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bloedingen, te verhelpen met lokale hemostase. Er werd geen 

statistisch significant verschil gevonden tussen patiënten die 

hun CD staakten of continueerden.

Medeiros et al. onderzochten in een RCT bij 63 patiënten 

het verschil in bloedverlies bij een tandextractie tussen de-

genen die de ASA wel (S) of niet gestaakt (NS) hadden. Bij de 

analyse hielden ze een p-waarde van 5% aan. Ze gebruikten de 

student t-test om het bloedverlies tussen de 2 de groepen S en 

NS te beoordelen. Absoluut gezien was er meer bloedverlies in 

de NS-groep dan in de S-groep, maar niet significant met t-

test (p = 0,15).

Bespreking Nematullah et al. hebben de methodologische kwa-

liteit van de gebruikte RCT’s op een juiste manier beoordeeld. 

De kwaliteit was matig omdat het onderzoek niet duidelijk 

dubbelblind is, maar omdat patiënten weinig invloed hebben 

op de uitkomstmaat is er geen reden de resultaten te verwer-

pen. Madrid et al. hebben de kwaliteit van de gebruikte RCT’s 

en CCT’s niet beoordeeld, een systemisch literatuuroverzicht 

met een matige methodologische kwaliteit dus. De verge-

lijkbaarheid van de verschillende onderzoeken zijn wel goed 

beschreven en de uitkomsten hiervan zijn bruikbaar. De RCT 

van Medeiros et al. is van goede methodologische kwaliteit, 

ondanks dat deze niet dubbelblind is uitgevoerd.

Conclusie Het gebruik van ASA of goed ingestelde CD (INR 2-3,5) 

tijdens een tandheelkundige ingreep geeft geen verhoogd ri-

sico op een klinisch relevante bloeding. Dit is in samenspraak 

met de Britse richtlijn voor tandartsen uit 2007 (Perry et al5).

Betekenis De patiënt hoeft het gebruik van ASA of CD niet te 

staken voor een ingreep door de tandarts, mits er een goede 

INR is. Opname van deze conclusie in een richtlijn wordt aan-

geraden gezien het wijdverbreid gebruik van deze middelen. 

Door het uitbreiden van de mogelijkheid om thuis zelf de INR 

te bepalen, wordt de patiënt zelfstandiger. ▪
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Vraagstelling ‘Dokter, ik heb een afspraak bij de tandarts voor 

een kleine ingreep, moet ik mijn bloedverdunners tijdelijk 

staken?’ Hiervoor is in Nederland geen bestaande richtlijn, 

terwijl 1 op de 45 patiënten een coumarinederivaat gebruikt 

(CD) bij diepveneuze trombose, longembolie of atriumfibrille-

ren. Daarnaast gebruikt 1 op de 15 patiënten acetylsalicylzuur 

(ASA), vaak als secundaire preventie na een myocardinfarct, 

CVA, TIA of bij stabiele angina pectoris.1 Onze onderzoeks-

vraag luidt: treden na een tandheelkundige ingreep bij pa-

tiënten die CD of ASA blijven gebruiken meer bloedingen op 

dan na tijdelijk staken?

Zoekstructuur In PubMed zochten we voor CD met de ter-

men ‘Oral surgery procedure(MeSH) OR dental surgery AND 

anticoagulants(MeSH)’. Voor ASA: ‘Platelet aggregation 

inhibitors(MeSH) OR aspirin(MeSH) OR sallicylic acids(MeSH) 

AND oral operative procedure(MeSH).’ Toegepaste limits: En-

glish/Dutch, humans, clinical trial, Randomized Clinical Tri-

al (RCT), review, meta-analyse, practice guideline, publication 

date last 10 years.

Resultaten Voor CD vonden we zes bruikbare artikelen waar-

van twee systematische literatuuronderzoeken relevant wa-

ren voor onze onderzoeksvraag: Nematullah et al2 en Madrid 

et al.3 VoorASA kwamen wij op twee relevante RCT’s waarvan 

Medeiros et al4 vanwege de controlegroep het best past bij de 

onderzoeksvraag.

Nematullah et al beschrijven het bloedingsrisico bij een 

tandheelkundige ingreep bij patiënten met CD in therapeuti-

sche dosering (INR 1,8-3,4) en patiënten na staken van hun CD. 

Zij includeerden vijf RCT’s met in totaal 553 patiënten. De kans 

op een met lokale hemostase te couperen bloeding was bij het 

staken van CD 9% versus 5,5% bij het continueren van de CD. Dit 

was niet significant lager (RR = 0,71; 95%-BI 0,39-1,28; p = 0,65 

(volgens abstract)).

Madrid et al. onderzochten de risico’s op bloeding of trom-

botisch incident bij patiënten die op CD zijn ingesteld en een 

tandheelkundige behandeling kregen. Zij gebruikten hier-

voor twee RCT’s en zes Controlled Clinical Trials (CCT’s) met 

in totaal 925 patiënten. Vanwege de heterogeniteit is een be-

schrijvende analyse gemaakt en zijn de data niet gepoold. In 

alle trials was er bij een kleine groep patiënten sprake van 
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