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Inleiding

Het Acuut Coronair Syndroom (ACS) omvat drie verschillende klinische diagnoses: 
ST-Elevatie MyocardInfarct (STEMI), Non-ST-Elevatie MyocardInfarct (NSTEMI) en 
Instabiele Angina Pectoris (IAP). Hoewel ze verschillen in mate van schade aan het 
hart, waarbij een STEMI een transmuraal infarct is, een NSTEMI een subendocardiaal 
infarct en IAP ischemie zonder schade, is het onderliggend pathofysiologisch 
mechanisme hetzelfde. Een ruptuur of erosie van een atherosclerotische plaque 
zijn de meest voorkomende pathofysiologische mechanismen. Hierbij wordt 
het endotheel beschadigd wat leidt tot de activatie van bloedplaatjes en het 
stollingssysteem resulterend in een stolsel. De grootte van het stolsel bepaald 
de mate waarin de kransslagader vernauwd wordt, resulterend in ischemie of een 
hartinfarct.

De hoeksteen van de behandeling van patiënten met een ACS is duale 
antiplaatjestherapie (DAPT) bestaande uit acetylsalicylzuur en een P2Y12 remmer 
(clopidogrel, prasugrel of ticagrelor) om het proces van stolselvorming te remmen.

Clopidogrel is een prodrug die in de lever, door het CYP2C19 enzym, wordt 
omgezet in actieve metabolieten. Genetische variaties in de allelen die coderen voor 
dit enzym bepalen de activiteit en daarmee ook de respons op clopidogrel. Ongeveer 
25% van de Kaukasische populatie heeft een verminderde activiteit van het CYP2C19 
enzym. Wanneer deze patiënten behandeld worden met clopidogrel hebben zij 
een hoger risico op stolselvorming vergeleken met patiënten met een normale 
activiteit van het enzym. Prasugrel en ticagrelor hebben een meer voorspelbare en 
krachtiger werking dan clopidogrel. Maar dit gaat gepaard met een verhoogd risico 
op bloedingen.

Voor welke P2Y12 remmer wordt gekozen is afhankelijk van de behandelstrategie. 
Bij patiënten met een ACS die een percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan 
gaat de voorkeur uit naar prasugrel. Echter, bij patiënten met een ACS die 
medicamenteus behandeld worden gaat de voorkeur uit naar ticagrelor. Bij patiënten 
met een indicatie voor orale anticoagulantia is clopidogrel geïndiceerd.

Oudere patiënten vormen een heterogene groep door comorbiditeit, verschillen 
in cognitie en in functionele status. Ze vormen een snelgroeiende subgroep van 
patiënten met een ACS, waarvan het non-ST-elevatie ACS (NSTE-ACS) de meest 
voorkomende vorm is. Helaas zijn er weinig onderzoeken die specifiek gericht zijn 
op ouderen met een ACS. Met het toenemen van de leeftijd neemt het risico op 
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zowel bloedingen als trombotische complicaties toe. Dit maakt de keuze voor de 
juiste antiplaatjestherapie moeilijk.

Doelstelling proefschrift
Dit proefschrift heeft tot doel de antiplaatjestherapie bij oudere patiënten met 
een ACS te optimaliseren en de kennis over de behandeling van deze specifieke 
patiëntengroep te vergroten.

Resultaten

Deel I bestaat uit drie reviews waarin de antiplaatjes therapie bij oudere patiënten 
met een ACS wordt besproken. In het derde review geven we adviezen over de 
behandeling met antitromotische medicatie wanneer een bloeding optreedt.

Hoofdstuk 1 beschrijft stapsgewijs de overwegingen bij de behandeling van 
de oudere patiënt met een ACS. Waarbij eerst het trombotisch risico tegen het 
bloedingsrisico wordt afgewogen door gebruik te maken van de risicoscores GRACE 
(trombotisch risico) en CRUSADE (bloedingsrisico). Het bloedingsrisico kan verlaagd 
worden door een protonpomp remmer te starten en bij een hartkatheterisatie 
gebruik te maken van de arterie radialis in plaats van de arterie femoralis. De 
overwegingen voor de keuze van P2Y12 remmer, timing voor de start daarvan en 
duur van behandeling komen aan de orde.

Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de juiste antiplaatjes therapie bij de oudere patiënt. 
De keuze van antiplaatjestherapie is lastig, vooral bij de oudere patiënt. Dat blijkt 
uit de resultaten van de grote gerandomiseerde studies naar prasugrel en ticagrelor. 
TRITON-TIMI 38 vergeleek prasugrel met clopidogrel. In de subgroep van ouderen 
van 75 jaar en ouder werd geen voordeel van prasugrel aangetoond door het hogere 
risico op bloedingen. Daarom wordt prasugrel niet aangeraden voor ouderen, tenzij 
de dosis gereduceerd wordt. Hoewel de resultaten van ticagrelor in de PLATO studie, 
voor ouderen statistisch overeen kwamen met de totale populatie en een voordeel 
van ticagrelor ten opzichte van clopidogrel aantoonden, kwamen bloedingen 
(inclusief fatale bloedingen) vaker voor onder ticagrelor, met name bij ouderen. 
Daarom is het de vraag of ticagrelor ook voor de oudere patiënt de beste keuze is. 
Het is dus belangrijk om de keuze van de antiplaatjestherapie te individualiseren 
naar de specifieke patiënt. Er zijn verschillende methoden om dit te doen. Eén 
daarvan is bloedplaatjes functie testen, waarbij per patiënt de bloedplaatjes functie 
onder behandeling van bloedplaatjesremmers wordt gemeten. Patiënten met een 
verminderde remming van de bloedplaatjes zouden baat kunnen hebben bij de 
sterkere bloedplaatjesremmers, echter is het nooit gelukt dit wetenschappelijk aan 
te tonen. Een tweede methode is gebaseerd op het genotype van het CYP2C19 
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enzym van de patiënt. Patiënten met een goede activiteit van het CYP2C19 enzym 
kunnen worden behandeld met clopidogrel en de overige patiënten met prasugrel 
of ticagrelor. Een derde strategie is het beoordelen van het trombotisch- versus 
bloedingsrisico van de individuele patiënt. Specifieke risicoscores of bewezen 
risicofactoren kunnen bepalen of een patiënt een verhoogd bloedingsrisico 
heeft waarbij de voorkeur uit zou gaan naar clopidogrel, of dat de patiënt juist 
een verhoogd risico op stolselvorming heeft en beter behandeld kan worden met 
prasugrel of ticagrelor. Tot slot wordt de duur van DAPT besproken, waarbij bij 
patiënten met een verhoogd bloedingsrisico een kortere DAPT duur overwogen 
moet worden. Daarbij kan er zowel voor worden gekozen om de P2Y12 remmer te 
staken en door te gaan met acetylsalicylzuur óf om acetylsalicylzuur te staken en 
door te gaan met de P2Y12 remmer.

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe om te gaan met bloedingen tijdens het gebruik 
van antiplaatjestherapie en antistolling. In principe wordt geadviseerd om 
antiplaatjestherapie en antistolling te staken voor een bepaalde tijd, behalve bij 
een milde bloeding. Ook wordt ná alle bloedingen geadviseerd om weer te starten 
met de antiplaatjestherapie of antistolling, behalve na een (lobaire) hersenbloeding. 
Bij het herstarten van de antiplaatjestherapie is het belangrijk om de duur van DAPT 
te heroverwegen en eventueel te verkorten én als er sprake is van behandeling met 
de potente P2Y12 remmers om te switchen naar clopidogrel. In geval van antistolling 
kan, indien mogelijk, het best gekozen worden voor een niet-vitamine K antagonist 
oraal anticoagulantium (NOAC) in plaats van vitamine K antagonist (VKA).

Deel II beschrijft de resultaten van de gerandomiseerde vergelijking tussen 
clopidogrel en ticagrelor bij ouderen met een NSTE-ACS uit de POPular AGE trial. 
Dit onderzoek werd opgezet om te bepalen welke P2Y12 remmer de optimale keuze 
is bij de behandeling van ouderen met een NSTE-ACS. De veiligheid en effectiviteit 
van clopidogrel werd vergeleken met ticagrelor of prasugrel bij patiënten van 70 
jaar en ouder.

Hoofdstuk 4 beschrijft de belangrijkste resultaten van de POPular AGE studie. 
Er werden in totaal 1002 patiënten vanuit 12 verschillende centra in Nederland 
geïncludeerd waarvan 500 gerandomiseerd werden naar clopidogrel en 502 naar 
ticagrelor of prasugrel. Omdat 95% van de patiënten in de ticagrelor of prasugrel 
groep, ticagrelor gebruikte, werd het een vergelijking met alleen ticagrelor. De 
mediane leeftijd van de patiënten was 77 jaar. We toonden aan dat bij clopidogrel 
het bloedingsrisico significant lager is dan bij het gebruik van ticagrelor, (18% vs. 
24%; p=0.02). De gecombineerde uitkomst bestaande uit overlijden, myocardinfarct, 
beroerte en bloedingen was gelijk in beide groepen (28% vs. 32%). Daarom 
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concluderen we dat clopidogrel een goed alternatief is voor ticagrelor bij ouderen 
met een NSTE-ACS.

In hoofdstuk 5 beschrijven we een subgroep van de patiënten in de POPular AGE studie, 
namelijk de patiënten die antistolling (remming van stollingsfactoren) gebruiken 
naast antiplaatjestherapie. De meest voorkomende indicatie voor antistolling is 
boezemfibrilleren (een goedaardige hartritmestoornis vanuit de voorkamers van 
het hart). Dit is een bijzondere patiëntengroep waarbij het bepalen van de juiste 
antiplaatjestherapie nog moeilijker is. De combinatie van antiplaatjestherapie met 
antistolling leidt namelijk tot een significant verhoogd risico op bloedingen. Dit 
probleem speelt met name bij ouderen omdat het optreden van boezemfibrilleren 
toeneemt met de leeftijd. Daarom vergeleken we specifiek in deze patiëntengroep 
clopidogrel met ticagrelor. In totaal gebruikten 184 patiënten (18.2%) antistolling, 
daarvan waren 83 gerandomiseerd naar clopidogrel en 101 naar ticagrelor. Ook in 
deze groep was er een lager risico op bloedingen met clopidogrel dan met ticagrelor 
(20.9% vs. 33.5%, p=0.051) en zelfs een lager risico op stolling (8.4% vs. 19.2%, 
p=0.035). De gecombineerde uitkomst bestaande uit overlijden, myocardinfarct, 
beroerte en bloedingen was ook lager met clopidogrel (27.7% vs. 48.5%). Het is 
belangrijk om te vermelden dat in de ticagrelor groep bij een groot aantal patiënten 
(46%) de ticagrelor vroegtijdig was gestaakt of vervangen door clopidogrel. Patiënten 
waarbij de ticagrelor was gestaakt werden daardoor blootgesteld aan een verhoogd 
trombotisch risico wat mogelijk het lagere trombotisch risico van clopidogrel in 
deze subgroep analyse verklaard. Deze hypothese wordt ondersteund door de 
sensitivity analyse. Concluderend, deze resultaten ondersteunen de aanbeveling uit 
de Europese richtlijn om patiënten die antistolling gebruiken en een indicatie hebben 
voor antiplaatjestherapie te behandelen met clopidogrel en niet met ticagrelor.

Hoofdstuk 6 is ook een subgroep analyse gecombineerd met een subgroep van 
een ander gerandomiseerd onderzoek naar antiplaatjestherapie, namelijk de 
POPular Genetics studie. De POPular Genetics studie onderzocht bij patiënten 
met een STEMI, of een behandelstrategie gebaseerd op CYP2C19 genotypering 
veiliger was dan standaardbehandeling. Patiënten werden gerandomiseerd naar 
standaardbehandeling of genotypering. Indien patiënten naar de laatste groep 
gerandomiseerd waren, werden ze afhankelijk van hun genotype behandeld met 
clopidogrel of ticagrelor. De patiënten die 70 jaar en ouder waren in de POPular 
Genetics studie (n=548, 22%) werden geselecteerd voor de analyse. In de POPular 
AGE studie hebben we van een subgroep van de patiënten (n=536, 53%) ook het 
genotype bepaald, ook deze patiënten werden meegenomen in de analyse. Het 
doel van de analyse was om te bepalen of een behandelstrategie op basis van 
CYP2C19 genotypering bij ouderen met ACS veiliger was dan standaardbehandeling. 
We vonden geen significant verschil in bloedingen of trombotische uitkomsten. 
In absolute zin was het risico op bloedingen met een behandelstrategie op basis 
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van CYP2C19 genotypering lager. Daarom concluderen we dat een CYP2C19 
behandelstrategie mogelijk kan bijdragen aan de optimale antiplaatjestherapie bij 
ouderen maar op basis van deze data hebben we dat niet kunnen bevestigen.

Deel III beschrijft de data uit verschillende registratie studies.

Gedurende het verrichten van de POPular AGE studie viel het ons op dat bij een 
groot aantal van de patiënten gedurende het jaar de antiplaatjestherapie voortijdig 
werd gestaakt of werd geswitcht. Daarom hebben we een registratie bijgehouden, 
beschreven in hoofdstuk 7, en uitgezocht wat de redenen waren voor het staken of 
switchen van de antiplaatjestherapie. Er werden in totaal 544 patiënten geïncludeerd 
in de studie. Tijdens het jaar werd bij 17.3% van de patiënten acetylsalicylzuur 
gestaakt hoofdzakelijk vanwege de start van antistolling en herziening van de 
diagnose. Bij 31.2% van de patiënten werd de P2Y12 remmer vroegtijdig gestaakt, 
de belangrijkste redenen hiervoor waren ondergaan van CABG, herziening van de 
diagnose en het optreden van een bloeding. De belangrijkste reden om ticagrelor 
te switchen was vanwege dyspnoea klachten.

Naast medicamenteuze behandeling, wordt ook invasieve behandeling middels PCI 
of coronaire arteriële bypass grafting (CABG) overwogen bij patiënten met een ACS. 
De indicatie voor de beste manier van behandelen wordt gesteld door het hartteam, 
bestaande uit een cardioloog en een hartchirurg. Voor ouderen, met vaak diffuse 
en/of complexe coronaire laesies en een hoog operatierisico, is dit een moeilijke 
beslissing. In hoofdstuk 8 vergelijken we de uitkomsten na behandeling middels PCI 
en CABG. In totaal werden er 597 patiënten geïncludeerd in de analyse, de mediane 
follow-up was 4 jaar. Patiënten die en PCI ondergingen hadden vaker dan patiënten 
die een CABG ondergingen, een CABG in de voorgeschiedenis (21% vs. 5.6%, p<0.01). 
Wanneer we de uitkomsten vergelijken na PCI en CABG zien we een hoger risico op 
overlijden na PCI dan na CABG (39.9% vs. 25.4%, p<0.001). Ook het optreden van 
ACS, herhaalde revascularisatie en angina pectoris kwam vaker voor na PCI dan na 
CABG. Na CABG trad vaker een bloeding op en ontstond vaker boezemfibrilleren. De 
ernst van het coronarialijden en de mate van revascularisatie leken hierop niet van 
invloed te zijn. Ondanks dat we hebben gecorrigeerd voor variabelen die van invloed 
zijn op de uitkomst, is het onmogelijk om alle verschillen tussen de groepen gelijk te 
trekken. Bijvoorbeeld kwetsbaarheid is niet in een getal uit te drukken maar bepaalt 
wel mede of het hartteam besluit tot PCI of CABG. Derhalve kan op basis van deze 
data niet geconcludeerd worden dat de ene behandeling beter is dan de andere, wel 
kan geconcludeerd worden dat oudere patiënten met uitgebreid coronarialijden die 
een PCI ondergaan een hoge kans op overlijden hebben binnen 4 jaar.

// De magenta omlijning geeft de netto maat aan en zal niet zichtbaar zijn in het eindproduct //
// Let op: Dit proef bestand is niet geschikt om correcties in te maken //



574139-L-sub01-bw-Gimbel574139-L-sub01-bw-Gimbel574139-L-sub01-bw-Gimbel574139-L-sub01-bw-Gimbel
Processed on: 19-4-2022Processed on: 19-4-2022Processed on: 19-4-2022Processed on: 19-4-2022 PDF page: 217PDF page: 217PDF page: 217PDF page: 217

217

Nederlandse samenvatting

In hoofdstuk 9 beschrijven we de karakteristieken van ouderen met een NSTEMI 
gebruikmakend van data uit de POPular AGE registry. Hierin werden 646 patiënten 
van 75 jaar en ouder met een NSTEMI geïncludeerd. Deze patiëntengroep werd 
gekenmerkt door een hoog ischemisch risico bij opname, waarbij 31% al een 
hartinfarct in de voorgeschiedenis heeft en 15% al is geopereerd voor een CABG. 
Tijdens opname onderging 75% een hartkatheterisatie, maar slechts 40% kreeg 
een PCI en 11% een CABG. Dit duidt erop dat bij oudere patiënten de voorkeur 
uitgaat naar een conservatieve behandeling mogelijk vanwege het hoge risico op 
complicaties bij een invasieve behandeling in deze patiëntengroep en benadrukt het 
belang van optimale medicamenteuze therapie. Opvallend was dat 50% behandeld 
werd met clopidogrel en slechts 33% met ticagrelor. Ook zagen we dat het optreden 
van een cardiovasculair event (overlijden, myocardinfarct, beroerte) drie keer zo 
hoog was als het optreden van een bloeding tijdens follow-up, met 8.7% recidief 
ACS binnen een jaar na opname voor NSTEMI.

Conclusie

In dit proefschrift staat antiplaatjestherapie bij ouderen met een acuut coronair 
syndroom centraal. Met onze studies hebben we vanuit verschillende perspectieven 
de behandeling met bloedplaatjesremmers bij oudere patiënten in kaart gebracht. 
We hebben gerandomiseerd uitgezocht welke bloedplaatjesremmer het veiligst is 
en het meest effectief, we hebben gekeken naar het effect van een behandeling 
gebaseerd op CYP2C19 genotypering, we hebben beoordeeld waarom bij oudere 
patiënten vroegtijdig gestopt wordt met antiplaatjestherapie en geobserveerd hoe 
de oudere patiënt met een ACS tegenwoordig behandeld wordt. Daaruit is naar 
voren gekomen dat er niet één behandelstrategie is die op alle ouderen met een ACS 
van toepassing is. Wel is duidelijk geworden dat, in tegenstelling tot de totale ACS 
populatie, bij ouderen, clopidogrel een goed alternatief is voor ticagrelor. Daar komt 
bij dat clopidogrel bij de oudere patiënt beter verdragen lijkt te worden en daardoor 
ook minder vaak voortijdig gestaakt wordt dan ticagrelor. Tot slot zou CYP2C19 
genotypering mogelijk de antiplaatjestherapie bij ouderen kunnen optimaliseren, 
hoewel dat in dit proefschrift niet kon worden aangetoond.

Met dit proefschrift is de kennis van antiplaatjes therapie bij ouderen met 
een ACS verbreed en kunnen we een beter onderbouwde keuze maken voor 
een bepaalde bloedplaatjesremmer. De individuele patiënt, met zijn specifieke 
risicoprofiel van bloedingen en trombose, staat centraal en van daaruit kan de 
optimale antiplaatjestherapie worden bepaald.
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