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Cochrane-review

laag risico op CVA hebben dat de toege-

voegde waarde van orale anticoagulantia 

erg klein zou zijn (minder dan 1% per 

jaar).

Commentaar
De geselecteerde onderzoeken leveren 

voldoende patiënten en zijn onderling 

voldoende vergelijkbaar om een gepool-

de analyse uit te voeren. De relatieve risi-

coreductie van alle CVA’s lijkt met een OR 

van 0,68 op het eerste gezicht indrukwek-

kend, maar bij een incidentie van CVA’s 

bij AF patiënten van 4% per jaar moeten 

78 patiënten met orale anticoagulantia 

in plaats van trombocytenaggregatie-

remmers behandeld worden om 1 CVA 

te voorkomen. (ARR 1,28%) Die 4% is 

afkomstig uit trials. Een groot onderzoek 

onder poliklinische patiënten levert een 

incidentie van 2,5% op. Dit zou het NNT 

nog verder vergroten. (ARR 0,8% en NNT 

125).

Twee belangrijke eindpunten, alle invali-

derende of fatale CVA’s en algehele mor-

taliteit, blijken niet significant te worden 

beïnvloed door het gebruik van orale 

anticoagulantia in plaats van trombocy-

tenaggregatieremmers. De significante 

vermindering van het voorkomen van alle 

CVA’s (het primaire eindpunt) door het 

gebruik van orale anticoagulantia moet 

in deze context geplaatst worden.

De huidige NHG-Standaard adviseert 

orale anticoagulantia bij patiënten met 

AF die een verhoogd risico hebben op het 

krijgen van een CVA; namelijk diegenen 

die een TIA of een CVA in de voorgeschie-

denis hebben of één van de volgende 

risicofactoren: hypertensie (in de voorge-

schiedenis), diabetes mellitus, hartfalen 

en coronaire hartziekte.

Deze Cochrane-review levert, ten opzich-

te van de huidige standaard, geen nieuwe 

gezichtspunten op. Het levert een extra 

onderbouwing van de bestaande richt-

lijnen. De belangrijke vraag bij welke 

risicofactoren orale anticoagulantia toe-

gevoegde waarde hebben, blijft onbeant-

woord.

Orale anticoagulantia zijn effectiever dan 

trombocytenaggregatieremmers in de 

preventie van CVA’s bij patiënten met AF. 

embolieën buiten de hersenen, 5) intra-

craniële bloeding, 6) grote extracraniële 

bloeding; 7) dood ten gevolge van hart- 

en vaatziekten; 8) samengesteld eindpunt 

bestaande uit alle CVA’s, myocardinfarct 

of dood ten gevolge van HVZ; 9) algehele 

mortaliteit. Data-extractie vond plaats via 

de gebruikelijke Cochrane-methode.

Resultaten De reviewers vonden 8 niet-

geblindeerde gerandomiseerde trials. Zij 

hadden betrekking op 9598 patiënten. De 

gemiddelde follow-up besloeg 1,9 jaar.

Orale anticoagulantia verlagen het risico 

op het primaire eindpunt (alle CVA’s) met 

éénderde ten opzichte van trombocyten-

aggregatieremmers (OR 0,68; 95%-BI 

0,54-0,85). Vooral het risico op ischemisch 

CVA (OR 0,53; 95%-BI 0,41-0,68) en arte-

riële embolieën buiten de hersenen (OR 

0,48; 95%-BI 0,25-0,90) wordt verlaagd. 

Minder overtuigend waren de effecten 

op alle invaliderende of fatale CVA’s (OR 

0,71 95%-BI 0,59-1,04) en het myocardin-

farct (OR 0,69; 95% BI 0,47-1,01). Dood 

ten gevolge van hart- en vaatziekten (OR 

0,93; 95%-BI 0,75-1,15) en algehele mor-

taliteit (OR 0,99; 95%-BI 0,83-1,18) waren 

in beide groepen gelijk. Intracraniële 

bloedingen (OR 1,98; 95%-BI 1,20-3,28) 

kwamen significant vaker voor bij behan-

deling met orale anticoagulantia.

Conclusie van de auteurs Trombocyten-

aggregatieremmers verlagen het risico 

op CVA met 20% bij patiënten met AF, 

vergeleken met geen behandeling. Orale 

anticoagulantia zijn 30% effectiever in het 

voorkomen van CVA dan trombocytenag-

gregatieremmers.

De meeste richtlijnen adviseren orale 

anticoagulantia bij patiënten met AF, die 

een hoog risico hebben op een CVA. Voor 

patiënten met een laag risico of voor die-

genen bij wie orale anticoagulantia niet 

veilig kunnen worden toegepast, worden 

trombocytenaggregatieremmers geadvi-

seerd. Bij welke patiënten orale anticoa-

gulantia een toegevoegde waarde hebben 

ten opzichte van trombocytenaggrega-

tieremmers blijft controversieel.

Volgens de reviewers zou ongeveer 40% 

van de patiënten met AF zonder CVA of 

TIA in de voorgeschiedenis met trom-

bocytenaggregatieremmers een dermate 

Primaire preventie van 
CVA’s bij patiënten met 
atriumfibrilleren

Aguilar MI, Hart R, Pearce LA. Oral antico-

agulants versus antiplatelet therapy for preven-

ting stroke in patients with non-valvular atrial 

fibrillation and no history of stroke or transient 

ischemic attacks. Cochrane Database of Syste-

matic Reviews 2007, Issue 3. CD006186. DOI: 

10.1002/14651858.

Achtergrond Atriumfibrilleren (AF) ver-

hoogt het risico op een CVA. Door stil-

stand van het bloed ontstaan trombo-

embolieën vanuit het linker atrium. AF is 

de meest voorkomende hartritmestoornis 

met een prevalentie van 0,7% in de totale 

populatie. De prevalentie neemt toe met 

de leeftijd; tot ongeveer 5% bij mensen 

ouder dan 65 jaar en meer dan 10% boven 

de 80 jaar.

Doel Het bepalen van de winst van lange-

termijnbehandeling met orale anticoa-

gulantia versus trombocytenaggregatie-

remmers bij patiënten met chronisch en 

paroxismaal AF.

Methode De reviewers hebben gezocht 

naar RCT’s met een follow-up van meer 

dan vier weken die het effect van orale 

anticoagulantia (INR-gestuurd) verge-

lijken met trombocytenaggregatierem-

mers bij patiënten met chronisch AF. Zij 

gebruikten databases van de Cochrane 

onderzoeksregisters, MEDLINE en EMBA-

SE. Om nog lopend onderzoek te achter-

halen namen zij contact op met diverse 

experts. De reviewers hebben gezocht 

naar zowel dubbelblinde als open label 

gerandomiseerde trials. Ze excludeer-

den trials waarin AF onder andere werd 

behandeld met cardioversie. Zowel con-

tinu AF als paroxysmaal AF accepteerden 

ze.

De reviewers kozen voor tien relevante 

eindpunten waarvan wordt aangenomen 

dat ze worden beïnvloed door beide 

interventies. Primair eindpunt was de 

incidentie van alle cerebrovasculaire 

accidenten.

Secundaire uitkomstmaten waren: 1) 

ischemisch CVA; 2) alle invaliderende of 

fatale CVA’s; 3) myocardinfarct; 4) arteriële 
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Hielbotmeting om osteo-
porose aan te tonen in de 
huisartsenpraktijk

Vraagstelling
Wat is de voorspellende waarde van een hielbot-

meting om de diagnose osteoporose te stellen?

Betekenis voor huisarts en patiënt
De NHG-Standaard Osteoporose geeft 

huisartsen het advies om bij patiën   ten 

met een risicoscore van ≥ 4 een dual-

energy X-ray-absorptiometriemeting 

(DEXA-meting) te doen om de diagnose 

osteoporose te kunnen stellen.1 Een aan-

tal huisartsen heeft (tijdelijk) de beschik-

king over de kwantitatieve echografie 

(QUS) om een hielbotmeting te maken om 

de diagnose osteoporose te stellen. Dit 

onderzoek toont aan dat hielbotmeting 

met de momenteel gebruikte afkapwaar-

den de diagnose osteoporose (die met de 

DEXA-meting is vastgesteld) niet definitief 

aantoont of uitsluit. Vertalen we de onder-

zoeksgegevens naar de huisartsenprak-

tijk in Nederland dan geldt dat met deze 

screening van de 100 vrouwen met een 

risicoscore ≥ 4 32 vrouwen een onnodig 

medicamenteuze behandeling krijgen en 5 

vrouwen geen behandeling krijgen die ze 

eigenlijk wel nodig hebben.

Op grond van onderstaande gegevens 

concluderen wij dat het gebruik van de 

hielbotmeting in de huisartsenpraktijk de 

deur opent voor zowel over- als onderbe-

handeling van patiënten met mogelijke 

osteoporose.

Korte beschrijving
Inleiding Er is een toegenomen interesse 

voor de hielbotmeting met behulp van 

kwantitatieve echografie (QUS) om te 

screenen op osteoporose. Deze vorm van 

botdensitometrie is handzaam, makkelijk 

te bedienen, brengt lage kosten met zich 

mee en de patiënt wordt niet aan ionise-

rende straling blootgesteld.

In deze meta-analyse wordt de sensitivi-

teit en de specificiteit van de hielbotme-

ting met de DEXA-meting vergeleken.2

Onderzoeksopzet In MEDLINE (1966 

tot oktober 2005), EMBASE (1993 tot 

mei 2004), Cochrane gecontroleerde tri-

als en de databank van systematische 

reviews (1952 tot maart 2004) en de Sci-

ence Citation Index (1945 tot april 2004) 

werd gezocht naar Engelstalige artikelen 

die de sensitiviteit en de specificiteit van 

de hielbotmeting vergeleken met volwas-

senen met een DEXA T-score van -2,5 of 

minder aan de heup of de wervelkolom. 

Deze gegevens werden onafhankelijk 

beoordeeld door twee auteurs.

Resultaten De auteurs vonden 1908 

potentieel relevante artikelen waarvan 

er uiteindelijk 25 aan de gestelde inclu-

siecriteria voldeden. Zij berekenden de 

sensitiviteit en specificiteit van de QUS 

bij verschillende T-scores. Bij een T-score 

van -1,0 stelden zij een sensitiviteit van 

79% (69-86) en een specificiteit van 58% 

(44-70) vast voor het identificeren van 

patiënten met een DEXA-meting van -2,5 

of minder bij de heup of wervelkolom. Bij 

een T-score van 0 steeg de sensitiviteit 

naar 93% (87-97), maar zakte de specifi-

citeit naar 24% (10-47).

Conclusie van onderzoekers De litera-

tuur die op het moment van onderzoek 

beschikbaar was laat zien dat de hielbot-

meting osteoporose onvoldoende kan 

aantonen of uitsluiten.

Bewijskracht Meta-analyse van gerando-

miseerde gecontroleerde trials (1a).3

Francesca Thijssen en Pieter van den Berg

 1 Elders PJM, Leusink GL, Graafmans WC, Bol-

huis AP, van der Spoel OP, van Keimpema JC, et 

al. NHG-Standaard Osteoporose. Huisarts Wet 

2005;48:559-70.

 2 Nayak S, Oikin I, Liu H, Grabe M, Gould MK, 

Allen E, et al. Meta-analysis: accurancy of quanti-

tative ultrasound for identifying patients with osteo-

porosis. Ann Intern Med 2006;144:832-41.

 3 www.infopoems.com/levels.html.

Bell-parese: prednisolon, 
aciclovir of een combinatie 
van beide?

Vraagstelling
In hoeverre bevordert de behandeling van een 

Bell-parese met prednisolon, aciclovir of een com-

binatie van beide het herstel?

Korte beschrijving
Inleiding De aangezichtsverlamming van 

Bell is een acute, idiopathische, unila-

terale paralyse van de n. facialis. Deze 

zogenaamde Bell-parese maakt 75% van 

het totale aantal facialisverlammingen 

uit. De incidentie is geschat op zo’n 11 tot 

40 personen per 100.000, meestal tussen 

de 30 en 45 jaar. De uitval treedt acuut 

op, maar kan in de dagen erna nog toene-

men. Het grootste deel van de patiënten 

herstelt volledig na een doorgemaakte 

unilaterale facialisparalyse. Een kleinere 

groep (tot 30%) houdt klachten zoals een 

scheef gezicht, tranen tijdens het kauwen, 

synkinesieën rond de mondhoek tijdens 

het lachen of knipogen, psychologische 

POEM

We moeten echter 78-125 patiënten een 

jaar behandelen om 1 CVA te voorkomen. 

De totale sterfte wordt niet verlaagd door 

orale anticoagulantia en ook op het ont-

staan van invaliditeit was het verschil met 

trombocytenaggregatieremmers niet-sig-

nificant. Het advies orale anticoagulantia 

te gebruiken, lijkt gereserveerd te moeten 

worden voor patiënten met een sterk ver-

hoogd risico. We kunnen dus gewoon de 

adviezen van de NHG-Standaard blijven 

volgen. Patiëntvriendelijkheid en andere 

bijwerkingen dan bloedingen zijn door 

de auteurs buiten beschouwing gelaten 

maar kunnen in de dagelijkse praktijk een 

belangrijke rol spelen.

Sari Koop, Niels Verdoes
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