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tylsalicylzuur (of clopidogrel). De nieuwe NHG-Standaard (in 

voorbereiding) handhaaft dit advies. Bij nadere inspectie van 

de bronnen (meta-analyse uit 2002, reviews uit 2001) blijkt het 

advies een extrapolatie te zijn van de bevinding dat trombo-

cytenaggregatieremmers als groep het cardiovasculaire ri-

sico effectief verminderen bij claudicatiopatiënten. Het bewijs 

hiervoor komt grotendeels op rekening van in Nederland niet 

verkrijgbare plaatjesremmers (ticlopidine en picotamide). Nog 

verder terug in de tijd, in een review uit 1994, worden – on-

der meer – vijf trials beschreven onder claudicatiopatiënten, 

waaruit blijkt dat acetylsalicylzuur (990-1500 microg) superi-

eur is aan placebo als het gaat om vermindering van het aan-

tal cardiovasculaire events (door ondergetekende berekend 

RR 0,78). Later bleek 75-150 microg acetylsalicylzuur, over alle 

cardiovasculaire patiëntengroepen samen, effectief en veilig. 

Zo is de redenering achter de uit die tijd daterende richtlijnen 

wel te reconstrueren en te begrijpen.

Wat voegt deze nieuwe review dan toe? De auteurs beper-

ken hun review tot een patiëntengroep die voor de huisarts 

relevant is: de vaatpatiënt die klachten heeft, maar geen spe-

cialistische interventie behoeft. Eigenlijk hadden de auteurs 

hun review nog verder moeten beperken tot die patiënten met 

claudicatio intermittens die nog niet bekend zijn met een an-

dere hart- of vaatziekte, wat in de praktijk vooral neerkomt op 

afwezigheid van coronarialijden. Dat is de patiëntencategorie 

waarbij wellicht nog twijfel bestaat over al dan niet starten 

met acetylsalicylzuur. Daarover geeft de review geen uitsluit-

sel. Het advies dat de auteurs geven − ‘geef een plaatjesrem-

mer, maar wees alert op bijwerkingen’ – slaat strikt genomen 

op middelen die in Nederland niet verkrijgbaar zijn. Onder de 

12 trials was er geen enkele die acetylsalicylzuur met placebo 

vergeleek, en slechts één die clopidogrel met acetylsalicylzuur 

vergeleek. 

Samenvattend deel ik de conclusie van de auteurs van de 

huidige Cochrane-review (‘geef een claudicatio-patiënt een 

plaatjesremmer, maar wees alert op bijwerkingen’). Hoewel 

direct bewijs voor de risicoverlagend effectiviteit van in Ne-

derland verkrijgbare plaatjesremmers voor patiënten met 

claudicatio intermittens pover is, denk ik dat niemand deze 

categorie cardiovasculaire patiënten acetylsalicylzuur zal 

willen onthouden. ▪
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Context Het eerste symptoom van obstructief arterieel vaat-

lijden in de benen is claudicatio intermittens. Patiënten die 

hieraan lijden lopen groot risico op andere cardio- of cerebro-

vasculaire aandoeningen, zoals een hartaanval of beroerte. 

Daarom komen zij behalve voor looptraining en eventueel 

stoppen met roken in aanmerking voor cardiovasculair risico-

management, inclusief medicamenteuze preventie.

Klinische vraag Zijn trombocytenaggregatieremmers effectief 

voor reductie van cardio- en cerebrovasculaire mortaliteit en 

morbiditeit bij patiënten met (stabiele) claudicatio intermittens?

Conclusie auteurs Vergeleken met placebo reduceren trombocyte-

naggregatieremmers de mortaliteit (RR 0,76, 95%-BI 0,60-0,98) 

en de cardiovasculaire mortaliteit (RR 0,54, 95%-BI 0,32-0,93). De 

reductie van het aantal niet-fatale cardiovasculaire gebeurte-

nissen was wat kleiner en net niet statistisch significant (RR 

0,88, 95%-BI 0,63-1,01). Deze review bevat 12 artikelen met in to-

taal 12.168 patiënten met stabiele claudicatio intermittens. 

Beperkingen Bijwerkingen die stopzetten van de behandeling 

noodzakelijk maakten, waren in de behandelde groep vaker 

aanwezig dan in de placebogroep (RR 2,05, 95%-BI 1,53-2,75). 

Het overgrote deel van de middelen die in deze studies on-

derzocht zijn betreft trombocytenaggregatieremmers die in 

Nederland niet op de markt zijn. Studies waarin acetylsalicyl-

zuur vergeleken wordt met placebo ontbreken en er is slechts 

één onderzoek waarin acetylsalicylzuur vergeleken wordt 

met clopidogrel. Cijfers over absolute risicoreductie en ‘num-

ber needed to treat’ ontbreken, maar zijn te berekenen aan de 

hand van de forestplots. Voor all-cause mortaliteit bedraagt het 

‘number needed to treat’ 70 en voor cardiovasculaire mortaliteit 

50.

Commentaar
Bij de titel van deze Cochrane-review denk je: dat weten we 

toch? Dat doen we toch al? Dat is niet nieuw! Van de 12 stu-

dies die in de huidige review aan de orde komen, is er één 

uit 2004 (over een niet in Nederland verkrijgbaar middel), de 

andere dateren uit 1982 tot 1996. De (oude) NHG-Standaard 

(2003) maakt geen onderscheid naar stadium van perifeer 

arterieel vaatlijden en adviseert het voorschrijven van ace-

Aspirine bij claudicatio intermittens?
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