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Wel of geen clopidogrel 
toevoegen aan acetylsali-
cylzuur om hart- en vaat-
ziekten te voorkomen?

Keller TT, Squizato A, Middeldorp S. Clopido-

grel plus aspirin versus aspirin alone for preven-

ting cardiovascular disease. Cochrane Database 

of Systematic Reviews 2007, Issue 3. DOI: 

10.1002/14651858. CD005158.pub2.

Achtergrond Acetylsalicylzuur alleen 

geeft ongeveer 20% relatieve risicoreduc-

tie van hart- en vaatziekten. Met name bij 

hoogrisicogroepen zou een grotere risi-

coreductie uiteraard welkom zijn. Combi-

neren van plaatjesaggregatieremmers is 

een manier om dit doel te bereiken. Door 

het verschillende werkingsmechanisme 

zijn de remmende effecten van de bloed-

plaatjesaggregatie van acetylsalicylzuur 

en clopidogrel additief. Helaas neemt bij 

een toenemende mate van plaatjesag-

gregatieremming ook het bloedingsrisico 

toe. In deze meta-analyse wordt combi-

natiebehandeling vergeleken met acetyl-

salicylzuur alleen.

Methode De onderzoekers selecteer-

den voor deze meta-analyse gerandomi-

seerde, gecontroleerde trials, waarin het 

effect van acetylsalicylzuur in combina-

tie met clopidogrel werd vergeleken met 

acetylsalicylzuur alleen, bij patiënten met 

een hoog risico op hart- en vaatziekten. 

De gemeten uitkomsten zijn: mortaliteit, 

niet-fataal myocardinfarct, niet-fataal CVA, 

onstabiele angina pectoris, hartfalen, 

revascularisatie, bloedingen en ‘alle bij-

werkingen’. Twee onderzoeken voldeden 

aan de selectiecriteria: CURE 2001 en 

CHARISMA 2006. In het eerste werden 

12.562 patiënten geïncludeerd met een 

acuut coronair syndroom zonder ST-ele-

vatie. In het tweede 15.603 patiënten met 

een hoog cardiovasculair risico door een 

een lage dosering acetylsalicylzuur, op 

de adviestekst uit de G-standaard zoals 

die in huisartsen- en apotheeksystemen 

zichtbaar gemaakt wordt vanuit het inter-

actiebestand, en ook te vinden is in de 

kennisbank van de KNMP.

We geven toe dat het onderliggende 

bewijs erg mager is, maar de ongewenste 

interacties die vastgesteld zijn tussen 

ibuprofen en acetylsalicylzuur, bleken uit 

onderzoek niet in klinisch relevante mate 

voor te komen bij diclofenac en meloxi-

cam; van naproxen zijn op dit punt geen 

gegevens bekend. Ook hier huldigen wij 

het adagium: ‘absence of evidence is not 

evidence of absence’. Juist in het kader 

van patiëntveiligheid hebben we daarom 

gekozen voor de minst onveilige weg.

Helaas is de beschikbare ruimte op een 

samenvattingkaart te beperkt om de over-

wegingen daarbij aan te geven. Mogelijk 

geeft de tabel op de samenvattingkaart 

daardoor een wat absoluut beeld van de 

keuzen weer.

Monique Verduijn, Henk Folmer, Afdeling 

Richtlijnontwikkeling en wetenschap, 

sectie farmacotherapie NHG

Triage en werkdruk

Goed om te horen dat ook anderen (H&W 

2007;50;656-9) zich bezighouden met de 

mogelijkheden van triage om de werkdruk 

in de huisartsenpraktijk te verlagen.

Wij zagen ons vijf jaar geleden genood-

zaakt om het roer om te gooien in onze 

praktijk. De wachttijden waren zodanig 

opgelopen dat assistentes het grootste 

deel van hun tijd bezig waren om te zor-

gen dat de patiënt geen afspraak kreeg, 

terwijl wij als huisartsen relatief veel onei-

genlijke hulpvragen kregen. Ook kwam 

het nogal eens voor dat klachten spon-

taan verdwenen waren op het moment 

van de afspraak, hilarisch genoeg soms 

tot teleurstelling van de patiënt.

In ons gezondheidscentrum in een Haag-

se achterstandswijk besloten we dat 

iedereen die een afspraak wilde maken 

eerst telefonisch contact moest hebben 

gehad met de huisarts. De assistentes 

moesten alle patiënten die een afspraak 

wilden, inboeken op het terugbelspreek-

uur van de betreffende huisarts. Het 

terugbelspreekuur werd fors uitgebreid 

tot 1,5 a 2 uur per dag zodat de huisarts 

vanaf 13:30 alle patiënten kon bellen die 

een afspraak wensten. Na het terugbel-

spreekuur was er een spoedspreekuur 

zodat de mensen die dezelfde dag nog 

gezien moesten worden in ieder geval 

een afspraak konden krijgen, zij het een 

wat korter durende ‘spoedafspraak’.  Dit 

spoedspreekuur werd pas op de dag zelf 

ingevuld.

Het effect was verbluffend en trad onmid-

dellijk in: de wachttijden verdwenen com-

pleet. Tot op heden werken we met dit 

systeem en we zijn nog steeds enthousi-

ast.

Andere voordelen zijn dat je de volledige 

regie over je agenda houdt: je kan een vrije 

dag compenseren door de dag ervoor wat 

langer door te werken om te voorkomen 

dat je agenda dichtslibt. Omdat je de 

patiënten kent kun je degenen die meer 

tijd vragen een dubbele afspraak geven 

of aan het eind van de dag plannen. En 

je hoeft nooit meer boos te worden op 

een assistente als het anders loopt dan 

gepland, omdat je het zelf hebt geregeld. 

De assistente is nu ook een stuk relaxter, 

ze hoeft immers nooit meer nee te ver-

kopen. Daar zit ook een keerzijde aan: in 

de loop van de jaren zijn de assistentes 

minder klachten zelf telefonisch gaan 

afhandelen. Dat proberen we nu terug 

te draaien met extra cursussen voor de 

assistentes. Ook wordt het lange terug-

belspreekuur door sommigen als belas-

tend ervaren. Daarnaast horen we soms 

van patiënten dat ze het maar raar vinden 

dat ze niet zomaar een afspraak kunnen 

maken. Goede uitleg lost dit probleem 

op. De voordelen blijken uiteindelijk toch 

vele malen groter dan de nadelen.

Thijs Backus
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