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Samenvatting 

Dir pmefsclrrifi besclx-ijft l.iet tviec.de deel var1 de Liinburg PAOD studie. I3et 
hooSdonder'~rverp van deze studie is het kllniscl-te beloop van perifeer arterieel 
obsrructlef vaatlijden (PAV) in de huisartspraklijk en liet effect van aspirine i11 de 
conservatieve behandeling van PAV. 

111 Haofilssuk 1 worden de aclntergronden en doelstellingeer vanr de Lilliburg 
PAOD studie ded 2 gepresenteerd. De 1,imiburg PAOD studie is i11 198G van staart 
gegaan. Het eerste deel van de Limburg PAOD stildie behandelt de prevalentie ei1 
de duagilostiek van PAV. Elet derde project oilderdeel is iri 1994 van start gegaan 
met als onderwerp het natuurlijk beloop en prognostiscl-ie deierniitianteni van 
sympromatisch ei] asymptoirnakisct~ PAW. 

De doelstellinrgen. van deel 2 van de Limburg PA013 studie zijn: 
1. het bestuderen van het natuurlijk beloop van PAV in de hunisartsprakrijk 
2. het nagaarr van het effect van aspirille op l.iet rlati~~~rljjk beloop van PAW in de 

Eauisartspraktijk. 
Behalve voornoemde onderzoeksvsagen worden clle resultaten besclireven van? 

een studie naar de seproduceerbaarlreid van de Enkel-tlrrri index meting in de 
liuisar~spraktijk en de invloed van de mate var1 epvariiig op deze reproduceei- 
baarheid. Aamullend worden mee literatuur overzichtear gepresenteerd over 
risico rnaiiagenrent en inedicamenheiize behandeling var1 PAV. 

Hoofdsfitk.2 is een venkoi-te weergave van de prevaleilitie silidie uit deel 1 van de 
PAQD studie. Prevajeritie cijfers van PAY variëren var1 0.2% toa 11.7'% raaar gelang 
de onderzochltc onderzoekspopulatie eii cle gel-irtialeendc criteria wnor de diagiiose 
van PAV. In morbiditeit studies Irt de huisartsprakiijk worden waiuolids dc syil-rpto- 
inatisclre patiënten Fclaudication interinitteiisl gcrselccteerd. 111 deze studies 
wisselt de prcvaleiltie van 0.2 tof 0.7% van de totale praktijk popiilatiie. 111 oirgece- 
lectecrde populatie studies varieert de prevalentie vair 1,7 lol rl.guW. Mct isehriilp 
van een pocket Doppler stethoscoop kan ook bij patienten zonder Macluaen a;iiiI dc 
hand wan de gemeten Enkel-Arrn index CEIA-index) vaatlijden worden opge- 
spoord. Prevalentie cijfers van IsAV geineten aan dc hand wan de ElA-index [zowel 
sy-rrptomarisch als ook asyrnptornatiscla) 1opci-i op tot i 1.7% 1n de popiulaliict van 
de Limburg PAOD sltrclie is aailweziglieid van PAQ wastgesleld inet bchull:, van de 
El&-index. (twee maal achrereenvolgens a95W) De prcvalentie in onze st~ldllc 
bedroeg 6.2% Elel aantal asyrnptoinalische I'AW paniëilteri was aai~zicnlijk. De 
relevantie van het opsporen van asymptomnatisch J3AV was toeralertijd nog miei 
duidelijk. 



Horfds;luk 3 besbaal uit een literatuuroverzicht over de belangrijkste Pasicofactoren 
met belrekking tot het ontstaan en de prolgnose van PAV. Roken is dc belangrqksce 
etiologlsche en prognostische factor wan P N .  Ondanks het gedociimenretisde 
positieve effect van het stappen wan roken op het beloop van PAV bedraagt het 
aantal patlërrterr dat ook daadwerkelijk stapt met roken slechts 5 2 5 % .  Andere 
bekende risicofactoren als hypertensie, diabetes nuellirus, hyperchollesterolemie, 
overgewicht en hernocysteinernie worden bespraken. 

J-irsfdscuk 4 Es een liteeatiuuroverzichT over geneesmiddelen die linrorden 
gebruikt bij de consenraidezre behandeling van PAV. Het vergelijken van de resul- 
taten van deze trials wordt bemoeilijkt door het gebruik van verschillende effect 
maten en zijn sterk afhankelijk van de keuze van de onderzoekspopulatie. Vasodi- 
larerende geneesmiddelen werden veel vaargeschreven. Het effect in kiinische 
studies naar PAV is echter niet aangetoond. Rheologlsche middelen ais buflornedil 
en pesntoMline hebben slechts een beperkt indicatie gebied. 

Hoofdshrk 5 beschrijft de studie naar de reproduceerbaarheid van de ESA- 
index meting in de huisartspraktijk. De EIA-index is een kwantitatieve maat voor 
vaatlijden die wordt gebrunkt in diagnostische en therapeutische studies over PAV. 
Sn deze studie is de intra beoordelaars variatie van de ESA-index meting berekend 
en worden de resultaten van zeer ervaren vaatìabo~antes vergeleken met minder 
ervaren hi~isartseii of assistcntes. Oin deze variatie te meten zijn Ererhaalde 
metingen van de WA-index met behulp van de Doppler stethoscoop en random 
zero bloeddrukrneters verricht. De EIA-index is gemeten bij zes patiënten met 
verscl~lllende ernst vaii PAV door 2 ervaren vaailaborantes en 22 minder ewaren 
doktersassistentes of hz~nsartsen. The totale intra waarnemer variatie bedroeg 
X 1.8% EJA-index. De intra waarnemer variatie bedroeg bij de ervaren waarnemers 
"3% en bij de riiin-ider ervaren waarnemers 12.0%. Het verschil in variatie tussen 
de ervaren en minder ervaren waarneniers was statistisch significant. De 
EJA-index is een bruikbare maat voor het volgen van PAV i11 studies met P-ierhaalde 
iz~elirigeii. Voldoende {riate van zekerheid over de gevondern wcrscl.ii8len tussen 
inelingen kan warden beseikit door meerdere kereai per gellegenheid te ~ncteii of 
claor rncer ervaren observatoren te gebruiken. 

Hoofasrirk 0' bellandelti de resultaten van de effect siurllie van aspirine bij pa- 
Ii@rrten me1 PAV i17 de 1iuisar~senpraktljk. Om her effecl van aspirine op liet beloop 
van zowel syanplamatisch als aok asy~aiptomatiscb PAV in de harisartspraktijk te 
bestuderen is een gerandon~iseerde en gecontroleerde stuclie werriclzt in 22 huis- 
arls praktijken, 265 paitiëirtcn in de leeftijd tzassen 45 en 70 jaar rnet een E$A-index 
lager dan 95% bij 2 herliaalde metingen  verd de ti geselecteerd en gerandon~lseesd 
over 3 groepen: 300 orig aspirine, placebo en "lifestyle" adviezen. De primaire 
eiridlrnaat van deze siritdie was de vera~iderirugeril in tie EIA-index na 2 j a a ~  
Sollaw-up. Secuildaire eindmaten waren veranderingen in klachleri, cardiovascu- 
laire morbiditeit en totale niortali~eit. 

Na twee jaar folllow-iip konden geen verschillen til gemiddelde EIA-index 
iaassen de studiegroepen worden aangerooiid. De gerrriddelde EIA-index steeg in 



alle groepen van 77% tot 85018. Hoge leeftijd, roken en een lage ESA-index a a i  her 
begin van de studie. Morbiditeit en mortaliteit in de sttldiegroepen wareir gelijk. 

Onze coriclusie was dat aspirine geen aantoonbaar eRecr heeft op het Selaop 
vaai P N  gemeten met de E/A-index. Toekarnsrig olidernoek naar de conservatieve 
behandeling van PAV -ai naast de inedicameritezxze behai.rdelirig rrleer gericl-tt 
moeten warden op lzet optimaliseren van Ilooptraiaiing e11 rookstop srrategieiën. 

Hoofdstt~k 7 beschrijft de studie iiaar de progiiastische indicatoren voor het 
beloop van PAV iri de huisastspraktijk. Om de progiiostiscl-se waarde van de 
verschillende bekende risicofactorer1 te onderzoeken en liet cffect van rookstop 
adviezen en looptraining In de coriservatielre bellandering vaii PAV in de tluisarts 
praktijk hebben we een prospectieve cohort studie verricht. 265 patiëi~teii in de 
leeftijdscategorie van 45 tot 70 jaar met eeii EIA-index kleiner dan 95% werden 
gedurende meer dan 3 jaar gevolgd. Uitkar~isr maten waren mortaliteit, een eerste 
episode van een cerebro vasculair accident [Clin) of een hartinfarct, vasculaire 
complicaties, toename van iscliemische klaclilen, veranderingen bij lichainelijk 
onderzoek en een daling van de EIA-index. 

I-lazard ratios (HR) werden voor elke uitkomstinarut berekend met behulp van 
een Cox proportional regressie model. 13e hoogte van de EIA-index bij het. szelleil 
van de diagnose was de belangrijkste progriostische dexerrniriailil voor sterfte EHR 
0.46). Van prognostisch belang voor de uitkomst hartinfarct waren de ElA-index 
(I-IR 0.48)) eerder doorgemaakt CYA CHR 5.63 en eerder bestaande angina pcctoris 
(HR 2.37). Hek effect van looptraining op de sterfte was nier significant maar wel 
suggestief w o r  een beschermend effect o]:, de sterfte IHR 0.44, CI 0.16-1.23) en 
ischemiscl~e complicaties (IIK 0.67 C1 0.28-1.2 E ) .  Concludereìid iiiogen we vast- 
stellen dat de ESA-index bij het stellen van de diagnose de meest consisteizte 
prognostische factor voor het beloop van PAV. Van aspirine i11 coinbiilatie met 
andere leefadwiezen kon geen duidelijk effect worden aangetoond. Mogelijk dat er 
een positief ef6ecr vain loaiparainirig op het beloop van PAVzelfis maar het effect op 
andere atlierosclerotisclie complicaties lijkt groter te zijn. 

HooJdsruk B is een beschrijving wan de praktisclie problennen die kui~iueii vot~r- 
koaneil bij de uitvoeririg vali een Miiliische trial in cen eerstelijns setlii-iig. Ri j  cle 
opzet van een trial k1ornei-i verschilleiide clcineiité"ru aair de orde: lirerat~uurstudie, 
het vaststellen van in- en exclusie criteria, de keilze wan n~eel ins t ru ine~i~ei~~ de 
patiëaii selectie, de organisatie van de stildie, wcrvei~ van deeliieriiers, de uitvoe- 
ring van de randomisatie, het uimerken van een proroco1 er] het voorleggen van 
het protocol aan een medisch ethische comrnlssic. De belangrijkste problenieil 
zijn: tiiel wei-ricn van deelneinende praktijken, moeite om her vereiste aantal 
geschikte patienren te selecteren en afwijkilgen vati het pc-okocon. Mct naine voor 
de planning van een studie in de eerstelijns setting zijn cr ccn aai-itall specifieke 
problennen: (al de bestudeerde ziektebcelden zijn vaak ininder scherp 
ornsclireven, (b3 geschikte meetinstr~irnenlen zij11 vaak nict voorliaruden, [cl 
prevailentiellncidentie van de betreffende ziekte is lager dal? iii een geselecteerde 
klinische populatie, (d) logistieke problcrnen door het vereiiste grote aai-rtal cleel- 



nemende praktijken. Met enthousiasme van de onderzoekers en van de deelne 
mende praktijken blilkt een wan de belangrijkste Factoren te aiin voor het 
welslaget~ van de uimoering van [ratientgebonden onderzoek. 

Fn hciofdsmk 9, de algemene beschouwing, worden maast de belanwjksre 
r~esuitaten van de studie tevens een aantal methodalogische aspecten besproken, 
het belang van deze recultaten woor de huisartsprakiljk, en enkele aanbevelingen 
voor verdere studie. 

Iin de prevalentie en de diagnostische studie [PAOD study deel 1) is aangetoond 
dat de prevalentie van asymptornatisch en symptomaeicch vaatlijden inde 11~9s- 
artspraktijk hoger is dan ve~wacht. 68% wan alle PAV patiënten is niet bekend bij 
de huisarts. De huisarts is goed in staal om, met behullp van zijn anamnese en 
liclnarnelijk onderz~oek PAV uit te sluiten. De meting van de EIA-index met een 
pocket Dopplier in de huisansprakiijk is een vdide en reproduceerbare dnagnosti- 
sche methode gebleken. De mate van diagnostische onzekerheid kan met het 
gebruik van de IEIA-index worden werdeind. 

De uitkomsten wan deel 2 wan dc Limburg PAOD study lieten geen duidelijk 
effect van aspirine op liet beloop van PAW zien. Het nut van aspirine in de 
prewentie van andere Izart-vaat ziektes bij patiënten met aangetoond PAV is nog 
niet duidelijk. In de conservatieve behandeling van PAV in de huisartspraktijk 
vesdienr het stoppen mei roken, het verrichte11 van looptraining en het behan- 
delen van bekende risicofactoren de meeste aandacht. 

De prognostische stndjics hebben aangetoond dat de EIA-index een belang 
rijke prognostische dererrninant van sterfte en wan tritingeni van athenosclerotisch 
vaarlijden is. 

Toekomstig onderzoek naar het effect van aspirine of andere plaatjes remmers 
op inaritalileit envasculaire morbiditeit bij zowel symptomatisch als oakasympito- 
ma~isch PAV isvan belang. Studies naar loaptnainii~g e11 kwaliteit van leven bi) PAV 
zijn geweiist. Speciale aaiidacht vragei~ ook studies naar de oprimale methode om 
pa~iEi~ten Le cloen s\oppen irret roken. 




