
1MAART 2018 HUISARTS EN WETENSCHAP

Beschouwing

Atriumfibrilleren, de meest voorkomende hartritmestoor-
nis, is een belangrijke risicofactor voor een ischemisch 
cerebrovasculair accident (CVA). Voor huisartsen is dit 
een uitdaging. De richtlijnen adviseren antistolling als het 
CVA-risico hoog is, maar hoe hoog precies is eigenlijk niet 
bekend. De meest gebruikte beslisregel, CHA2DS2-VASc, 
werkt in de huisartsenpraktijk anders uit dan in zieken-
huizen en de onzekerheid is sowieso groot. Voor veilige en 
doeltreffende profylaxe moet het risico op een CVA worden 
afgewogen tegen de risico’s van anticoagulantia zoals vita-
mine K-antagonisten en direct orale antistollingsmiddelen 
(DOAC’s). Bij het voorschrijven van DOAC’s aan kwetsbare 
ouderen is voorzichtigheid geboden.

Atriumfibrilleren (AF) is de meest voorkomende hartritme-
stoornis. In de algemene bevolking is de prevalentie 1-2%, 
oplopend tot meer dan 15% onder ouderen boven de 85 jaar.1,2 
Omdat AF ook een belangrijke risicofactor is voor een ische-
misch CVA, is langdurige CVA-profylaxe door middel van 
anticoagulantia te overwegen.3 Die profylaxe brengt echter een 
bijkomend risico op bloedingen met zich mee. De richtlijnen 

raden daarom aan bij iedere AF-patiënt het risico op CVA te 
voorspellen, bijvoorbeeld met een klinische beslisregel, en 
anticoagulantia alleen voor te schrijven aan patiënten met een 
hoog risico.4,5 Dit klinkt eenvoudig, maar in de praktijk zijn er 
nogal wat haken en ogen. In deze beschouwing richten wij ons 
op drie daarvan:

■■ het voorspelde risico is onzeker en er zijn verschillen tussen 
huisartsenpraktijk en ziekenhuis;

■■ CVA-preventie met anticoagulantia;
■■ antistollingszorg bij CVA-preventie.

De meest gebruikte klinische beslisregel voor het risico op 
CVA bij AF is de CHA2DS2-VASc [tabel].6 Deze regel leidt 
tot een totale score die het individuele risico weergeeft, maar 

CASUS DE HEER HARKEMA
De heer Harkema, 71 jaar, bezoekt uw spreekuur in verband met hart-
kloppingen. Hij is bekend met een goed gereguleerde hypertensie. Bij 
controle is zijn bloeddruk 138/78 mmHg en de pols irregulair. Een ecg 
bevestigt uw vermoeden: atriumfibrilleren. Wat te doen?
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de externe validiteit van die score is onduidelijk. De resul-
taten uit validatieonderzoek zijn tegenstrijdig; CHA2DS2-
VASc pretendeert laagrisicopatiënten te identificeren, maar 
er is discussie over het afkappunt (0, 1 of 2) waarboven 
anticoagulantia dan precies geïndiceerd zijn.7,8 We hebben 
daarom op basis van een systematische literatuurreview een 
meta-analyse uitgevoerd van het validatieonderzoek naar 
CHA2DS2-VASc voor AF-patiënten die nog geen anticoagu-
lantia gebruikten.9

HOE BETROUWBAAR ZIJN BESLISREGELS?
In onze meta-analyse vonden we een duidelijk verschil 
tussen onderzoeken onder AF-patiënten in ziekenhuizen en 
onderzoeken onder AF-patiënten in de algemene bevolking 
(veelal huisartsenpraktijken). Het jaarlijks risico op CVA bij 
een CHA2DS2-VASc-score van 0, 1 of 2 was voor AF-pati-
enten in het ziekenhuis respectievelijk 0,4, 1,2 en 2,2%, voor 
huisartspatiënten was dit risico bij dezelfde score consequent 
lager: respectievelijk 0,2; 0,7 en 1,5%.
AF-patiënten met dezelfde CHA2DS2-VASc-score lijken dus 
een verschillend risico op CVA te hebben, afhankelijk van de 
populatie waarin zij bestudeerd worden. Het ligt voor de hand 
dat verschillen in klinische kenmerken tussen patiënten in de 
huisartsenpraktijk en in het ziekenhuis dit verschil verklaren. 
De reden voor verwijzing naar de tweede lijn is vaak een ge-
compliceerde ziekte, bijvoorbeeld onvoldoende gereguleerde 
hypertensie, hartfalen of diabetes. Deze ‘iatrotrope stimulus’10 

zorgt ervoor dat ziekenhuispatiënten gemiddeld zieker zijn 
dan huisartspatiënten. De CHA2DS2-VASc-score houdt ech-
ter geen rekening met de ernst van elke afzonderlijke risicofac-
tor, hoewel die ernst wel degelijk lijkt samen te hangen met het 
risico op CVA.11-13 
Ook op andere punten leiden de validatieonderzoeken tot 
heterogene uitkomsten. Wij berekenden voor elke CHA2DS2-
VASc-score van 0, 1 of 2 een ‘95%-predictie-interval’ (95%-

PI), dat wil zeggen de uitersten waartussen het geobserveerde 
CVA-risico zal liggen voor 95% van de deelnemers in een 
nieuw validatieonderzoek – en voor elke nieuwe AF-patiënt in 
de spreekkamer. De heer Harkema uit ons voorbeeld had een 
score van 2. Op basis van bestaand validatieonderzoek ligt het 
95%-PI voor een CVA dan tussen 0,4% (laag genoeg om geen 
anticoagulantia te hoeven gebruiken) en 3,3% (hoog genoeg 
om anticoagulantia te rechtvaardigen). Voor een AF-patiënt in 
een ziekenhuis met CHA2DS2-VASc-score 2 ligt het 95%-PI 
zelfs tussen 0,04 en 9,4%.
De CHA2DS2-VASc is lang niet de enige beslisregel waarvan 
de betrouwbaarheid gevaar loopt door populatieverschillen 
en de al te uiteenlopende uitkomsten van validatieonderzoek 
– de oorspronkelijke wellsregel bijvoorbeeld was niet goed in 
staat diepe veneuze trombose uit te sluiten in een eerstelijns-
populatie.14 Van de meer dan 350 beslisregels om het risico op 
cardiovasculaire ziekte te bepalen is slechts een minderheid 
gevalideerd en voor beslisregels op vele andere gebieden geldt 
dat ook.15-18

VAN VOORSPELLEN NAAR VOORSCHRIJVEN
Moet de CHA2DS2-VASc-regel, of misschien wel beslisre-
gels in het algemeen, vanwege alle tekortkomingen dan maar 
helemaal worden afgeschaft? Dat lijkt onverstandig, want 
CHA2DS2-VASc biedt toch wel enige houvast, zolang men 
maar rekening houdt met de tekortkomingen in de praktijk. 
Artsen moeten zich afvragen of hun AF-patiënt relatief weinig 
complicaties heeft, dus meer ‘lijkt’ op iemand uit de algemene 
bevolking, of juist zieker is en de kenmerken vertoont van 
een ziekenhuispatiënt. Wie alleen naar de score kijkt, doet de 
klinische werkelijkheid tekort.
De heer Harkema uit ons voorbeeld is 71 jaar en heeft hyper-
tensie, dus een CHA2DS2-VASc-score van 2. Een man van 
63 jaar die door de cardioloog wordt behandeld voor ernstig 
hartfalen na een myocardinfarct heeft óók een score van 2. 
Iedereen kan op zijn vingers natellen dat de heer Harkema 
waarschijnlijk een veel lager CVA-risico heeft dan de patiënt 
bij de cardioloog.

Risicofactor Score

C congestief hartfalen/linkerventrikeldisfunctie 1

H hypertensie 1

A2 age: leeftijd ≥ 75 jaar 2

D diabetes mellitus 1

S2 stroke (doorgemaakt ischemisch CVA, TIA, trombo-embolie) 2

V vaatziekte (doorgemaakt myocardinfarct, perifeer arterieel 

 vaatlijden, plaque in de aorta)

1

A age: leeftijd 65 tot 75 jaar 1

Sc sex category: vrouw 1

Tabel

De CHA2DS2-VASc beslisregel35

Atriumfibrilleren treft meer dan  
15% van de ouderen boven 85 jaar

DE KERN
■■ Atriumfibrilleren is de meest voorkomende hartritme-

stoornis en een belangrijke risicofactor voor CVA.
■■ Ook bij de meest gebruikte beslisregel, CHA2DS2-VASc, 

is de onzekerheid in het voorspelde CVA-risico groot.
■■ Wanneer men CHA2DS2-VASc toepast, moet men reke-

ning houden met de ernst van de risicofactoren bij de 
individuele patiënt.

■■ Voor het afwegen van voor- en nadelen van CVA-
profylaxe is een betere voorspelling van het risico van de 
gebruikte anticoagulantia nodig.
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De huidige richtlijnen spelen al wel enigszins in op deze inge-
wikkelde materie. De NHG-Standaard Atriumfibrilleren advi-
seert anticoagulantia voor te schrijven aan alle vrouwen ouder 
dan 65 jaar en aan alle mannen ouder dan 75 jaar (CHA2DS2-
VASc-score ≥ 2), maar ontraadt anticoagulantia bij mannen 
van 65 tot 75 jaar zonder cardiovasculaire comorbiditeit (score 
1). De European Society of Cardiology daarentegen raadt 
cardiologen aan anticoagulantia bij laatstgenoemde patiënten 
al wel te overwegen.4 Dit lijkt een verstandige keuze in afwach-
ting van onderzoek naar andere beslisregels zoals Anticoa-
gulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation (ATRIA),19 of 
aanpassingen aan de CHA2DS2-VASc-regel zoals het toevoe-
gen van nierinsufficiëntie.20,21

Als men dan toch besluit anticoagulantia voor te schrijven, is 
er nog de keuze tussen de traditionele vitamine K-antagonis-
ten (VKA) en directe orale anticoagulantia (DOAC) – die ook 
bekend zijn onder de naam ‘nieuwe’ of ‘niet-vitamine K-an-
tagonist’ orale anticoagulantia (NOAC). De recentelijk herziene 
NHG-Standaard Atriumfibrilleren en het NHG-Standpunt 
Anticoagulantia noemen DOACs een gelijkwaardig alternatief 
voor VKA, maar adviseren voorzichtigheid bij kwetsbare oude-
ren en bij patiënten met een verminderde nierfunctie, uitge-
breide comorbiditeit of polyfarmacie.5,22 Juist bij deze patiënten 
komt AF veelvuldig voor en heeft de huisarts vaak de regie over 
de chronische zorg. Dit maakt AF een uitdaging voor de eerste 
lijn, temeer daar nog niet in alle regio’s voldaan wordt aan alle 
randvoorwaarden – adequate vergoeding voor de geleverde 
zorg, maar ook adequate kennis over de indicaties en contra-in-
dicaties voor antistolling. Gelukkig komen er goede initiatie-
ven van de grond, zoals NVVC Connect van de Nederlandse 
Vereniging van Cardiologie (http://nvvcconnect.nl), en is een 
Landelijke Transmurale Afspraak Antistolling in ontwikkeling.

ONDERSTEUNING BIJ ANTISTOLLINGSZORG
De antistollingszorg bevindt zich momenteel duidelijk in een 
transitiefase, getuige ook de cijfers over suboptimale behan-
deling. In 2010 bleek nog dat gemiddeld 30% van de AF-pati-
enten met een hoog risico op CVA geen adequate antistolling 
kreeg, recentere onderzoeken laten zien dat het gebruik stijgt, 
maar er blijft ruimte voor verbetering.23-25

Er zijn recentelijk verschillende onderzoeken gedaan naar 
elektronische beslisondersteuning, voornamelijk in de vorm 
van geautomatiseerde risicoberekeningen op basis van het 
elektronisch patiëntendossier die uitmonden in een behande-
ladvies. Op enkele uitzonderingen na, met name in ziekenhui-
zen,26,27 leidden de onderzochte interventies echter niet tot een 
blijvende stijging van antistollingprofylaxe.28-30 Interventies 
die naast beslisondersteuning ook voorlichting en educatie 
omvatten of waarin de apotheker bij de behandeling werd 
betrokken, lijken waardevoller.31-34 Of dit alles daadwerkelijk 
leidt tot minder CVA’s is niet bekend. Toekomstig onderzoek 
zal moeten uitwijzen of het mogelijk én zinvol is het gebruik 
van anticoagulantia te optimaliseren bij AF-patiënten die een 
hoog risico op CVA hebben maar die, om wat voor reden dan 
ook, geen anticoagulantia gebruiken.

TOT SLOT
De preventie van CVA bij patiënten met AF moet effectief zijn, 
maar ook veilig. Het risico op een CVA moet steeds worden 
afgewogen tegen het risico op een bloeding. Er is de laatste 
decennia veel progressie geboekt in de zorg voor AF-patiën-
ten, maar de wrange conclusie is dat we anno 2017 nog altijd 
niet goed in staat zijn het CVA-risico goed in te schatten. De 

huisarts kan de CHA2DS2-VASc-beslisregel gebruiken als 
leidraad om de patiënt te informeren over diens individuele 
risico, rekening houdend met de (ernst van de) bestaande 
risicofactoren. Vervolgens kunnen arts en patiënt samen een 
behandelbeslissing nemen in de context van diens persoonlij-
ke en medische omstandigheden. Gelukkig is dat iets waar wij 
huisartsen juist weer erg goed in zijn. ■
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