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Wat is bekend?
 ▪ Zonder secundaire preventie bedraagt het risico op een vas-

culair event na een TIA of herseninfarct 9%.
 ▪ Behandeling met acetylsalicylzuur verlaagt de kans op een 

recidief niet-dodelijk herseninfarct en niet-dodelijk myocardin-
farct met circa 22%. De relatieve reductie van de mortaliteit be-
draagt ongeveer 10%.

 ▪ Tot het verschijnen van de ESPRIT-trial was het niet duidelijk 
wat de toegevoegde waarde was van het gebruik van dipyrida-
mol, een trombocytenaggregatieremmer, in de secundaire pre-
ventie na een TIA of herseninfarct. 

Wat is nieuw?
 ▪ Behandeling met dipyridamol en acetylsalicylzuur na een TIA 

of herseninfarct, die niet uit een cardiale emboliebron zijn ont-
staan, is in vergelijking tot behandeling met alleen acetylsalicyl-
zuur effectiever in de preventie van een herseninfarct en andere 
vasculaire complicaties.

 ▪ In de ESPRIT-trial wordt voor behandeling met dipyridamol 
een number needed to treat van 104 per jaar berekend om 1 geval 
van sterfte als gevolg van een vasculaire oorzaak, een niet-fataal 
herseninfarct, een niet-fataal myocardinfarct of ernstige bloe-
ding te voorkomen.

 ▪ Behandeling met dipyridamol leidt niet tot een significant 
verschil in het optreden van bloedingen.

 ▪ Hoofdpijn en gastro-intestinale bijwerkingen treden signifi-
cant vaker op tijdens behandeling met dipyridamol.

Arianne Verburg, Paul Janssen, Henk van Weert

als gevolg van een vasculaire complicatie) 9% per jaar be-
draagt.1 Voor medicamenteuze preventie zijn twee middelen 
beschikbaar: acetylsalicylzuur en dipyridamol.
 Acetylsalicylzuur remt het enzym cyclo-oxygenase in de 
trombocyt, wat de vorming van het prostaglandine trom-
boxaan A2 en de trombocytenaggregatie remt. Trombocyten-
aggregatieremmers, zoals acetylsalicylzuur, zijn bewezen 
effectief in de preventie van recidief cardiovasculaire compli-
caties bij patiënten die een herseninfarct of TIA hebben door-
gemaakt. Een meta-analyse toonde aan dat acetylsalicylzuur 
zowel de kans op het doormaken van een recidief niet-dode-
lijk herseninfarct als die op een niet-dodelijk myocardinfarct 
met circa 22% vermindert. De relatieve reductie van de kans 
op sterfte is geringer en bedraagt ongeveer 10%. De absolute 
risicoreductie van cardiovasculaire morbiditeit of mortaliteit 
bedraagt in trialverband ruim 1% per jaar.2

 Dipyridamol remt de trombocytenaggregatie door rem-
ming van fosfodiesterase, waardoor de hoeveelheid cyclisch-
AMP, dat de aggregatie remt, toeneemt. Daarnaast remt het de 
heropname van adenosine in de erytrocyt. Enerzijds activeert 
adenosine vasculaire adenosinereceptoren die vasodilatatie 
bewerkstellingen. Anderzijds leidt stimulatie van adenosine-
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TIA of herseninfarct. Huisarts Wet 2011;54(10):530-4.
Doel De effectiviteit en veiligheid bepalen van toevoeging van 
 dipyridamol aan de secundair preventieve antitrombotische 
 behandeling met acetylsalicylzuur bij patiënten die een transient 
ischaemic attack (TIA) of herseninfarct (zonder cardiale embolie
bron) hebben doorgemaakt.
Methode We zochten in Medline en de Cochrane Database of 
Systematic Reviews naar randomized clinical trials en (systemati
sche) reviews die verschenen in de periode 2003 tot juli 2010 
waarin men de effectiviteit en/of veiligheid van de combinatie
behandeling dipyridamol en acetylsalicylzuur als secundaire pre
ventie na een TIA of herseninfarct vergeleek met behandeling 
met alleen acetylsalicylzuur. Primaire eindpunten waren het 
 percentage recidief herseninfarcten en de totale mortaliteit. Se
cundaire eindpunten waren bijwerkingen, bloedingen en het 
 uitvalspercentage.
Resultaten We vonden 40 artikelen, waarvan 1 trial, 5 metaana
lyses en 1 secundaire analyse voldeden aan de inclusiecriteria. Bij 
de ESPRITtrial (n = 2763) vonden de onderzoekers een relatief 
risico van 0,80 (95%BI 0,660,98) voor het bereiken van de pri
maire samengestelde uitkomstmaat (vasculaire sterfte, nietfa
taal herseninfarct, nietfataal myocardinfarct of ernstige bloeding) 
bij combinatiebehandeling met dipyridamol en acetylsalicylzuur 
versus behandeling met alleen acetylsalicylzuur in de secundaire 
preventie na een TIA of klein herseninfarct. De metaanalyses to
nen alle 5 een vergelijkbare en significante reductie van de kans op 
een recidief herseninfarct (hazardratio 0,780,79). Men kon geen 
significant verschil aantonen in het percentage bloedingen. 
Hoofdpijn trad significant vaker op als bijwerking bij behandeling 
met dipyridamol.
Conclusie Er zijn voldoende aanwijzingen dat de combinatiebe
handeling met dipyridamol (met gereguleerde afgifte) en acetyl
salicylzuur in vergelijking met monotherapie met acetylsalicylzuur 
bij patiënten die een TIA of herseninfarct hebben doorgemaakt 
effectiever is bij de secundaire preventie van een herseninfarct of 
een andere vasculaire complicatie. De combinatiebehandeling 
heeft de voorkeur boven behandeling met alleen acetylsalicylzuur.

Inleiding

S ecundaire preventie na een transient ischaemic attack 
(TIA) of herseninfarct is belangrijk omdat zonder preven-

tieve behandeling het risico op een vasculaire complicatie 
 (recidief herseninfarct, acuut myocardinfarct of mortaliteit 
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Abstract
Verburg AFE, Janssen PGH, Van Weert HCPM. Dipyridamole is effective after transient ischae-
mic attack or stroke. Huisarts Wet 2011;54(10):530-4.
Objectives To assess the efficacy and safety of combination therapy with aspirin and 
dipyridamole compared with aspirin alone in secondary prevention after transient 
ischaemic attack or stroke of noncardioembolic origin.
Methods Medline and the Cochrane Database of Systematic Reviews (2003July 
2010) were searched for randomized controlled trials and reviews reporting the effi
cacy and/or safety of dipyridamole plus aspirin compared with aspirin alone in pa
tients with a prior transient ischaemic attack or ischaemic stroke. Primary outcomes 
were fatal and nonfatal stroke and mortality. Secondary outcomes were side  effects, 
bleeding complications, and dropout rate.
Results Of 40 articles retrieved, 1 trial, 1 systematic review, 4 metaanalyses, and 1 
reanalysis met the inclusion criteria. In the ESPRIT trial (n = 2763), primary outcomes 
(composite of death from all vascular causes, nonfatal stroke, nonfatal myocardial 
infarction, or major bleeding complication) occurred statistically significantly less 
 often in patients on aspirin and dipyridamole than in patients on aspirin alone (ha
zard ratio 0.80, 95% CI 0.660.98). Metaanalyses showed a significant reduction in 
the risk of stroke in favour of aspirin plus dipyridamole; there was no significant dif
ference in bleeding complications. Patients on dipyridamole and aspirin reported 
headache significantly more often than did patients on aspirin alone.
Conclusion There is evidence that the combination of aspirin and dipyridamole (ex
tended release) is more effective than aspirin alone in preventing stroke and other 
serious vascular events after cerebral ischaemia of arterial origin. We recommend 
the use of extendedrelease dipyridamole in patients with transient ischaemic attack 
or stroke of noncardioembolic origin.

en systematische reviews waarin de onderzoekers de combi-
natiebehandeling met acetylsalicylzuur en dipyridamol ver-
geleken met monotherapie met acetylsalicylzuur bij patiënten 
die een herseninfarct of TIA (niet ten gevolge van een cardiale 
emboliebron) hebben doorgemaakt en die een follow-up van ≥ 
6 maanden kenden. De gevonden publicaties screenden we op 
titel en abstract. Van de geselecteerde artikelen namen we ook 
de literatuurlijsten door.

Eindpunten
Primaire eindpunten waren het percentage  recidief hersen-
infarcten en de totale mortaliteit. Secundaire eindpunten 
waren bijwerkingen, het percentage bloedingen en het uitval-
spercentage gedurende de follow-up.

Gegevensverzameling
Twee onderzoekers beoordeelden de gerandomiseerde tri-
als en systematische reviews met behulp van de geëigende 
instrumenten. Van de geselecteerde trials gebruikten we de 
informatie over het aantal geïncludeerde patiënten en het 
aantal bereikte eindpunten. Van de reviews noteerden we de 
beschreven trials, de statistische analyse en de beschreven 
eindpunten.

Resultaten
Via Medline vonden we veertig publicaties vanaf 2003. Na 
screening van de artikelen resteerden één randomized clinical 

receptoren tot activatie van adenylaatcyclase, wat resulteert 
in een toename van cyclisch-AMP.
 Het gebruik van de trombocytenaggregatieremmer di-
pyridamol in de secundaire preventie na een cerebrovascu-
laire aandoening is controversieel. De in 1996 gepubliceerde 
 European Stroke Prevention Study 2 (ESPS 2) toonde aan dat 
de gecombineerde behandeling met acetylsalicylzuur en di-
pyridamol 23% effectiever is in het voorkomen van een recidief 
herseninfarct dan monotherapie met acetylsalicylzuur.3 Dit 
resultaat is echter in strijd met eerder uitgevoerde, kleinere 
trials waarin men dezelfde behandelingen met elkaar verge-
leek. In deze trials vond men geen bewijs voor een meerwaar-
de van behandeling met de combinatie acetylsalicylzuur en 
dipyridamol versus monotherapie met acetylsalicylzuur.4-7

 Op basis van deze onderzoeken, inclusief de ESPS 2, kon 
men in een meta-analyse niet aantonen dat de combinatie-
behandeling meerwaarde had ten opzichte van monotherapie 
met acetylsalicylzuur in de secundaire preventie van een TIA 
of herseninfarct.2

 Hierna heeft men de resultaten van een groot gerandomi-
seerd onderzoek gepubliceerd.8 Op grond hiervan adviseren 
verschillende richtlijnen, waaronder die van het Nederlands 
Huisartsen Genootschap en de American Heart Association/
American Stroke Association, behandeling met dipyridamol 
in de secundaire preventie bij patiënten die een TIA of hersen-
infarct hebben doorgemaakt.9,10

 Sindsdien krijgt de huisarts frequent te maken met 
 patiënten die hoofdpijn krijgen na de start van een behande-
ling met dipyridamol en met patiënten die in het verleden een 
herseninfarct of TIA hebben doorgemaakt en geen dipyrida-
mol gebruiken. Het is van belang dat de huisarts in deze situ-
aties een goede afweging kan maken van de voor- en nadelen 
van deze behandeling.
 Met dit literatuuronderzoek willen we een overzicht ge-
ven van de trials en systematische reviews die zijn versche-
nen na de publicatie van de bovengenoemde meta-analyse. 
Aan de hand daarvan willen we de effectiviteit en veiligheid 
bepalen van de toevoeging van dipyridamol aan de secundair 
preventieve antitrombotische behandeling met acetylsalicyl-
zuur bij patiënten die een TIA of herseninfarct zonder cardiale 
emboliebron hebben doorgemaakt. Daarnaast willen we het 
belang van een adequate secundaire preventie bij deze pa-
tiëntengroep, die vaak uiteindelijk weer onder controle van de 
huisarts komt, onder de aandacht brengen.

Methoden
Zoekstrategie
Twee onderzoekers zochten in Medline (1 januari 2003 tot juli 
2010) aan de hand van de zoektermen ‘stroke OR cerebrovascu-
lar accident’ AND ‘dipyridamole or persantin’, ‘dipyridamole or 
persantin’ AND ‘stroke prevention’, ‘stroke OR cerebrovascular 
accident’ AND ‘dipyridamole or persantin’ AND ‘aspirin’. In de 
Cochrane Database of Systematic Reviews vonden we de meest 
recente review met de zoektermen ‘dipyridamole’, ‘stroke’ en 
‘stroke prevention’. We includeerden gerandomiseerde trials 
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 Er is een Cochrane-review verricht naar de effectiviteit 
en veiligheid van behandeling met dipyridamol in de secun-
daire preventie bij patiënten met een ischemische vasculaire 
aandoening. Deze toont aan dat behandeling met dipyrida-
mol, eventueel in combinatie met een andere trombocyte-
naggregatieremmer, het risico op een vasculaire complicatie 
(exclusief mortaliteit) significant doet afnemen bij patiënten 
die een minor stroke of TIA hebben doorgemaakt, in verge-
lijking tot een behandeling met een andere trombocytenag-
gregatieremmer of geen behandeling. De hazardratio was 
0,86 (95%-BI  0,79-0,93). Er is geen subgroepanalyse gedaan 
naar de effectiviteit van de combinatiebehandeling met ace-
tylsalicylzuur en dipyridamol bij patiënten die een TIA of een 
herseninfarct hebben doorgemaakt.11

Totale mortaliteit
In de ESPRIT-trial overleden in totaal 93 (20,7%) patiënten die 
een behandeling kregen met acetylsalicylzuur en dipyrida-
mol en 107 (23,8%) patiënten die acetylsalicylzuur gebruik-
ten. Het relatieve risico volgens de intention-to-treatanalyse 
bedraagt 0,88 (95%-BI 0,67-1,17). Ook voor de mortaliteit als 
gevolg van vasculaire oorzaken vond men geen significant 
verschil [tabel 1].8
 De meta-analyses tonen geen afname van de vasculaire 
mortaliteit bij combinatiebehandeling versus monotherapie 
met acetylsalicylzuur bij patiënten die een TIA of hersen-
infarct hebben doorgemaakt. Bij één meta-analyse en de net-
werk meta-analyse noemen de onderzoekers alleen vasculaire 
mortaliteit als onderdeel van de samengestelde uitkomst-
maat (respectievelijk HR 0,85 en HR 0,78).12,15 Bij twee andere 
meta-analyses konden de onderzoekers geen significante re-
ductie van de vasculaire mortaliteit aantonen [tabel 1].13,14

 De Cochrane-review laat zien dat behandeling met dipyrida-
mol, eventueel in combinatie met een andere trombocytenag-
gregatieremmer het risico op vasculaire sterfte niet vermindert 
in vergelijking tot behandeling met een andere trombocytenag-
gregatieremmer of geen behandeling, bij patiënten die een TIA 
of herseninfarct hebben doorgemaakt: HR 0,97 (95%-BI 0,84-1,12). 
Hierbij heeft men geen subgroepanalyse gedaan naar patiënten 
die cerebrale ischemie hebben doorgemaakt.11

trial,8 twee meta-analyses,11,12 twee individual patient data meta-
analyses,13,14 één network meta-analyse15 en één secundaire 
analyse16 [tabel 1]. Deze laatste analyse is verricht met de ge-
gevens van de ESPS 2- en ESPRIT-trial, en is gericht op de ef-
fectiviteit van dipyridamol bij patiënten met een invaliderend 
herseninfarct. Eén meta-analyse met gebruik van individual 
patient data is verricht voor publicatie van de resultaten van de 
ESPRIT-trial. De review en meta-analyses zijn allemaal redelijk 
tot goed van kwaliteit. De meta-analyses met gebruik van de 
individuele patiëntinformatie zijn van de hoogste kwaliteit.13,14

Recidief herseninfarcten
In de ESPRIT-trial, een gerandomiseerd open-label-onderzoek, 
includeerde men 2763 patiënten binnen 6 maanden nadat zij 
een TIA, amaurosis fugax of niet-invaliderend herseninfarct 
(modified Rankin-score ≤ 3) hadden doorgemaakt. De gemid-
delde follow-up bedroeg 3,5 jaar. De primaire samengestelde 
uitkomstmaat bestond uit vasculaire sterfte, niet-fataal her-
seninfarct, niet-fataal myocardinfarct of een ernstige bloe-
ding. In het onderzoek behandelde men 1363 patiënten met 
tweemaal daags dipyridamol (200 mg) en acetylsalicylzuur 
(30-325 mg) en 1376 patiënten met alleen acetylsalicylzuur. De 
primaire uitkomst werd bereikt door 173 (13%) van de patiënten 
die met de combinatie van middelen waren behandeld en 216 
(16%) van de patiënten die alleen met acetylsalicylzuur waren 
behandeld. Het relatieve risico volgens de intention-to-treat-
analyse bedraagt 0,80 (95%-BI 0,66-0,98) in het voordeel van 
de combinatiebehandeling [tabel 1]. Dit leidt tot een absolute 
risicoreductie van 1% per jaar (95%-BI 0,1-1,8).8
 Indien we alleen kijken naar het percentage recidief her-
seninfarcten kunnen we niet aantonen dat de combinatie-
behandeling een significant toegevoegde waarde heeft ten 
opzichte van monotherapie met acetylsalicylzuur (hazard-
ratio (HR) 0,84, 95%-BI 0,64-1,10; [tabel 1]).8
 De drie meta-analyses die kijken naar het percentage re-
cidief herseninfarcten concluderen allemaal dat de combi-
natiebehandeling met tweemaal daags dipyridamol 200 mg 
en acetylsalicylzuur in de secundaire preventie na een TIA of 
herseninfarct significant effectiever is in het voorkomen van 
een recidief herseninfarct dan monotherapie met acetylsali-
cylzuur. De hazardratio’s variëren tussen 0,77 en 0,78.12-14

Tabel 1 Resultaten van de geïncludeerde trial en reviews

Onderzoek Opzet ASA + Dp ASA Herseninfarct Vasculaire sterfte Herseninfarct/AMI/ vasculaire sterfte

Patiënten 
(n)

Patiënten 
(n)

ASA + Dp (n) ASA(n) HR (95%-BI) ASA + 
Dp (n)

ASA 
(n)

HR (95%-BI) ASA + Dp 
(n)

ASA 
(n)

HR (95%- BI)

ESPRIT8 RCT 1.363 1.376  96 116 0,84 (0,64-1,10)  44  60 0,75 (0,51-1,10) 173 216 0,80 (0,66-0,98)

De Schrijver11 Meta-analyse

Verro12 Meta-analyse 3.823 3.826 294 381 0,77 (0,67-0,89) 542 640 0,85 (0,76–0,94)

Leonardi-Bee13 IPD 3.861 2.450 0,78 (0,65-0,93) 1,02 (0,81-1,29) 0,84 (0,72-0,97)

Halkes14 IPD 3.800 3.812 341 429 0,78 (0,68-0,90) 175 187 0,96 (0,78-1,18) 475 579 0,82 (0,72-0,92)

Thijs15 Network meta-analyse 0,78 (0,70-0,87)

Dippel16 Secundaire analyse 2.839 2.861 255 334 0,76 (065-0,90) 366 460 0,80 (0,69-0,91)

ASA: acetylsalicylzuur; Dp: dipyridamol; AMI: acuut myocardinfarct; RCT: randomized controlled trial; IPD: individual patient data meta-analysis; HR: hazardratio
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Subgroepanalyses
Ernst van het herseninfarct
De ESPRIT-trial is uitgevoerd bij patiënten die een TIA of mi-
nor stroke (gemodificeerde Rankin-score ≤ 3) hebben doorge-
maakt. Bij een recente heranalyse van de patiëntgegevens van 
de ESPRIT- en ESPS 2-trials blijkt dat de combinatiebehande-
ling met dipyridamol en acetylsalicylzuur effectiever is dan 
monotherapie met acetylsalicylzuur bij de preventie van een 
recidief infarct of ander vasculair incident bij alle patiënten 
die een recent herseninfarct hebben doorgemaakt, onaf-
hankelijk van de ernst hiervan (volgens de gemodificeerde 
 Rankin-score) (HR 0,79 (95%-BI 0,69-0,91)).16

 Men heeft verschillende subgroepanalyses verricht met 
betrekking tot de effectiviteit van dipyridamol bij verschil-
lende subgroepen, onder andere leeftijd, geslacht, aanwezig-
heid van hypertensie, diabetes of ischemische hartziekte. De 
onderzoekers vonden in de verschillende analyses geen sig-
nificante verschillen voor de samengestelde uitkomstmaat 
 vasculaire mortaliteit, niet invaliderend herseninfarct en niet 
invaliderend myocardinfart.14

Beschouwing
Bij patiënten die een TIA of klein herseninfarct hebben door-
gemaakt dat niet uit een cardiale emboliebron is ontstaan, 
lijkt de toevoeging van dipyridamol aan de secundair preven-
tieve antitrombotische behandeling met acetylsalicylzuur 
effectiever in het verlagen van het risico op een recidief, dan 
behandeling met acetylsalicylzuur alleen. De trials en reviews 
gebruikten bij hun analyse vaak een samengesteld eindpunt, 
waaronder vasculaire sterfte. Dat leidt tot een significante 
afname van vasculaire complicaties bij toevoeging van di-
pyridamol aan de secundair preventieve antitrombotische 
behandeling. Als men echter alleen naar het recidief hersen-
infarct of de mortaliteit keek kon men geen significante re-
ductie aantonen, wat mogelijk het gevolg is van een lage power.
 In de ESPRIT-trial berekende men voor de combinatiebe-
handeling versus monotherapie met acetylsalicylzuur een 
number needed to treat van 104 per jaar om één geval van 
sterfte als gevolg van een vasculaire oorzaak, een niet-fataal 
herseninfarct, een niet-fataal myocardinfarct of ernstige 
bloeding te voorkomen.8 In één meta-analyse vond men ter 
preventie van één relevante vasculaire complicatie een num-
ber needed to treat van 100 per jaar.14 Een literatuuronderzoek 
naar de kosteneffectiviteit van toevoeging van dipyridamol 
aan de behandeling in de secundaire preventie van cardiovas-
culaire events concludeert dat combinatiebehandeling gedu-
rende vijf jaar kosteneffectief is.17

 Er zijn slechts twee trials gepubliceerd waarbij men meer 
dan 1000 patiënten heeft geïncludeerd.3,8 De overige trials, die 
alle vóór 1987 zijn uitgevoerd, hebben maximaal 890 patiënten 
geïncludeerd.4-7 Er zijn enkele kanttekeningen te maken bij de 
twee meest recente trials.
 Allereerst heeft men bij de ESPRIT-trial de behandeling 
niet geblindeerd – dat gold alleen voor de beoordelaars van de 
uitkomsten. Voorts is sprake van behandeling met een vari-

Secundaire uitkomstpunten
Uitvalspercentage
In de ESPRIT-trial stopten 470 (23%) patiënten met de combi-
natiebehandeling, voornamelijk als gevolg van bijwerkingen. 
Honderdvierentachtig (13%) patiënten die alleen acetylsalicyl-
zuur kregen hielden op met de medicatie.8 In de enkele jaren 
eerder verschenen ESPS 2-trial stopten 479 (29%) patiënten 
gedurende de follow-upperiode van 2 jaar met de combinatie-
behandeling, vooral als gevolg van hoofdpijn of gastro-intesti-
nale bijwerkingen. Driehonderdzesenzestig (22,2%) patiënten 
die acetylsalicylzuur kregen staakten de behandeling.3

 Slechts één meta-analyse benoemt het uitvalspercentage, 
dat significant hoger ligt bij combinatiebehandeling met 
 dipyridamol en acetylsalicylzuur.13

Bijwerkingen
Zesentwintig procent van de patiënten (n = 123) die in de 
ESPRIT-trial stopten met de combinatiebehandeling noem-
de hoofdpijn als ten minste een van de redenen.8 In de ESPS 
2-trial kwam hoofdpijn als bijwerking significant vaker voor 
bij patiënten die dipyridamol kregen. In combinatie met 
acetyl salicylzuur rapporteerden 630 van de 1650 (38,2%) pa-
tiënten hoofdpijn. In de groep die alleen dipyridamol kreeg 
meldden 615 van de 1654 (37,2%) patiënten hoofdpijn. Van de 
1649 patiënten die een placebo ontvingen raporteerden er 534 
(32,4%) hoofdpijn.3 Deze bijwerking is het gevolg van het vaat-
verwijdende effect van dipyridamol.
 Bij één onderzoek concludeert men dat behandeling met 
dipyridamol (met of zonder acetylsalicylzuur) significant va-
ker tot hoofdpijn leidt waardoor patiënten significant vaker 
met de behandeling stoppen.13 In de ESPS 2-trial heeft men 
ook gekeken naar het optreden van maag-darmklachten. Ook 
deze verschijnselen bleken significant vaker voor te komen bij 
behandeling met dipyridamol vergeleken met behandeling 
met alleen acetylsalicylzuur of placebo. In hetzelfde onder-
zoek bleek duizeligheid als bijwerking van dipyridamol niet 
significant vaker voor te komen. 3

Bloedingen
In de ESPRIT-trial vond men geen significant verschil in het 
percentage bloedingen (intra- of extracranieel, fataal of niet-
fataal) bij combinatiebehandeling versus behandeling met 
acetylsalicylzuur alleen.8 In de ESPS 2-trial was het percen-
tage bloedingen bij behandeling met acetylsalicylzuur en di-
pyridamol 8,7% en bij behandeling met acetylsalicylzuur 8,2%.3

 Bij de Cochrane-review keek men naar het optreden van 
een major extracraniële bloeding. Het risico hierop bleek niet 
verhoogd bij behandeling met dipyridamol in vergelijking tot 
behandeling met een placebo. Behandeling met dipyridamol 
en acetylsalicylzuur versus acetylsalicylzuur alleen leidde ook 
niet tot een verhoogd risico (HR 1,08 (95%-BI 0,75-1,54)).11

 Eén review concludeert dat het totale percentage bloe-
dingen significant verhoogd is bij behandeling met 
acetylsalicylzuur, onafhankelijk van een eventuele combina-
tiebehandeling met dipyridamol.13
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 Wij adviseren de combinatiebehandeling van acetylsali-
cylzuur en dipyridamol bij de secundaire preventie na een TIA 
of herseninfarct. Dipyridamol kan men het beste insluipend 
doseren om de kans op hoofdpijn te verminderen. We hebben 
ons advies gebaseerd op twee grote trials en slechts enkele 
kleinere onderzoeken. Ondanks methodologische beperkin-
gen lijkt het effect van de combinatiebehandeling echter vol-
doende bevestigd. ▪
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abele dosering acetylsalicylzuur (30-325 mg/dag). Hoewel de 
verdeling van de dosering acetylsalicylzuur in beide groepen 
gelijk was, is de dosering 30 mg per dag in de preventie van 
andere cardiovasculaire aandoeningen nooit onderzocht en 
is niet gekeken of maximale doseringen acetylsalicylzuur/di-
pyridamol even effectief zijn als doseringen van acetylsalicyl-
zuur 80 mg. Ten slotte kon men met de per protocol-analyse 
geen statistisch significant verschil aantonen ten aanzien 
van het samengestelde eindpunt. Dat was wel het geval met 
de intention-to-treatanalyse, wat dus waarschijnlijk een 
toevals bevinding betreft.
 Ook bij de andere grote trial, de ESPS 2-trial, zijn enkele 
kanttekeningen te plaatsen. De patiënten die acetylsalicyl-
zuur gebruikten kregen slechts 50 mg per dag. Verder bedroeg 
het uitvalspercentage 25%, wat vooral patiënten betreft die di-
pyridamol alleen of dipyridamol met acetylsalicylzuur kregen. 
Voorts was de compliance bij patiënten die acetylsalicylzuur 
kregen 84%, versus 97% bij patiënten die dipyridamol gebruik-
ten, hetgeen opmerkelijk is gezien de bijwerking hoofdpijn bij 
dipyridamol. Ten slotte was de follow-up slechts 2 jaar.18

Vermeldenswaardig is dat de ESPS 2-trial mede is ge-
financierd door Boehringer Ingelheim, de producent van 
Persantin® en Asasantin®. De auteurs van de ESPRIT-trial 
meldden pas na afronding en analyse van de resultaten van 
de trial dat ze van dezelfde producent ten behoeve van de 
financiering van post-hoc-analyses een subsidie hadden 
ontvangen. De auteurs verklaren dat de ESPRIT-trial onaf-
hankelijk is uitgevoerd.19

Conclusie
Op grond van de trials met betrekking tot de effectiviteit 
en veiligheid van dipyridamol in de secundaire preventie 
bij patiënten die een TIA of herseninfarct zonder cardi-
ale emboliebron hebben doorgemaakt, zijn er duidelijke 
aanwijzingen dat de combinatiebehandeling met dipyri-
damol met gereguleerde afgifte (tweemaal daags 200 mg) 
en acetylsalicylzuur in vergelijking tot monotherapie met 
acetylsalicylzuur effectiever is bij de preventie van een her-
seninfarct en andere vasculaire complicaties. Men vond 
geen significant verschil ten aanzien van het optreden van 
bloedingen. Hoofdpijn en gastro-intestinale bijwerkingen 
treden significant vaker op bij een behandeling met dipy-
ridamol.
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