF

• in mindere mate voor diep-veneuze thrombose

– geen aanwijzingen voor toename bloedingen
– therapietrouw, interacties, prijs

• aanbevelingen NHG DOAC vs. VKA:
– ‘gelijkwaardig alternatief’ voor nieuwe gebruikers
– terughoudendheid bij subgroepen



DOAC vs. VKA: mijn ‘real-world’ patiënte?



‘real-life’ evidence: 2 meta-analyses (1)

ischaemisch CVA: intracraniele bloeding:

carmo et al. 2016 thromb haemost



‘real-life’ evidence: 2 meta-analyses (2)

ischaemisch CVA: intracraniele bloeding:

romanelli et al. 2016 circ vasc qual outcomes



• larsen 2016: ‘propensity score matched’ cohort 61.678 
patienten

All Apixaban Dabigatran Rivaroxaban Warfarin

Women 39.8 39.7 33.9 43.1 41.2

Median age 70.9 71.3 67.6 71.8 72.4

Age >75 34.5 33.7 13.9 38.1 41.4

Mean CHA2DS2-VASc 2.7 2.8 2.2 2.8 2.8

CVA/TE/TIA 15.3 21.1 13.2 16.8 14.8

Heart failure 11.0 15.9 9.3 12.6 10.4

Hypertension 49.4 48.8 47.0 48.6 50.6

Diabetes 15.0 15.8 13.8 14.0 15.6

‘real-life’ evidence: overige DOAC en VKA

larsen et al. 2016 bmj

eerste lijn NL (n = 1770) %

vrouw 44

mediane leeftijd 77

leeftijd > 75 jaar 57

median CHA2DS2-VASc 3

eerder CVA 20

hartfalen 27

hypertensie 60

diabetes 22



slot (1)

• schatten van CVA risico bij AF patiënten van groot belang

• CHA2DS2-VASc jarenlang geadviseerd maar is hier niet 
toe in staat

• verschillen in richtlijnen

• NHG: DOAC gelijkwaardig aan VKA



slot (2): toekomst

• substitutie van zorg voor AF patiënten naar eerste lijn

• verbeteren van risicopredictie
– hypercoagulabiliteit, echografische markers, ...

• beslisondersteuning en impact CHA2DS2-VASc

• DOAC bij subgroupen:
– kwetsbare ouderen, ...
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