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In de inleiding van dit proefschrift wordt het fenomeen stenttrombose geïntroduceerd. 
Stenttrombose is het optreden van een abrupte afsluiting van een eerder geplaatste 
kransaderstent door een bloedstolsel. Een kransaderstent (coronaire stent) wordt 
geïmplanteerd tijdens een dotterbehandeling (percutane coronaire interventie; PCI) om het 
bloedvat voor de lange termijn open te houden.

In eerdere onderzoeken zijn verschillende risicofactoren voor het optreden van stent 
trombose geïdentificeerd, zoals diabetes en hartfalen. Daarnaast spelen factoren gerelateerd 
aan de dotterprocedure een rol, zoals het plaatsen van een te kleine stent, of als tijdens 
het plaatsen va de stent een dissectie aan de rand van de stent is ontstaan. Ook het (te) 
vroeg staken van de bloedplaatjesremmende medicijnen is een belangrijke risicofactor en 
daarnaast zijn genetische factoren zijn van belang: dragers van een afwijkend CYP2C19 gen 
(dit gen is van belang bij het metabolisme en activeren van de plaatjesremmer clopidogrel) 
hebben een hoger risico op stenttrombose. Stent trombose presenteert zich meestal als een 
acuut hartinfarct en is een gevaarlijke complicatie van PCI met een hoge sterfte.

Door de jaren heen zijn stents veel beter geworden en werden bloedplaatjesremmende 
medicijnen (plaatjesremmers) steeds krachtiger. Daardoor nam het aantal stent tromboses 
af, terwijl er meer aandacht kwam voor bloedingen als bijwerkingen van plaatjesremmers. 
Daarnaast werd duidelijk dat niet iedere patiënt dezelfde behandeling hoeft te krijgen. 
Waar voorheen patiënten na een PCI standaard een jaar behandeld werden met twee 
plaatjesremmers (dubbele plaatjesremming; DAPT), kunnen sommige patiënten tegenwoordig 
korter (6 maanden of minder) behandeld, terwijl bepaalde andere patiëntengroepen juist 
langer behandeld zouden moeten worden. Risicoscores kunnen helpen bij het bepalen van de 
optimale duur van DAPT.

Het derde onderwerp in dit proefschrift is de behandeling van patiënten met boezemfibrilleren 
die een PCI ondergaan. Omdat deze patiëntengroep meestal ook al behandeld wordt met orale 
antistolling, hebben zij een extra verhoogd risico op bloedingen als gevolg van de combinatie 
van de verschillende bloedverdunners.

Deel I Stenttrombose

In hoofdstuk 4 van dit proefschrift wordt de rol van uitlokkende factoren bij het optreden 
van stenttrombose beschreven. Zoals hierboven beschreven, zijn al veel risicofactoren voor 
stenttrombose bekend. Toch is het opvallend dat slechts een klein deel van de patiënten met 
bekende risicofactoren uiteindelijk een stent trombose ontwikkeld – en andersom, waarom 
sommige mensen zonder risicofactoren toch een stent trombose krijgen. In een groot cohort 
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patiënten met stenttrombose, werd in 23% van de patiënten een uitlokkende factor voor de 
stenttrombose geïdentificeerd, zoals zware lichamelijke inspanning, emotionele stress of de 
aanwezigheid van een infectie. Daarnaast werd een duidelijke variatie over de dag gezien, 
waarbij we hebben kunnen vaststellen dat een stenttromboses meestal in de ochtenduren 
plaatsvind (piek tussen 7 uur ’s ochtends en 12 uur ’s middags).

In hoofdstuk 5 werd het absolute risico op het krijgen van stenttrombose na het stoppen 
met clopidogrel onderzocht. Clopidogrel is een veelgebruikte P2Y12-remmer en meerdere 
studies hebben aangetoond dat het vroeg stoppen een belangrijke oorzaak van stent 
trombose is. Het absolute risico op het krijgen van stenttrombose in een cohort van 
voornamelijk patiënten met acuut coronair syndroom bedroeg in deze studie 4.6% in 
vergelijking met 1.7% voor patiënten die clopidogrel niet hadden gestopt. Bij mensen die 
clopidogrel stopten in de eerste 30 dagen was het risico zelfs 35% en dit percentage was 
respectievelijk 19% en 12% voor 90 en 180 dagen. 

Patiënten met een ST-elevatie myocardinfarct (STEMI) krijgen vaak morfine toegediend, 
om pijn en angst te verminderen. Daarnaast heeft het een gunstig effect op de adrenaline 
respons en daardoor op hartfrequentie en zuurstofgebruik van het hart. Een bijwerking van 
morfine is echter dat het de maaglediging vertraagt en daardoor de opname en werking van 
P2Y12-remmers, waardoor deze patiënten een hoger risico op stenttrombose hebben. In 
hoofdstuk 6 wordt het effect van de plaatjesremmer Glycoproteine-IIb/IIIa-remmers (GPI) 
bij deze STEMI patiënten die morfine hebben gekregen onderzocht. Als onderdeel van een 
lokale richtlijn werd deze patiëntengroep standaard behandeld met GPI. In de groep die 
behandeld werd met GPI werd een significant lager aantal stent tromboses gezien (0.4% 
(5/1217) vs. 2.6% (28/1080), p < 0.0001). Als keerzijde werd een (niet statistisch significant) 
verschil in bloedingen gezien.

Deel 1 van dit proefschrift wordt afgesloten met drie illustratieve casus van individuele 
patiënten met een stenttrombose (hoofdstuk 7).

Deel II Behandeling op maat met behulp van plaatjesfunctietesten

Hoofdstuk 8 is een overzichtsartikel waarin het voorkomen van zogenaamde hoge 
plaatjesreactiviteit (HPR; high on-treatment platelet reactivity) bij patiënten behandeld met 
P2Y12-remmers wordt beschreven. Als er sprake is van HPR betekent dat in de praktijk dat 
plaatjesremmers onvoldoende werkzaam zijn en dat mensen dus een hoger risico op een 
hartinfarct of stenttrombose hebben. De relatie tussen HPR en klinische uitkomsten wordt 
beschreven. Daarnaast worden de testen beschreven die beschikbaar zijn voor het meten 
van plaatjesfunctie. Tenslotte wordt een samenvatting gegeven van studies die op-maat-
behandeling gebaseerd op plaatjesfunctietesten hebben onderzocht.
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In de praktijk worden vier verschillende plaatjesfunctietesten (assays) gebruikt, maar 
weinig is bekend over de correlatie tussen de verschillende testen. In hoofdstuk 9 wordt de 
correlatie tussen vier testen beschreven. Daarnaast wordt een combinatietest voorgesteld, 
die gebaseerd is op meer dan 1 afzonderlijke test. In dit onderzoek bleek er een belangrijke 
variatie te bestaan tussen het voorkomen van HPR volgens de verschillende testen. In een 
cohort van stenttrombose patiënten varieerde het voorkomen van HPR van 14.6% voor 
de Verifynow assay (met de veelgebruikte afkapwaarde van >235 PRU) tot 49.7% voor de 
VASP assay. Correlatie tussen de verschillende testen was zwak – hooguit matig. Wanneer 
de testen werden vergeleken met een composiet van drie verschillende testen en met 
lichttransmissie aggregometrie (de ‘gouden standaard’), leidde de Verifynow assay met de 
hoge afkapwaarde tot het onderschatten van het aantal patiënten met HPR, terwijl de VASP 
assay juist een overschatting gaf.

Deel III Antitrombotische behandeling in AF patiënten die PCI ondergaan

Patiënten met boezemfibrilleren die een PCI ondergaan, worden meestal behandeld met 
zowel orale antistolling (OAC) als met twee plaatjesremmers (clopidogrel en aspirine). De 
combinatie van deze drie bloedverdunners (triple therapie; TAT) leidt tot een tweemaal 
hoger risico op bloedingen. Daarom wordt tegenwoordig meestal dubbele behandeling 
(DAT) met OAC en clopidogrel gegeven: dit lijkt bij de meeste patiënten veilig.

Aan de andere kant zijn er patiënten met een hoog ‘trombotisch risico’ die een grote 
kans hebben op een nieuwe hartinfarcten of andere acute problemen. Deze hoog-risico 
patiënten zouden wèl baat kunnen hebben bij de zogenaamde triple therapie. Tot op heden 
was dit niet goed onderzocht. In hoofdstuk 10 werd daarom onderzocht welke patiënten 
baat hebben bij de intensievere triple behandeling. Met behulp van een Cox proportioneel 
model werd een risico score ontwikkeld. In patiënten met een risicoscore van ≥5 (N 154, 
5.7% van het cohort) was een significant lager aantal stent tromboses en hartinfarcten te 
zien als zij met triple therapie werden behandeld, zonder dat het aantal bloedingen toenam. 
Patiënten met een lagere score hadden helemaal geen baat bij triple behandeling en hadden 
juist wel meer bloedingen. Deze studie ondersteunt dus het gebruik van triple behandeling 
bij de kleine groep ‘hoog-risico’ patiënten, die met behulp van deze score goed kunnen 
worden geïdentificeerd. 

Bloedingen komen frequent voor bij deze patiëntengroep door de combinatie van 
verschillende bloedverdunners. Het optreden van bloedingen is overigens een gevaarlijke 
“bijwerking” en geeft een hoog risico op ziekenhuisopnames en overlijden (sommige studies 
suggereren dat bloedingen een even groot risico op overlijden geven als een hartinfarct). 
In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, hoofdstuk 11 wordt de ontwikkeling van 
een bloedingsscore beschreven. Op basis van een Cox model werd een puntenmodel 
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ontwikkeld. Deze risicoscore bevatte de items leeftijd, hematocriet, BMI, maligniteit in 
de voorgeschiedenis en behandeling met triple therapie. Drie risico categorieën konden 
worden onderscheiden: laag bloedingsrisico (~10%, matig bloedingsrisico (17%) en hoog 
bloedingsrisico (27%). Dit is de eerste risicoscore die specifiek van toepassing is op patiënten 
met boezemfibrilleren die een PCI ondergaan. Bij deze groep is het risico op bloedingen dus 
duidelijk verhoogd, maar onderling blijkt het nog sterk te variëren. Het is daarom essentieel 
om bij de individuele patiënt het bloedingsrisico in te schatten en vervolgens af te wegen 
tegen de trombotische risico’s. 

Verleden, heden en toekomst

In de studies beschreven in dit proefschrift worden de globale ontwikkelingen die de 
interventiecardiologie de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt beschreven. Door de 
sterke afname van het probleem stent trombose, is de aandacht nu meer gericht op de 
afweging tussen voorkomen van trombose en het bloedingsrisico dat gepaard gaan met 
bloedplaatjesremmers. De uitdagingen aan de horizon zijn om risicoscores verder te 
verfijnen en om geïndividualiseerde behandeling daadwerkelijk meer in te zetten in de 
dagelijkse klinische cardiologiepraktijk.
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