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ABSTRACT 
 

 

CONTEXT: Sinds enkele jaren zijn er nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) op de markt, 

die veel handiger zijn in gebruik dan de vertrouwde vitamine K-antagonisten. Gezien 

voorkamerfibrillatie een frequent voorkomende pathologie is in de huisartsenpraktijk, de 

behandeling met coumarines een zeer regelmatige opvolging bij de huisarts vergt en dit door 

sommige patiënten als belastend of vervelend wordt ervaren, stelt zich de vraag naar de plaats 

van de nieuwe orale anticoagulantia in de eerste lijn.  

ONDERZOEKSVRAAG: Literatuurstudie: Zijn NOACs (minstens) even werkzaam als 

vitamine K-antagonisten in de preventie van trombo-embolische complicaties bij VKF? Zijn 

ze even veilig? Kies je als huisarts best voor warfarine of voor een NOAC? 

Onderzoek: Welke bijwerkingen ervaren patiënten met VKF onder NOACs? Hoe groot is de 

subjectieve last die zij hiervan ondervinden? Beïnvloeden deze bijwerkingen hun 

therapietrouw? Hebben deze bijwerkingen geleid tot een dosisreductie of zelfs tot het stoppen 

van de behandeling met een NOAC? 

METHODE: Literatuurstudie: Er werden verschillende richtlijnen geraadpleegd in verband 

met VKF en orale anticoagulatietherapie. Vervolgens werden artikels, reviews en meta-

analyses over voorkamerfibrillatie en de nieuwe orale anticoagulantia opgezocht via pubmed.  

Onderzoek: Patiënten uit de eigen huisartsenpraktijk en uit de praktijken van collega-

huisartsen werden geïnterviewd over de subjectieve bijwerkingen die zij ervoeren onder 

invloed van de NOACs en de impact van de last die zij hiervan ondervonden. 

RESULTATEN: Literatuurstudie: Bij patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren en een 

indicatie voor anticoagulantia zijn zowel vitamine K-antagonisten als NOACs momenteel 

verdedigbare keuzes. Rivaroxaban, dabigatran en apixaban zijn allen minstens even 

werkzaam en veilig als warfarine. Gezien er met betrekking tot de NOACs echter nog geen 

gegevens beschikbaar zijn over efficaciteit en veiligheid op lange termijn, gezien er in de 

subgroepen ‘Europa’ en ‘goed geregelde INR’ geen superioriteit kon worden aangetoond voor 

de NOACs en gezien de hoge kostprijs, het ontbreken van een antidoot en enkele 

onbeantwoorde vragen over de veiligheid van dabigatran, lijkt het nog te vroeg om NOACs 

als eerste keuze anticoagulantia in eerste lijn naar voor te schuiven. Indien een patiënt echter 

een contra-indicatie vertoont voor coumarines, coumarines weigert of niet verdraagt of zijn 

INR niet goed te regelen valt onder VKA, is een NOAC zeker te verantwoorden.  

Onderzoek: Rivaroxaban veroorzaakt vaker bijwerkingen dan dabigatran en deze 

bijwerkingen zorgen frequenter voor gedaalde therapietrouw, dosisreductie of stopzetting van 

de behandeling met een NOAC in vergelijking met dabigatran. 

CONCLUSIES: Literatuurstudie: Bij patiënten met VKF en een indicatie voor anticoagulantia 

overweeg je in eerste lijn best eerst warfarine. Indien de patiënt ongeschikt is voor warfarine, 

warfarine weigert of niet verdraagt of indien zijn INR niet goed te regelen valt, kan geopteerd 

worden voor een NOAC.  

Onderzoek: De resultaten van het onderzoek zijn onbetrouwbaar gezien de kleine 

studiepopulatie, selectiebias en het ontbreken van patiënten onder apixaban. Op basis van het 

uitgevoerde onderzoek is het dus niet mogelijk om een NOAC naar voor te schuiven als 

voorkeurspreparaat indien je als huisarts beslist hebt om voor een nieuw oraal anticoagulans 

te opteren bij een patiënt met VKF. Uit het praktijkproject blijkt wel dat er frequent 

bijwerkingen worden ervaren bij patienten onder NOACs. Bijwerkingen kunnen de 

therapietrouw in slechte zin beïnvloeden. Het is bijgevolg in de praktijk onontbeerlijk om 

deze bijwerkingen en de therapietrouw te gaan navragen, gezien enkel een correcte inname 

een adequate anticoagulerende bescherming kan garanderen.
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A. LITERATUURSTUDIE 

 

1. Inleiding 

Sinds enkele jaren zijn er nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) op de markt, die veel 

handiger zijn in gebruik dan de vertrouwde vitamine K-antagonisten. NOACs hebben een 

vaste posologie, vertonen minder interacties en er is geen nood aan INR-monitoring. Drie van 

deze NOACs zijn ondertussen goedgekeurd voor gebruik ter preventie van trombo-

embolische complicaties bij voorkamerfibrillatie. Gezien voorkamerfibrillatie bovendien een 

frequent voorkomende pathologie is in de huisartsenpraktijk, de behandeling met coumarines 

een zeer regelmatige opvolging bij de huisarts vergt en dit door sommige patiënten als 

belastend of vervelend wordt ervaren, stelt zich de vraag naar de plaats van de nieuwe orale 

anticoagulantia in de eerste lijn.  

 

2. Onderzoeksvraag 
In deze literatuurstudie wordt eerst dieper ingegaan op de algemene aspecten van 

voorkamerfibrillatie. Verderop worden de NOACs besproken. Zijn ze (minstens) even 

werkzaam als vitamine K-antagonisten in de preventie van trombo-embolische complicaties 

bij VKF? Zijn ze even veilig? Kies je als huisarts best voor warfarine of voor een NOAC? 

 

3. Methode 
Eerst werden richtlijnen gezocht in verband voorkamerfibrillatie en/of orale 

anticoagulatietherapie. De Belgische huisartsenvereniging heeft een richtlijn in verband met 

orale anticoagulatietherapie, de Nederlandse huisartsenvereniging in verband met 

atriumfibrilleren. Verder werden er twee Britse richtlijnen, een recente richtlijn uitgaande van 

de ‘European Society of Cardiology’ en een zeer recente Amerikaanse richtlijn, allen over 

voorkamerfibrillatie, weerhouden en geraadpleegd.  

Nadien werd Pubmed doorzocht met de trefwoorden ‘atrial fibrillation’ en de filter review. Op 

die manier werden een paar recente reviews over voorkamerfibrillatie weerhouden. 

Vervolgens werden in Pubmed de specifieke artikels over de fase III RCT’s waarin telkens 

een NOAC vergeleken werd met warfarine opgezocht en doorgenomen.  

Daarna werden in Pubmed artikels, reviews en meta-analyses gezocht met betrekking tot de 
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efficaciteit en veiligheid van de NOACs. Hiervoor werden de trefwoorden ‘novel oral 

anticoagulants’, ‘rivaroxaban’, ‘dabigatran’, ‘apixaban’, ‘atrial fibrillation’, ‘efficacy’, 

‘safety’ en ‘primary care’ gebruikt. 

Tot slot werden nog enkele specifieke artikels en naslagwerken geraadpleegd om specifieke 

vragen te kunnen beantwoorden. 

 

4. Resultaten 

 

4.1 Voorkamerfibrillatie 

4.1.1 Definitie en belang 

Voorkamerfibrillatie (VKF) is de meest voorkomende majeure supraventriculaire 

ritmestoornis. Anderhalf à twee procent van de bevolking in de westerse wereld wordt geschat 

aan deze aandoening te lijden. (1) Bij een grootschalig screeningsonderzoek in België bleek 

2,2 procent van de populatie tussen 40 en 87 jaar oud VKF te hebben. (2) Zowel de 

prevalentie als de incidentie neemt toe met stijgende leeftijd; bij de 80-plussers zou de 

prevalentie zelfs oplopen tot acht à negen procent. (3, 4)  

VKF wordt gekenmerkt door een volledig onregelmatig en vaak versneld hartritme, dat 

ontstaat door ongecontroleerde elektrische activiteit in de atria. (5) 

Het belang van voorkamerfibrillatie ligt in de toename van morbiditeit en mortaliteit, 

geassocieerd aan deze aandoening. Patiënten met atriumfibrilleren hebben vijf keer meer 

risico op een cerebrovasculair accident (CVA), de meest gevreesde complicatie van VKF. (1) 

Voorkamerfibrillatie is relevant in de huisartsgeneeskunde, niet alleen omdat het frequent 

voorkomt in de gemiddelde huisartsenpraktijk, maar ook omdat minstens de opvolging in 

handen is van de eerste lijn en vooral omdat efficiënte anticoagulatietherapie het risico op 

trombo-embolische complicaties drastisch vermindert en dus de prognose van de patiënt 

opmerkelijk verbetert. Vitamine K-antagonisten verminderen het risico op CVA met 60 

procent en doen de mortaliteit met een kwart dalen in vergelijking met placebo. (5, 6) 

 

4.1.2 Pathofysiologie 

In normale omstandigheden start de depolarisatie van de atria ter hoogte van de sinusknoop en 

verspreidt de depolarisatiegolf zich vervolgens in een vlotte beweging over de voorkamers, 

waardoor deze coherent gaan contraheren. Bij patiënten met VKF is dit echter niet het geval. 

Ongecontroleerde elektrische activiteit ter hoogte van de atria resulteert in een gestoorde 
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atriale motoriek: de atria fibrilleren, trillen als het ware, in plaats van mooi coherent te 

contraheren. Functioneel staan de atria stil. De elektrische prikkels worden bovendien 

onregelmatig doorgeleid naar de ventrikels, wat aanleiding geeft tot het onregelmatig ritme.  

Voorkamerfibrillatie ontstaat door de combinatie van één of meerdere uitlokkende factoren of 

‘triggers’, die de aritmie induceren, en een ‘substraat’, dat de aritmie onderhoudt. Triggers 

kunnen zeer verscheiden zijn van aard, maar zijn quasi altijd onder te brengen in de 

categorieën inflammatie, anatomische stretch of exogene factoren. Eens VKF geïnitieerd is, 

ontstaat quasi onmiddellijk elektrische en structurele remodellering ter hoogte van de atria. Zo 

ontstaat het ‘substraat’ dat aritmie onderhoudt: atria die niet meer in optimale conditie 

verkeren. We komen terecht in een vicieuze cirkel: VKF werkt VKF in de hand. Als het 

atriumfibrilleren nog niet lang bestaat, zijn beide types van remodellering nog omkeerbaar, 

maar na verschillende maanden persisterende VKF beginnen meer permanente wijzigingen op 

te treden in de atria. (5, 7, 8) Een meer uitgebreide beschrijving van de pathofysiologie rond 

atriumfibrilleren is te vinden in bijlage 1. 

 

4.1.3 Classificatie en risicofactoren 

Voorkamerfibrillatie kan op verscheidene manieren geclassificeerd worden. Deze 

classificaties zijn nuttig omdat verschillende types van VKF geassocieerd zijn met 

verschillende morbiditeit, mortaliteit, prognose en behandelopties. (4) Als huisarts dien je 

rekening te houden met het type VKF bij het opstellen van een therapieplan. 

 

4.1.3.1 Primaire versus secundaire VKF 

VKF kan voorkomen als een primaire ritmestoornis, zonder onderliggende aandoening. Dit 

wordt idiopathische VKF of ‘lone atrial fibrillation’ genoemd. Anderzijds kan VKF secundair 

zijn aan cardiovasculaire pathologie of extracardiale factoren. Arteriële hypertensie, hartfalen 

en coronair lijden zijn frequent voorkomende geassocieerde cardiovasculaire aandoeningen. 

VKF met geassocieerde cardiovasculaire aandoeningen of risicofactoren heeft een groter 

risico op complicaties dan lone atrial fibrillatrion. Dit heeft implicaties heeft betreffende het 

antitrombotisch beleid, dat soms in eerste lijn wordt opgestart en altijd door de huisarts wordt 

opgevolgd. Qua niet-cardiale onderliggende factoren dient gedacht te worden aan 

hyperthyreoïdie, systeemlijden (zoals amyloïdose, lupus), bepaalde geneesmiddelen 

(bijvoorbeeld theofylline), alcohol en drugs (amfetamines, cocaïne, xtc). Verscheidene 

uitlokkende factoren, al dan niet cardiaal van aard, zijn reversibel of tijdelijk. Voorbeelden 
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hiervan zijn myocardinfarct, cardiochirurgie, koorts, middelengebruik en stress. Het 

wegnemen van deze factor is vaak voldoende om de VKF weer in een normaal sinusritme te 

laten overgaan. Als met het wegnemen van de uitlokkende factor ook het atriumfibrilleren 

verdwijnt en dit binnen de 48 uur, dienen geen antitrombotica gestart te worden. (3, 5, 7, 8) 

 

4.1.3.2 Valvulaire versus non-valvulaire VKF 

Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen valvulaire en non-valvulaire VKF. Er bestaat 

geen mooie definitie van valvulaire VKF, maar in het algemeen kan je stellen dat het hier gaat 

om voorkamerfibrillatie die uitgelokt wordt door kleplijden, wat in de praktijk meestal 

reumatisch kleplijden of hartklepprothesen betreft. (1) Non-valvulaire VKF wordt in 

Amerikaanse richtlijnen gedefinieerd als VKF zonder reumatische mitralisklepstenose, 

mechanische of biologische hartklepprothese of mitralisklepherstel. (9) Valvulaire VKF is 

veel minder prevalent dan non-valvulaire VKF.  

Het belang van dit onderscheid ligt voor deze masterproef in het feit dat in verschillende 

studies met betrekking tot de nieuwe orale anticoagulantia enkel patiënten met non-valvulaire 

VKF geïncludeerd zijn, waardoor de conclusies van die studies dus enkel voor die populatie 

gelden. (1) Het belang van dit onderscheid ligt voor de huisarts in het feit dat valvulaire VKF 

een nog veel groter risico op CVA impliceert dan non-valvulaire VKF (risico op CVA 

respectievelijk maal zeventien en maal vijf in vergelijking met de algemene populatie), dus 

dat bij valvulaire VKF de opstart van anticoagulantia sowieso niet ter discussie staat. (4) 

 

4.1.3.3 Atriumfibrilleren in de tijd 

Voorkamerfibrillatie wordt verder ook geclassificeerd aan de hand van het tijdsverloop van de 

ritmestoornis. De eerste keer dat atriumfibrilleren wordt vastgesteld, kan dit symptomatisch of 

asymptomatisch zijn, weet je niet of die episode vanzelf gaat eindigen en of de aritmie later 

eventueel nog opnieuw gaat opduiken of niet. Het beloop in de tijd zal meer duidelijkheid 

verschaffen. In die fase wordt VKF geclassificeerd als ‘eerste aanval van atriumfibrilleren’. 

Atriumfibrilleren dat minder dan 48 uur bestaat, gaat in meer dan de helft van de gevallen 

spontaan weer over in een sinusritme. In sommige gevallen is er een duidelijke en tijdelijke 

uitlokkende factor (bijvoorbeeld een infectie, chirurgie, een bepaald genees- of ander middel) 

en verdwijnt de ritmestoornis voorgoed samen met deze uitlokkende factor. In andere 

gevallen volgen er nog een of meerdere episodes van VKF. We spreken in die gevallen van 

recurrente VKF. Indien de episodes telkens spontaan termineren binnen de zeven dagen, 
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spreken we van een paroxysmale VKF. Indien de ritmestoornis niet spontaan eindigt binnen 

de zeven dagen en er elektrische of farmacologische cardioversie nodig is om terminatie van 

het atriumfibrilleren te bekomen, spreken we van persisterende VKF. Indien het 

atriumfibrilleren al lang bestaat en cardioversie niet succesvol was of niet werd geprobeerd, 

dan spreken we van permanente (geaccepteerde) VKF.  

Een patiënt met paroxysmale VKF heeft een even groot risico op CVA als een patiënt met 

persisterende of permanente VKF. Gezien er bij paroxysmale VKF echter een ander, meer 

specialistisch spectrum behandelopties aanwezig is, dienen deze patiënten steeds 

doorverwezen te worden naar de cardioloog, terwijl dit bij persisterende of permanente 

voorkamerfibrillatie niet altijd nodig is. (3, 5) 

 

4.1.4 Epidemiologie 

Zoals eerder vermeld, ligt de prevalentie van VKF in de westerse wereld tussen anderhalf en 

twee procent en neemt deze toe met stijgende leeftijd. (1) Bij 75-plussers zou de prevalentie 

zes procent bedragen (5) en als je enkel de 80- tot 89-jarigen bekijkt, zou deze prevalentie 

zelfs oplopen tot negen procent (3). De SAFE-studie doet hier zelfs nog een schepje bovenop: 

7,2 procent van de 65-plussers en 10,3 procent van de onderzochte 75-plussers zou lijden aan 

atriumfibrilleren. Vanaf 50 jaar verdubbelt de incidentie van VKF per decade (8). 

Door de vergrijzing en toenemende overleving na andere aandoeningen, zoals een 

myocardinfarct, neemt de prevalentie en incidentie van voorkamerfibrillatie bovendien nog 

verder toe. Mannen hebben een hoger risico op het ontwikkelen van VKF in vergelijking met 

vrouwen. Hetzelfde geldt voor Kaukasiërs in vergelijking met andere etnische 

bevolkingsgroepen. (5, 6, 8) 

 

4.1.5 Diagnostiek 

Patiënten met atriumfibrilleren kunnen zich presenteren met symptomen zoals palpitaties, 

dyspnoe, thoracaal ongemak, gedaalde inspanningstolerantie of moeheid. Een deel van de 

patiënten met VKF, 30 procent volgens Kumar and Clark (10) en twaalf procent volgens 

Flaker en zijn collega’s, is echter volledig asymptomatisch. (11) 

Wanneer je bij een al dan niet symptomatische patiënt een onregelmatig ritme vaststelt tijdens 

palpatie van de pols of bij hartauscultatie, moet de aanwezigheid van voorkamerfibrillatie 

nagekeken worden. 

Het ECG vormt de basis van de diagnostiek. De ‘European Society of Cardiology’ definieert 

atriumfibrilleren als een ritmestoornis met de volgende ECG-kenmerken: de RR-intervallen 
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zijn volledig onregelmatig, er zijn geen p-toppen terug te vinden en de atriale cycluslengte 

(d.i. het interval tussen twee atriale activaties) bedraagt, wanneer zichtbaar, minder dan 200 

ms en is gewoonlijk variabel. Een Brits onderzoek toont aan dat de sensitiviteit van huisartsen 

die een ECG beoordelen op de aanwezigheid van VKF 80 procent is en dat de specificiteit 

van dit onderzoek in deze setting 92 procent bedraagt. Interpretatieve software heeft een 

hogere specificiteit (99 procent) en een gelijkaardige sensitiviteit (83 procent). Huisartsen die 

een ECG interpreteren en daarbij bijgestaan worden door interpretatieve software detecteren 

92 procent van de voorkamerfibrillaties en komen aan een specificiteit van 91 procent. (12) 

Uit deze gegevens volgt dat je als huisarts bij de interpretatie van een ECG best de 

interpretatie die je ECG-toestel levert mee in acht neemt en dat bij twijfel een specialistisch 

advies een meerwaarde betekent. 

Bij patiënten met paroxysmale VKF kan Holtermonitoring of een event recorder nodig zijn 

om de ritmestoornis vast te leggen en te diagnosticeren. 

Gezien atriumfibrilleren vaak gepaard gaat met andere pathologie, is het nuttig om bij een 

nieuwe diagnose van VKF het voorkomen van geassocieerde/uitlokkende pathologie te 

onderzoeken. Een bloedonderzoek kan niet-cardiale pathologie aan het licht brengen; vooral 

schildklierlijden moet uitgesloten worden. Met een echo cor kunnen structurele 

hartafwijkingen en hartfalen uitgesloten of gediagnosticeerd worden. Een Rx thorax ten slotte 

geeft uitsluitsel over majeure intrathoracale pathologie (bijvoorbeeld een pneumonie). (6, 13) 

 

4.1.6 Risico’s en risicostratificatie 

Voorkamerfibrillatie kan verschillende complicaties veroorzaken, bijvoorbeeld een acute 

episode van decompensatie. De belangrijkste en meest gevreesde complicatie echter is het 

ontstaan van trombo-embolische events, cerebrovasculair of perifeer. CVA’s maken de 

hoofdbrok uit van de trombo-embolische complicaties. Af en toe zal zich echter ook een 

perifeer trombo-embolisch event voordoen, dit is een trombo-embolie buiten het cerebrale of 

coronaire arteriële vaatbed en dit kan dus voorkomen ter hoogte van de ledematen, darmen, 

nieren of andere organen. (5) 

VKF vervijfvoudigt het risico op CVA. Dit risico is niet homogeen verdeeld over de 

patiëntenpopulatie met atriumfibrilleren. De aanwezigheid van comorbiditeit bepaalt in 

belangrijke mate de grootte van het risico op trombo-embolische complicaties. (5) 

Vroeger ging men aan de hand van de CHADS2-score de patiënten met VKF indelen in laag-, 

matig- en hoog-risicogroepen met betrekking tot trombo-embolische complicaties en aan de 
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hand van de risicogroep het antitrombotisch beleid bepalen. Momenteel ligt de nadruk op het 

identificeren van de ‘echte laag-risicopatiënten’, dit zijn patiënten met VKF onder de 65 jaar 

zonder relevante comorbiditeit of risicofactoren. Deze patiënten hebben een jaarlijks risico op 

CVA van 1,9 procent, wat gelijkaardig is aan het risico op CVA bij hun leeftijdsgenoten 

zonder atriumfibrilleren. (1, 5, 6) 

Om het risico op trombo-embolische complicaties te kunnen inschatten bij non-valvulaire 

VKF en om de ‘echte laag-risicopatiënten’ te kunnen identificeren, wordt actueel de 

CHA2DS2-VASc score gebruikt (zie tabel 1). De sterkste voorspellers van een CVA bij 

patiënten met atriumfibrilleren zijn een leeftijd van 75 jaar of meer en een eerder 

doorgemaakt CVA, TIA of perifeer trombo-embolisch event. Deze risicofactoren wegen dan 

ook zwaarder door dan de andere risicofactoren van de CHA2DS2-VASc score, zijnde 

hartfalen, hypertensie, diabetes, vasculair lijden, leeftijd tussen 65 en 74 jaar en vrouwelijk 

geslacht. (1, 6) 

 

CHA2DS2-VASc RISICOFACTOREN SCORE 

Congestief hartfalen/linkerventrikeldysfunctie 1 

Hypertensie 1 

Leeftijd ≥ 75 jaar 2 

Diabetes mellitus 1 

Voorgeschiedenis van CVA/TIA/TE 2 

Vaatlijden (coronair of perifeer) 1 

Leeftijd 65 – 74 jaar 1 

Vrouwelijk geslacht 1 

TIA = transient ischaemic attack. TE = perifeer trombo-embolisch event. 

Tabel 1: de CHA2DS2-VASc score. Bij iemand met non-valvulaire VKF ga je na welke risicofactoren er 

aanwezig zijn en tel je de bijhorende scores op, om zo een CHA2DS2-VASc totaalscore te bekomen. (Naar ESC 

en AF-review uit de Lancet) 

 

Er is een duidelijke relatie tussen de CHA2DS2-VASc score en het voorkomen van trombo-

embolische complicaties. (zie tabel 2) Zoals eerder vermeld zal het risico op trombo-

embolische events bij patiënten onder de 65 met ‘lone atrial fibrillation’ (en dus een 

CHA2DS2-VASc score van nul voor mannen en één voor vrouwen) niet hoger liggen dan bij 

leeftijdsgenoten met sinusritme. Iemand met hoogst mogelijke CHA2DS2-VASc score 

daarentegen heeft elk jaar 15 procent kans om een CVA door te maken. In vergelijking met de 

CHADS2-score is de CHA2DS2-VASc score minstens even goed in het identificeren van 
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patiënten met een grote kans op trombo-embolische complicaties en duidelijk beter in het 

identificeren van ‘truly low-risk patients’. (1, 3, 5, 6, 13) 

 

CHA2DS2-VASc SCORE JAARLIJKS RISICO OP CVA 

0 0% 

1 1,3% 

2 2,2% 

3 3,2% 

4 4% 

5 6,7% 

6 9,8% 

7 9,6% 

8 6,7% 

9 15,2% 

Tabel 2: CHA2DS2-VASc score en scoregerelateerd risico op CVA per jaar. (Naar Lip et al, referentie 50 in AF 

review Lancet) 

 

4.1.7 Behandeling 

Wanneer de diagnose ‘VKF’ gesteld wordt, is het vooreerst nuttig om een grondige evaluatie 

uit te voeren van de fysieke toestand van de patiënt. Zo kan eventueel nieuwe of tot dan 

ongekende predisponerende pathologie en comorbiditeit aan het licht komen. Een goed 

totaalbeeld van de patiënt is essentieel voor het opstellen van een behandelingsplan. 

Vervolgens moet aan de hand van de CHA2DS2-VASc score enerzijds en de dossierkennis 

van de huisarts anderzijds een antitrombotisch beleid opgestart worden. Niet bij elke patiënt 

die in theorie een antico-kandidaat is, kan of mag dit in de praktijk gebracht worden door 

comorbiditeit, interacties of weigering van de patiënt. Ten derde moet een keuze gemaakt 

worden tussen het gewoon onder controle houden van de ventrikelfrequentie en het nastreven 

van een sinusritme (rate control versus rhythm control). 

Gezien VKF meer voorkomt in de oudere patiëntenpopulatie en soms asymptomatisch 

verloopt, kan het beleid vaak volledig of grotendeels door de huisarts opgesteld en opgevolgd 

worden. Als bij een oudere patiënt de comorbiditeit goed in beeld is en de symptomen 

adequaat behandeld kunnen worden, is een bezoek aan de cardioloog niet nodig. In bepaalde 

gevallen is het echter nuttig of onontbeerlijk om de tweede lijn te raadplegen. Wanneer de 

patiënt hemodynamisch instabiel is of klachten vertoont van thoracale pijn in rust, dient hij 

onmiddellijk naar spoed verwezen te worden, met name per ambulance en onder 
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dokterstoezicht. Wanneer een patiënt onder de 65 minder dan 48 uur in VKF is, is het 

aangewezen om onmiddellijk met een cardioloog te overleggen. Cardioversie is in die 

gevallen vaak succesvol en zou zonder antistolling kunnen plaatsvinden. Indien een patiënt 

ouder dan 65 jaar minder dan 48 uur atriumfibrilleren heeft en hiervan veel klachten 

ondervindt, is het evenzeer nuttig om de cardioloog te contacteren. Ook deze patiënten 

kunnen baat hebben bij een snelle cardioversie. In bepaalde omstandigheden is een (minder 

dringende) consultatie bij de cardioloog van nut. Onzekerheid over relevante cardiovasculaire 

comorbiditeit (kleplijden, hartfalen), patiënten onder de 65 met (langerbestaand) 

atriumfibrilleren en onvoldoende reactie op de ingestelde behandeling zijn vaak voorkomende 

redenen voor zo’n doorverwijzing. Ook als de ventrikelfrequentie minder dan 50 slagen per 

minuut bedraagt zonder frequentieverlagende medicatie, is een doorverwijzing geïndiceerd, in 

deze gevallen om na te gaan of een pacemaker nodig is. (5) 

In conclusie kan gesteld worden dat de behandeling van VKF grotendeels bepaald wordt door 

de leeftijd van de patiënt, de duur van het atriumfibrilleren, symptomen en comorbiditeit. 

 

4.1.7.1 Preventie van trombo-embolische complicaties 

Bij atriumfibrilleren dat langer dan 48 uur bestaat, bij VKF van onbepaalde duur en bij 

paroxysmale VKF, moet nagegaan worden of de patiënt antitrombotische medicatie nodig 

heeft. In de meeste gevallen zal dit zo zijn. 

In de actuele literatuur is men het er roerend over eens dat de nadruk moet liggen op het 

identificeren van ‘truly low-risk patients’ en dat deze patiënten geen antitrombotische 

behandeling nodig hebben, noch anti-aggregantia, noch antico. Alle andere patiënten met 

VKF komen in aanmerking voor anticoagulantia, hetzij vitamine K-antagonisten, hetzij de 

nieuwe orale anticoagulantia of NOACs (dabigatran, rivaroxaban en apixaban). Over de 

accurate definitie van ‘truly low-risk patients’ is men het in verschillende bronnen echter niet 

volledig eens. Mannen onder de 65 zonder relevante comorbiditeit of risicofactoren (en 

bijgevolg een CHA2DS2-VASc score van nul), worden door iedereen erkend als echte laag-

risicopatiënten. (1, 5, 6) Wat echter met vrouwen onder de 65 zonder comorbiditeit of 

risicofactoren? Of met andere patiënten met VKF met een CHA2DS2-VASc score van 1? Zijn 

deze patiënten nog low-risk of niet? Hierover lopen de meningen uiteen.  

Vanaf een CHA2DS2-VASc score van 1 zijn volgens Lip en zijn collega’s orale 

anticoagulantia geïndiceerd. (6) De NHG-standaard beveelt echter maar anticoagulantia aan 

vanaf een CHA2DS2-VASc score van 2. (5) De ‘European Society of Cardiology’ (ESC) 

definieert echte laag-risicopatiënten als patiënten met VKF onder de 65 jaar en zonder 
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comorbiditeit, ongeacht het geslacht. (1) Voor alle andere VKF-patiënten bevelen zij antico 

aan. De Britse ‘Clinical Knowledge Summaries’-richtlijn hanteert dezelfde criteria als de ESC 

voor het identificeren van echte laag-risicopatiënten. Voor andere patiënten met een 

CHA2DS2-VASc score van 1 zijn ze iets soepeler qua antitrombotisch beleid: bij deze 

patiënten mag je volgens hen kiezen tussen aspirine of anticoagulantia. Vanaf een CHA2DS2-

VASc score van 2 bevelen ze warfarine aan als antitromboticum. (14) De laatste Amerikaanse 

richtlijn beveelt dan weer pas antico aan vanaf een CHA2DS2-VASc score van 2. (9) 

Indien er in principe antico moet opgestart worden, maar er zijn contra-indicaties aanwezig, 

wordt best acetylsalicylzuur voorgeschreven. De belangrijkste contra-indicaties voor 

anticoagulantia zijn een actieve of recente (minder dan drie maanden geleden) klinisch 

significante bloeding, een ernstige lever- of nierfunctiestoornis, ernstige hypertensie, gastro-

intestinale ulcera en verhoogde bloedingsneiging (bijvoorbeeld bij trombopenie of hemofilie). 

Er moet ook worden nagegaan of het anticoagulans niet interageert met een of meerdere 

geneesmiddelen die de patiënt al inneemt. Bij mechanische hartklepprothesen en reumatisch 

kleplijden mogen geen NOACs worden opgestart. Opgelet, bij een actieve of recente 

bloeding, gastro-intestinale ulcera, gastritis en hypoprotrombinemie mag ook geen 

acetylsalicylzuur worden ingenomen. In die gevallen kan, alleszins tijdelijk, geen 

antitromboticum voorgeschreven worden. (5) 

De plaats van acetylsalicylzuur in preventie van trombo-embolische complicaties bij VKF is 

momenteel veel beperkter dan vroeger. Acetylsalicylzuur verlaagt het risico op een 

ischemisch CVA veel minder dan dat anticoagulantia dit doen (relatieve risicoreductie van 20 

procent in vergelijking met 60 procent bij anticoagulantia) en ten tweede zorgt warfarine in 

een VKF-populatie voor een daling van 26 procent van de algehele mortaliteit, terwijl aspirine 

daar geen significant effect op heeft. Verder blijft het effect van warfarine behouden in een 

oudere patiëntenpopulatie terwijl het effect van aspirine in deze groep sterk vermindert. Eén 

studie toonde bovendien aan dat bij laag-risicopatiënten met VKF aspirine niet voor een 

daling van trombo-embolische complicaties zorgt, maar wel voor een (niet-significante) 

stijging van majeure bloeding. (5, 6, 15) 

In eerste lijn is er geen plaats voor clopidogrel of de combinatie van clopidogrel met aspirine 

ter preventie van trombo-embolische complicaties bij atriumfibrilleren. (14) Hoewel 

clopidogrel in combinatie met aspirine effectiever is dan aspirine alleen, is warfarine nog 

steeds superieur ten opzichte van deze combinatie. Bovendien is het risico op majeure 

bloedingen met de combinatie van aspirine en clopidogrel 2 procent per jaar, wat meer dan 50 

procent hoger is dan met aspirine alleen en wat ongeveer overeenkomt met het risico op 



 15 

majeure bloedingen bij warfarine. (16) 

Vooraleer je daadwerkelijk het antitrombotisch geneesmiddel van je keuze voorschrijft, is het 

ook nog aangewezen om stil te staan bij het bloedingsrisico van je patiënt. Iemand in VKF 

heeft enerzijds een gestegen risico op trombo-embolische events, maar elk antitrombotisch 

geneesmiddel verhoogt anderzijds het risico op bloedingen. Om het risico op bloedingen te 

evalueren, wordt best de HAS-BLED score gebruikt. Ongecontroleerde hypertensie, 

abnormale lever- of nierfunctie, CVA, voorgeschiedenis van of predispositie tot bloedingen, 

labiele INR, leeftijd boven de 65 jaar en concomitant gebruik van alcohol of andere 

geneesmiddelen (NSAIDs, polyfarmacie) zijn de risicofactoren voor bloeding onder 

antitrombotica die deze HAS-BLED score naar voor schuift. Vanaf een HAS-BLED score van 

drie zijn voorzichtigheid en regelmatige opvolging geboden. Veel risicofactoren voor 

bloedingen onder antitrombotica komen echter overeen met de risicofactoren voor CVA bij 

VKF. Aangezien dus de patiënten met het hoogste CVA-risico ook de patiënten zijn met het 

hoogste risico op bloedingen, dient de HAS-BLED score niet gebruikt te worden om zomaar 

patiënten te excluderen van antitrombotische therapie. Het dient eerder om het bloedingsrisico 

objectief te evalueren, een geïnformeerde beslissing te kunnen maken en corrigeerbare 

risicofactoren voor bloeding in het licht te stellen en aan te pakken. Bovendien zal het netto-

effect van warfarine groter zijn bij patiënten met een hoge HAS-BLED en CHA2DS2-VASc 

score: de absolute risicoreductie qua CVA is groter bij hen dan bij laag-risicopatiënten en 

weegt makkelijk op tegen de kleine absolute toename van majeure bloedingen. (1, 6) 

 

4.1.7.2 Rate control versus rhyhtm control 

4.1.7.2.1 Rate control 

Met ‘rate control’ wordt het gebruik van medicatie ter verlaging van de ventrikelfrequentie 

bedoeld, met de bedoeling symptomen en morbiditeit geassocieerd met VKF te 

minimaliseren. Rate control weerhoudt de atria er niet van te fibrilleren. Het doel van rate 

control is de ventrikelfrequentie te verlagen tot minder dan 110 slagen per minuut (volgens de 

NHG standaard) of tot minder dan 90 slagen per minuut in rust (volgens CKS). (5, 14) 

Frequentieverlaging leidt tot betere vulling van de kamers, waardoor de ‘cardiac output’ 

toeneemt, wat resulteert in een betere inspanningstolerantie. Rate control is geïndiceerd bij 

patiënten met VKF met een ventrikelfrequentie in rust van meer dan 90 (CKS) of 110 (NHG) 

slagen per minuut en/of klachten of een snelle pols bij inspanning (dyspnoe, thoracale pijn). 

Het is de behandelingsstrategie bij voorkeur bij permanente VKF en bij persisterende VKF in 



 16 

combinatie met coronair lijden, leeftijd boven de 65 jaar, contra-indicaties voor antiaritmica 

of ongeschiktheid voor cardioversie. Rate control kan opgestart worden in eerste lijn. 

De geneesmiddelen die kunnen gebruikt worden voor rate control zijn bèta-blokkers, niet-

dihydropyridine calciumantagonisten en digoxine. Een bèta-blokker is een goede eerste 

keuze, tenzij de patiënt symptomen of tekens vertoont van overvulling. Een alternatief voor 

bèta-blokkade is een niet-dihydropyridine calciumantagonist, waarbij diltiazem de voorkeur 

geniet boven verapamil. Verapamil heeft namelijk een groter negatief inotroop effect en 

interageert met digoxine. Hartfalen en een AV-blok van tweede of derde graad zijn contra-

indicaties voor beide calciumantagonisten. Indien bij maximale dosering van de bèta-blokker 

of calciumantagonist de ventrikelfrequentie nog niet laag genoeg is, wordt best digoxine 

geassocieerd. Bij hartfalen met symptomen of tekens van overvulling wordt best gestart met 

digoxine in monotherapie ter verlaging van de ventrikelfrequentie. Na correctie van de 

overvulling wordt vervolgens best een lage dosis bèta-blokkade geassocieerd, gezien het 

gunstig effect op de mortaliteit. (5, 6, 14) 

 

4.1.7.2.2 Rhythm control 

Volgens CKS behelst ‘rhythm control’ het gebruik van medicatie om het sinusritme te 

behouden, nadat het atriumfibrilleren is beëindigd. Andere bronnen definiëren ritmecontrole 

als het herstel en behoud van het sinusritme. (5) Rhythm control is vaak langdurig nodig om 

recidieven van VKF te voorkomen. Gezien de gebruikte antiaritmica ventriculaire aritmieën 

kunnen veroorzaken, worden deze enkel opgestart in tweede lijn. Ritmecontrole is de 

voorkeursstrategie bij paroxysmale VKF en bij persisterende VKF die symptomatisch is, 

voorkomt bij iemand van 65 jaar of jonger, zich voor de eerste keer presenteert als een lone 

AF, zich voordoet als een secundaire VKF bij een behandelde of gecorrigeerde uitlokkende 

factor of gepaard gaat met congestief hartfalen. Het herstel en/of behoud van het sinusritme 

voelt misschien natuurlijker aan dan het aanvaarden van VKF en de ventrikelfrequentie onder 

controle houden, maar toch is rhythm control geen strategie om bij elke patiënt met 

atriumfibrilleren na te streven. Ten eerste vereist ritmecontrole de opstart van meer complexe 

medicatie en ten tweede hebben verschillende studies uitgewezen dat deze strategie niet 

gepaard gaat met verbetering van de levenskwaliteit in vergelijking met rate control. Frequent 

gebruikte antiaritmica zijn amiodarone, flecaïnide, propafenon en sotalol. (5, 13, 14) 

 

4.1.7.3 Cardioversie en niet-farmacologische behandelingen van VKF 

Met cardioversie wordt het herstel van het sinusritme bedoeld, medicamenteus of elektrisch. 
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Op pathofysiologische basis zou kunnen verondersteld worden dat cardioversie te verkiezen 

valt boven het aanvaarden van de voorkamerfibrillatie. Onderzoek wijst echter uit dat 

cardioversie geen betere outcome geeft qua symptomen en prognose in vergelijking met 

verlaging van de ventrikelfrequentie. Antiaritmica kunnen bovendien bijwerkingen 

veroorzaken en zijn potentieel aritmogeen. Cardioversie wordt dan ook hoofdzakelijk 

gereserveerd voor patiënten onder de 65 jaar en voor patiënten met anders moeilijk te 

controleren klachten. (5, 6, 13) 

Verder zijn er nog enkele strikt niet-farmacologische behandelingswijzen voorhanden. Zij 

bieden voornamelijk mogelijkheden voor patiënten met VKF die niet geschikt of intolerant 

zijn voor medicamenteuze behandeling of die niet reageren op deze geneesmiddelen. AV-

nodale ablatie met pacemakerimplantatie, catheterablatie en exclusie van het linker hartoor 

behoren tot de mogelijkheden. Gezien dit niet het onderwerp is van deze masterproef en de 

indicatiestelling voor en uitvoering van deze behandelingen buiten het takenpakket van de 

huisarts vallen, wordt hier niet dieper op ingegaan. (1, 6) 

 

 

4.2 NOACs 

 

4.2.1 Werkingsmechanisme van de verschillende types perorale anticoagulantia 

Meer dan een halve eeuw lang was er maar één type perorale ontstollende medicatie op de 

markt om trombo-embolische aandoeningen te voorkomen en te behandelen: de vitamine K-

antagonisten (kortweg VKA) of coumarinederivaten. Vitamine K-antagonisten inhiberen ter 

hoogte van de lever de synthese van verschillende vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren, 

namelijk factor II, VII, IX en X, alsook van de stollingsinhibitoren proteïne C en proteïne S. 

Door het inhiberen van de synthese van die stollingsfactoren werken de coumarines in ter 

hoogte van zowel het intrinsieke, het extrinsieke als het gemeenschappelijke deel van de 

stollingscascade en zorgen ze zo voor een verlenging van de prothrombinetijd en INR. 

Vitamine K-antagonisten zijn zeer effectief in de preventie van trombo-embolische 

complicaties bij VKF, maar aan hun gebruik zijn enkele nadelen verbonden. VKA beginnen 

traag te werken, vertonen zeer veel interacties met medicatie en voeding, hebben een nauwe 

therapeutische marge en het ontstollend effect verschilt interindividueel. Hierdoor moet het 

ontstollend effect op regelmatige basis gemonitord worden door middel van een INR-

bepaling. Frequente doktersbezoeken zijn bijgevolg obligaat. (10, 17, 18) 
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De farmaceutische industrie is dus al enige tijd op zoek naar een anticoagulans dat even 

effectief is, maar handiger in gebruik, met een vaste posologie en zonder nood aan frequente 

monitoring van het ontstollend effect. 

Sinds enkele jaren zijn de nieuwe orale anticoagulantia of kortweg NOACs op de markt. 

NOACs zijn ontstollende geneesmiddelen die hun werking verwezenlijken door het inhiberen 

van één specifieke stollingsfactor. Er zijn tot nu toe twee soorten NOACs: enerzijds zijn er de 

factor Xa-inhibitoren en anderzijds zijn er de factor IIa-inhibitoren of thrombine-inhibitoren. 

In België zijn er momenteel twee factor Xa-inhibitoren op de markt, namelijk rivaroxaban 

(onder de merknaam Xarelto) en apixaban (Eliquis). Er is tot nu toe één thrombine-inhibitor 

verkrijgbaar in ons land, namelijk dabigatran (Pradaxa). (1, 17) 

 

4.2.2 Karakteristieken van de verschillende NOACs 

Praktisch gezien hebben alle NOACs een aantal voordelen in vergelijking met coumarines. 

NOACs beginnen snel te werken, hebben een breder therapeutisch raam, minder interacties en 

een lage interindividuele variabiliteit qua ontstollend effect. Deze kenmerken maken het 

mogelijk om de nieuwe orale anticoagulantia vast te doseren, zonder noodzaak aan 

monitoring van het ontstollend effect. 

Onderling zijn er uiteraard wel, zij het kleinere, verschillen tussen de verscheidene NOACs. 

De biodisponibiliteit van dabigatran bedraagt maar 6,5 à 7 procent, terwijl dit bij rivaroxaban 

en apixaban respectievelijk 80 en 66 procent is. Dabigatran is verkrijgbaar als capsule. Indien 

die geopend wordt voor inname kan de biodisponibiliteit met 75 procent toenemen, waardoor 

het risico op bloedingen verhoogt. Je patiënten dienen hiervoor gewaarschuwd te worden. De 

biodisponibiliteit van warfarine bedraagt nagenoeg 100 procent.  

De NOACs bereiken allen na 0,5 tot 4 uur hun maximale plasmaconcentratie en kunnen dus 

relatief snel hun direct inhiberend en ontstollend effect gaan uitoefenen. Warfarine werkt 

minder snel, want het inhibeert de synthese van stollingsfactoren en gaat ze niet rechtstreeks 

inhiberen zoals de NOACs, waardoor het tot 96 uur na inname kan duren vooraleer het 

piekeffect aanwezig is. De halfwaardetijd van rivaroxaban bedraagt 7 tot 11 uur, bij apixaban 

is dit ongeveer 12 uur en bij dabigatran 12 tot 17 uur. De halfwaardetijd van warfarine 

bedraagt ongeveer 40 uur. Aangezien NOACs sneller uitgewerkt zijn dan warfarine, is 

therapietrouw bij deze klasse belangrijker om een tromboprotectief effect te verzekeren. Bij 

overdosering of bij een bloeding kan deze kortere halfwaardetijd dan weer een voordeel zijn. 

Dabigatran wordt voor 80 à 85 procent renaal uitgescheiden, terwijl dit bij  apixaban maar 
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voor 27 procent en bij rivaroxaban voor 30 à 36 procent is. De dosering van alle NOACs moet 

echter aangepast worden aan de nierfunctie.  

Er zijn veel minder medicamenteuze interacties beschreven met NOACs dan met coumarines. 

Toch zijn er enkele geneesmiddelencombinaties die beter gemeden worden. Rivaroxaban 

wordt gemetaboliseerd via CYP3A4, CYP2J2 en P-glycoproteïne. Rivaroxaban mag niet 

gecombineerd worden met azolederivaten en HIV-proteaseremmers; deze geneesmiddelen 

zijn namelijk sterke remmers van zowel CYP3A4 als van P-glycoproteïne, wat tot gevaarlijk 

hoge plasmaconcentraties van rivaroxaban kan leiden. Sterke CYP3A4-inductoren, zoals 

fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital of sint-janskruid, kunnen leiden tot lagere 

plasmaconcentraties van rivaroxaban en dus tot een verminderd effect. Rifampicine, 

carbamazepine en sint-janskruid zijn de belangrijkste inductoren van P-gp en kunnen dus ook 

een verminderde werking van rivaroxaban tot gevolg hebben. Apixaban wordt ook 

gemetaboliseerd via CYP3A4 en P-glycoproteïne, dus dezelfde veiligheidsvoorschriften als 

bij rivaroxaban zijn hier van kracht. Dabigatran wordt niet gemetaboliseerd door het 

cytochroom P450-systeem en heeft ook zelf geen effect op deze enzymen. Dabigatran wordt 

wel gemetaboliseerd via het P-glycoproteïne. De hierboven vernoemde P-glycoproteïne-

inductoren zullen leiden tot verlaagde plasmaspiegels van Pradaxa. Sterke P-gp-remmers 

zoals amiodarone, verapamil, kinidine, ketoconazol en claritromycine zullen daarentegen tot 

verhoogde plasmaconcentraties van dabigatran leiden. 

Aan de nieuwe orale anticoagulantia zijn ook enkele duidelijke nadelen verbonden. Ten eerste 

bestaat er voorlopig geen gevalideerd antidoot, wat bij bloedingen en urgente chirurgie 

problemen kan opleveren. Het effect van coumarines daarentegen kan vrij vlot tenietgedaan 

worden door vitamine K. Ten tweede is er in de dagelijkse praktijk geen monitoring mogelijk 

van het antitrombotisch effect van de NOACs. De INR valt niet te interpreteren en voorlopig 

bestaat er geen andere test die vlot toepasbaar is in de huisartsenpraktijk. Ten slotte zijn er 

nog geen gegevens beschikbaar over effectiviteit en veiligheid van NOACs op lange termijn. 

(17, 19, 20) 

 

4.2.3 Rivaroxaban, dabigatran en apixaban: efficaciteit 

Er zijn momenteel drie grote fase III RCT’s gebeurd waarin de efficaciteit en veiligheid van 

een nieuw oraal anticoagulans vergeleken werd met INR-geleide behandeling met warfarine 

bij patiënten met VKF en een verhoogd risico op CVA. In de ROCKET AF studie werd 

rivaroxaban 20 mg één keer per dag (of 15 mg bij patiënten met een creatinineklaring van 30-
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49 ml/min) vergeleken een met warfarine. De RE-LY studie vergeleek twee geblindeerde 

doses van dabigatran etexilaat (150 mg twee keer daags en 110 mg twee keer daags) met niet-

geblindeerde, INR-geleide toediening van warfarine. In de ARISTOTLE studie werd ten 

slotte het effect warfarine vergeleken met apixaban (5 mg twee keer daags of 2,5 mg twee 

keer daags wanneer de patiënt voldeed aan minimum twee van de volgende drie kenmerken: 

80 jaar of ouder, een lichaamsgewicht van 60 kg of minder en een serum creatinine van 1,5 

mg/dl of meer). (19, 21, 22) De belangrijkste conclusies met betrekking tot efficaciteit zijn 

terug te vinden in tabel drie. 

 

 Rivaroxaban Dabigatran 110 Dabigatran 150 Apixaban 

Primaire 

uitkomstmaat: 

CVA en 

systemische 

embolie 

 

Niet inferieur 

Geen superioriteit 

 

 

Niet inferieur 

Geen superioriteit 

 

Superieur 

 

Superieur 

Secundaire 

uitkomstmaat: 

Algemene 

mortaliteit 

 

Geen significant 

verschil 

 

Geen significant 

verschil 

 

Geen significant 

verschil 

 

Superieur 

Tabel 3: efficaciteit van de verschillende NOACs ten opzichte van warfarine bij patiënten met VKF. 

 

Een belangrijke kanttekening werd wel gemaakt in de review en meta-analyse van Gomez-

Outes en zijn collega’s. De RE-LY en ARISTOTLE studies tonen superioriteit aan met 

betrekking tot preventie van CVA en systemische embolie in vergelijking met warfarine, maar 

het verschil werd voornamelijk gemaakt in niet-Europese landen. Alle NOACs bleken 

consequent niet superieur ten opzichte van warfarine in de Europese subgroep. Vermoedelijk 

valt dit te verklaren door een gemiddeld minder goede INR-controle en een minder goede 

behandeling van andere risicofactoren voor CVA in niet-Europese landen. Het netto klinisch 

voordeel van NOACs lijkt dus groter te zijn dan dat van warfarine in situaties waar de 

kwaliteit van INR-geleide warfarinebehandeling minder goed is. Als huisarts in België is dit 

een relevant gegeven om rekening mee te houden bij het voorschrijven van antico. 

(1, 18, 19, 21-23) 

 

4.2.4 Rivaroxaban, dabigatran en apixaban: veiligheid 

In tabel vier zijn de belangrijkste conclusies terug te vinden met betrekking tot de veiligheid 

van NOACs in vergelijking met INR-geleide behandeling met warfarine bij VKF. 
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 Rivaroxaban Dabigatran 110 Dabigatran 150 Apixaban 

Primaire 

uitkomstmaat: 

Majeure 

bloeding 

 

Geen significant 

verschil 

 

Superieur 

 

Geen significant 

verschil 

 

Superieur 

Secundaire 

uitkomstmaat: 

Intracraniële 

bloeding 

 

Superieur 

 

Superieur 

 

Superieur 

 

Superieur 

Secundaire 

uitkomstmaat: 

Gastro-

intestinale 

bloeding 

 

Inferieur 

 

Geen significant 

verschil 

 

Inferieur 

 

Geen significant 

verschil 

Secundaire 

uitkomstmaat: 

Myocardinfarct 

 

Geen significant 

verschil 

 

Geen significant 

verschil 

 

Geen significant 

verschil 

 

Geen significant 

verschil 

Tabel 4: veiligheid van de verschillende NOACs ten opzichte van warfarine bij patiënten met VKF. 

 

Een belangrijke kanttekening bij deze tabel is dat 75-plussers onder dabigatran 110 mg 

evenveel majeure bloedingen vertoonden als onder warfarine en dat dit onder dabigatran 150 

mg zelfs meer was in vergelijking met warfarine. De veiligheid van dabigatran bij ouderen 

staat dus nog niet vast. Verder bleken beide doses dabigatran in de RE-LY studie geassocieerd 

met een niet-significante toename van het aantal myocardinfarcten. Een meta-analyse van 7 

dabigatran-studies (bij VKF, VTE, …) toonde een significante toename van 33 procent met 

betrekking tot myocardinfarcten in vergelijking met warfarine, maar desondanks ook een 

daling van 11 procent qua algemene mortaliteit. (24) Verder onderzoek zal moeten uitwijzen 

of we dabigatran specifiek moeten mijden bij 75-plussers en patiënten met gekend coronair 

lijden.  

 

4.2.5 Coumarines of NOACs? 

Ten eerste zijn NOACs absoluut gecontra-indiceerd bij patiënten met een mechanische 

hartklep en bij patiënten met reumatisch kleplijden. Bij patiënten met atriumfibrilleren en één 

van deze condities moet geopteerd worden voor een coumarinederivaat als anticoagulans. 

Bij ontbreken van absolute contra-indicaties voor NOACs, opteren de Belgische en 

Nederlandse huisartsenverenigingen Domus Medica en NHG voor patiënten met 

voorkamerfibrillatie en een indicatie voor anticoagulantia nog steeds voor vitamine K-
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antagonisten. De redenen hiervoor zijn de jarenlange ervaring met coumarines en het tot nu 

toe ontbreken van gegevens met betrekking tot effectiviteit en veiligheid van NOACs op 

lange termijn, alsook het ontbreken van een antidoot voor de NOACs. Domus Medica stelt dat 

patiënten wiens INR moeilijk te regelen is met VKA, het meest baat zullen hebben bij 

overschakelen naar een NOAC. Zij opteren in dat geval voor dabigatran. (5, 25) 

Lip, Tse en Lane laten in hun review de keuze tussen VKA en NOACs vrij. (6) De ‘European 

Society of Cardiology’ opteert bij VKF met een indicatie voor antico wel al voor NOACs. (1) 

De Britse ‘Clinical Knowledge Summaries’ bevelen warfarine aan als anticoagulans; deze 

richtlijn in verband met atriumfibrilleren is echter de laatste keer gereviseerd in 2009, toen er 

nog maar weinig literatuur verschenen was over NOACs. (14) In een zeer recente 

Amerikaanse richtlijn wordt aangeraden om bij patiënten met non-valvulaire VKF met een 

CHA2DS2-VASc score van twee of meer anticoagulantia te starten en wordt de arts vrij 

gelaten in de keuze tussen warfarine of een NOAC. (9) Gomez-Outes en zijn collega’s 

maakten het onderscheid tussen de efficaciteit van NOACs qua preventie van pure trombo-

embolische events bij VKF (non-hemorrhagisch CVA en systemisch embool) en het 

voorkomen van majeure hemorrhagische effecten (intracraniële bloeding). In eerdere studies 

was het primaire eindpunt steeds de samenstelling van alle CVA’s (ischemisch, 

hemorrhagisch of ongedefinieerd/ongekend) en systemische embolen. Uit deze meta-analyse 

blijkt dat de NOACs een gelijkaardig effect hebben als warfarine met betrekking tot de 

preventie van non-hemorrhagisch CVA en systemisch embool bij non-valvulaire VKF. 

NOACs bieden volgens hen wel een netto klinisch voordeel ten opzichte van warfarine. Dit 

voordeel wordt vooral veroorzaakt doordat NOACs geassocieerd zijn met minder 

intracraniële bloedingen. Ten slotte blijkt, zoals eerder vermeld, ook uit hun meta-analyse dat 

het absoluut voordeel van de NOACs minder groot is in Europa dan elders. (18) 

Uit de meta-analyse van Miller blijkt dat in vergelijking met een goed geregelde behandeling 

met warfarine, de superioriteit van de NOACs nog niet vaststaat. Voor die patiënten met een 

goede INR-controle onder coumarines, kunnen we geen winst verwachten van de nieuwe 

orale anticoagulantia. De boodschap van Miller is duidelijk: als je patiënt goed geregeld is 

met coumarinederivaten, switch hem dan niet naar een NOAC. (23) 

NOACs zijn onderling nog niet rechtstreeks vergeleken. Gezien de verschillen in de 

respectievelijke studies, is het onmogelijk om op dit punt een NOAC naar voor te schuiven als 

voorkeurspreparaat. 
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4.2.6 NOACs praktisch in eerste lijn 

4.2.6.1 Opstart en follow-up 

Bij de opstart van een NOAC is het belangrijk je patiënt uit te leggen wat rivaroxaban, 

dabigatran of apixaban doet en wat het doel is van de behandeling. De noodzaak tot goede 

therapietrouw dient benadrukt te worden en mogelijke bijwerkingen besproken. Je raadt je 

patiënten best aan altijd een informatiekaartje over hun anticoagulerende therapie bij zich te 

hebben, zodat alle (para)medici waarmee zij in contact komen, hiervan op de hoogte zijn.  

De ‘European Heart Rhythm Association’ raadt aan je patiënten de eerste keer terug te zien 

een maand na de opstart van een NOAC en nadien ongeveer elke drie maanden. 

Bij het begin van de behandeling dient een klein bloedonderzoek te gebeuren, waarin 

hemoglobine, lever- en nierfunctie gecontroleerd worden. Bij elke controle dienen de 

volgende zaken nagegaan te worden: compliance, trombo-embolische complicaties, 

bloedingen, andere bijwerkingen en medicatiewijzigingen. Het bloedonderzoek dient jaarlijks 

gecontroleerd te worden en vaker bij ernstig verminderde nierfunctie (creatinine en eGFR 

elke zes maand controleren indien de creatinineklaring tussen de 30 en 60 ml per minuut ligt, 

elke drie maand controleren indien tussen de 15 en 30 ml per minuut) en bij 75-plussers op 

dabigatran (nierfunctie twee keer per jaar). (20, 26) 

 

4.2.6.2 Stollingstesten? 

In het geval van dabigatran kan de aPTT een weerspiegeling zijn van de activiteit van 

dabigatran. Indien de aPTT twaalf tot vierentwintig uur na de laatste inname van Pradaxa 

meer dan twee keer de bovengrens van het normale overschrijdt, kan er sprake zijn van een te 

sterk anticoagulerend effect en kan er een gestegen bloedingsrisico aanwezig zijn. Er is 

weinig effect van dabigatran op de PT en INR. Er bestaan ook al enkele meer specifieke 

testen om het anticoagulerend effect van dabigatran te bepalen, maar deze zijn in vele 

laboratoria nog niet beschikbaar en bijgevolg nog niet relevant in eerste lijn. Factor Xa-

inhibitoren verlengen de PT, maar hebben weinig effect op de aPTT en de INR is compleet 

onbetrouwbaar. Bovendien hangt het effect op de PT af van zowel de gebruikte test als van 

het gebruikte anticoagulans. De routine stollingstesten zijn dus weinig bruikbaar in eerste lijn 

om het anticoagulerend effect van rivaroxaban en apixaban te evalueren. (20, 26) 

 

4.2.6.3 Tijdstip van inname 

Rivaroxaban wordt 39% meer geabsorbeerd wanneer de inname samen plaatsvindt met 
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voedselinname, hierdoor verhoogt de biodisponibiliteit van 66% naar meer dan 80%. 

Rivaroxaban dient dus bij de maaltijd te worden ingenomen. Bij Pradaxa en Eliquis maakt het 

niet uit of je deze geneesmiddelen samen met voedsel inneemt of niet. (20, 26) 

 

4.2.6.4 Comedicatie 

Onafhankelijk van de gekende farmacokinetische interacties, zorgt de associatie van NOACs 

met andere anticoagulantia, antiaggregantia of NSAIDs voor een gestegen bloedingsrisico. 

Voor- en nadelen van zulke associaties moeten dus telkens zorgvuldig worden afgewogen. 

(20, 26) 

 

4.2.6.5 Switchen tussen coumarines en een NOAC 

Om over te schakelen van coumarines naar een NOAC, dient eerst een INR geprikt te worden. 

Indien de INR minder dan twee bedraagt, mag er onmiddellijk gestart worden met het 

gekozen nieuwe orale anticoagulans. Indien de INR tussen twee en 2,5 ligt, wordt aangeraden 

om de volgende dag met de nieuwe antico te starten. Indien de INR meer dan 2,5 bedraagt, 

moet de INR opnieuw geprikt worden als de halfwaardetijd van het betreffende coumarine 

nog een keer verstreken is (bij warfarine is dit na 36 tot 42 uur). 

Om over te schakelen van een NOAC naar warfarine, dient warfarine opgestart te worden 

tijdens de behandeling met het desbetreffende NOAC. Het nieuwe orale anticoagulans mag 

gestopt worden vanaf het moment dat de INR zich in de juiste range bevindt. Om een 

betrouwbare INR te hebben, dient deze geprikt te worden net voor de volgende NOAC-

inname en hertest 24 uur na de laatste NOAC-inname. (20, 26) 

 

4.2.6.6 NOACs perioperatief 

Bij bepaalde kleine ingrepen zonder klinisch significant bloedingsrisico (simpele 

tandheelkundige ingrepen, cataractchirurgie) kan de ingreep gewoon uitgevoerd worden op 

het moment dat de plasmaconcentratie van het NOAC het laagst is, dit is net voor de volgende 

inname. Indien dit niet mogelijk is, kan één inname worden overgeslagen. Bij ingrepen met 

mineur bloedingsrisico wordt aangeraden NOACs 24 uur voor de geplande ingreep te staken, 

indien er een risico op majeure bloeding aanwezig is tijdens de ingreep, dienen NOACs 48 

uur voordien gestaakt te worden. Beide richtlijnen gelden voor patiënten met een normale 

nierfunctie. Bij verminderde nierfunctie dienen NOACs langer op voorhand gestopt te 
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worden. Hoeveel langer hangt af van over welk NOAC het gaat, hoeveel de creatinineklaring 

van de patiënt precies bedraagt en of de ingreep een groot bloedingsrisico inhoudt. (20, 26) 

 

 

5. Discussie 
In deze literatuurstudie ligt de nadruk op het antitrombotisch beleid bij non-valvulaire VKF. 

Alle geraadpleegde bronnen zijn het erover eens dat bij een CHA2DS2-VASc score van nul 

geen antitrombotische behandeling dient ingesteld te worden en dat bij een CHA2DS2-VASc 

score van twee of meer anticoagulantia dienen opgestart te worden. Bij een CHA2DS2-VASc 

score van één zijn verschillende behandelopties verdedigbaar: geen antitromboticum initiëren, 

aspirine opstarten of antico opstarten. Niet-cardiovasculaire comorbiditeit en de voorkeur van 

de patiënt kunnen deze keuze sturen. 

Bij patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren en een indicatie voor anticoagulantia zijn 

zowel vitamine K-antagonisten als NOACs momenteel verdedigbare keuzes. Rivaroxaban, 

dabigatran en apixaban zijn allen minstens en werkzaam en veilig als de vitamine K-

antagonisten. Gezien er met betrekking tot de NOACs nog geen gegevens beschikbaar zijn 

over efficaciteit en veiligheid op lange termijn, gezien er in de subgroepen ‘Europa’ en ‘goed 

geregelde INR’ geen superioriteit kon worden aangetoond voor de NOACs en gezien de hoge 

kostprijs, het ontbreken van een antidoot en enkele onbeantwoorde vragen over de veiligheid 

van dabigatran, lijkt het mij nog te vroeg om NOACs als eerste keuze anticoagulantia in 

eerste lijn naar voor te schuiven. Indien een patiënt echter een contra-indicatie vertoont voor 

coumarines, coumarines weigert of niet verdraagt of zijn INR niet goed te regelen valt onder 

VKA, is de keuze voor een NOAC zeker te verantwoorden.  

 

Conclusie 

Op basis van de literatuurstudie kan geconcludeerd worden dat bij patiënten met non-valvulair 

atriumfibrilleren en een CHA2DS2-VASc score van twee of meer zeker orale anticoagulantia 

dienen geïnitieerd te worden (behalve uiteraard indien er contra-indicaties aanwezig zijn). In 

eerste lijn overweeg je best eerst warfarine. Indien de patiënt ongeschikt is voor warfarine, 

warfarine weigert of niet verdraagt of indien zijn INR niet goed te regelen valt, kan best 

geopteerd worden voor een NOAC.  
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B. ONDERZOEK 

 

1. Inleiding 
Onderzoek met betrekking tot de efficaciteit van de nieuwe orale anticoagulantia of het 

voorkomen van bloedingen onder NOACs zou niet relevant zijn in de voorziene periode en op 

zo’n kleine schaal. Rekening houdend met deze beperkingen ging ik op zoek naar een meer 

geschikte onderzoeksvraag binnen het domein veiligheid, waarbij het antwoord hopelijk toch 

kon helpen sturen in de keuze tussen de verschillende NOACs.  

 

2. Onderzoeksvraag 
Welke bijwerkingen ervaren patiënten met VKF onder NOACs? Hoe groot is de subjectieve 

last die zij hiervan ondervinden? Beïnvloeden deze bijwerkingen hun therapietrouw? Hebben 

deze bijwerkingen geleid tot een dosisreductie of zelfs tot het stoppen van de behandeling met 

een NOAC? 

 

3. Methode 
Eerst heb ik in de praktijk waar ik momenteel mijn opleiding volg nagekeken wie er een 

NOAC neemt of genomen heeft voor VKF en heb ik die patiënten tijdens een consultatie of 

huisbezoek informatie verleend over mijn onderzoek en gevraagd of ze, volledig vrijwillig, 

zouden willen meewerken. Na een paar dagen bedenktijd heb ik hen dan telefonisch 

gecontacteerd om na te gaan of ze akkoord waren. Vervolgens ben ik deze patiënten gaan 

interviewen. 

Gezien er in één huisartsenpraktijk weinig patiënten zijn onder NOACs voor VKF, heb ik 

nadien een twintigtal praktijken van collega-huisartsen gecontacteerd. Zij hebben dan ook in 

hun dossiers nagekeken welke van hun patiënten er een NOAC neemt of genomen heeft voor 

VKF en vervolgens hebben zij deze patiënten mondeling (tijdens een consultatie/huisbezoek 

of telefonisch) verteld over mijn onderzoek en gevraagd of ik hen mocht contacteren. De 

patiënten die akkoord waren, heb ik vervolgens opgebeld en uitleg gegeven over het 

onderzoek. Degenen die akkoord waren om mee te werken, heb ik nadien geïnterviewd. 

Het patiënten informatieformulier, het toestemmingsformulier en de vragenlijst die gebruikt 

werd tijdens de interviews zijn te vinden in bijlages 2, 3 en 4.  
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4. Resultaten 

4.1 Beschrijving van de onderzoekspopulatie 

Tussen 1 september 2013 en 30 april 2014 werden in totaal 26 patiënten geïncludeerd in de 

studie, waaronder 11 (42,3%) vrouwen en 15 (57,7%) mannen. De gemiddelde leeftijd van de 

studiepopulatie bedroeg 74 jaar. De jongste patiënt was 55 jaar, de oudste 89. Ze verkeerden 

allemaal in goede mentale toestand. 

Er was geen enkele patiënt die apixaban (Eliquis) nam. Veertien patiënten nemen of namen 

rivaroxaban (Xarelto), dertien patiënten dabigatran (Pradaxa). Het totaal aantal patiënten lijkt 

hierbij op 27 te komen; dit valt te verklaren doordat één patiënte vroeger Xarelto had 

genomen en op het ogenblik van het interview Pradaxa nam. 

 

4.2 Resultaten van de interviews 

4.2.1 Rivaroxaban 

Van de veertien patiënten die rivaroxaban nemen of namen, waren er zes (42,9%) die nooit 

enige bijwerking gevoeld hadden. Zij zouden hun anticoagulans niet willen stoppen omwille 

van last of een negatieve invloed op het dagelijks functioneren. Hun therapietrouw was naar 

eigen zeggen goed, ze overwogen niet om af en toe een dosis Xarelto over te slaan.  

Eén van die zes patiënten was toch ontevreden over Xarelto, omdat het effect van de 

bloedverdunning niet met een INR-bepaling of andere eenvoudige laboratoriumtest kan 

bevestigd worden. Hij is hierdoor ongerust over de anticoagulerende bescherming. 

Vijf van de veertien (35,7%) patiënten meldden dat ze makkelijker hematomen ontwikkelden 

sinds het de inname van Xarelto. Eén van die vijf patiënten wou hierdoor van anticoagulans 

veranderen, waarna haar cardioloog de dosis Xarelto verminderde van 20 mg naar 10 mg 

daags. Een andere patiënte had zo uitgebreide hematomen dat haar huisarts Xarelto verving 

door Pradaxa. De overige drie patiënten ondervonden eigenlijk weinig last van die 

hematomen en zouden hierdoor niet met Xarelto willen stoppen of af en toe een dosis 

overslaan. 

Eén patiënte (7,1%) ervoer minder energie, dyspepsie en rode urine onder Xarelto 20 mg per 

dag, waarna haar dosis gereduceerd werd naar 15 mg per dag. Deze klachten werden door 

niemand anders onder gemeld onder rivaroxaban. 

Een andere patiënte (7,1%) had dagelijks de smaak van bloed in haar mond, zonder dat er 
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werkelijk bloeding te zien was. Dit stoorde haar in die mate dat Xarelto bij haar gestopt is.  

Een droge mond, zwakkere urinestraal, hoesten, neusloop, jeukende huid, spierpijn en 

nachtmerries werden elk één keer gemeld als subjectieve bijwerking van Xarelto. Deze 

klachten kwamen elk dus bij 7,1% van de studiepopulatie voor. Deze bijwerkingen hadden 

weinig invloed op het dagelijks functioneren, veroorzaakten geen grote last. Het was geen 

reden voor de desbetreffende patiënten om van anticoagulans te willen veranderen of 

verminderen.  

Van de studiepopulatie die rivaroxaban innam of ingenomen had, ondervond 57,1% hiervan 

één of meerdere bijwerkingen. Xarelto is bij twee patiënten of 14,3% van de studiepopulatie 

gestopt; één keer omwille van uitgebreide hematomen, één keer omwillende van een storende 

smaak van bloed in de mond. De dosis Xarelto werd bij twee patiënten (14,3%) aangepast; 

één keer omwille van uitgebreide hematomen, één keer omwille van minder energie in 

combinatie met dyspepsie en rode urine. In totaal betekent dit dat bij 28,6% van de patiënten 

de behandeling met Xarelto gewijzigd werd omwille van bijwerkingen. 

 

4.2.2 Dabigatran 

Tien van de dertien patiënten (76,9%) onder dabigatran hebben nooit enige bijwerking 

ervaren. Zij hadden geen last en ervoeren geen invloed op hun dagelijks functioneren. Ze 

hadden niet het verlangen om dabigatran te stoppen of te verminderen. 

Drie patiënten (23,1%) vermeldden meer hematomen te vertonen sinds de inname van 

Pradaxa. Dit stoorde twee van die drie patiënten zeer weinig; het had geen invloed op hun 

dagelijks functioneren. Ze wensten hun therapie met Pradaxa niet te wijzigen en vertoonden 

naar eigen zeggen geen verminderde therapietrouw hierdoor. De andere patiënte vond die 

hematomen wel vervelend. Ze gaf toe af en toe een dosis over te slaan. Ze zou echter niet 

stoppen met Pradaxa omwille van deze bijwerking. 

Er werd geen enkele andere subjectieve bijwerking gemeld onder Pradaxa. 

Van de studiepopulatie die dabigatran innam of ingenomen had, ondervond 23,1% hier 

bijwerkingen van. Pradaxa werd echter bij niemand (0%) gestopt. De bijwerking 

hematoomvorming zorgde bij één van de dertien (7,7%) patiënten onder Pradaxa voor een 

verminderde therapietrouw. In totaal werd dus bij slechts 7,7% van de patiënten in deze studie 

die Pradaxa namen of ooit genomen hadden de behandeling met dabigatran gewijzigd 

omwille van bijwerkingen. 
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4.2.3 Rivaroxaban en dabigatran 

Gezien één patiënte eerst Xarelto had genomen en nadien Pradaxa, komt het totaal aantal 

interviews op 27. Uit de 27 interviews met betrekking tot rivaroxaban of dabigatran, kwamen 

16 (59,3%) interviews naar voor waarin geen enkele bijwerking gemeld werd. Ongeveer 40% 

van de studiepopulatie heeft dus wel één of meerdere subjectieve bijwerkingen vermeld. Acht 

van de zevenentwintig patiënten (29,6%) vermeldde makkelijke hematoomvorming sinds de 

inname van een NOAC; dit is veruit de meest voorkomende bijwerking in deze studie en de 

enige bijwerking die bij beide NOACs gemeld werd. Bij twee patiënten (7,4%) werd het 

nieuw oraal anticoagulans gestopt omwille van bijwerkingen. Dit was twee keer onder 

Xarelto, één keer omwille van hematoomvorming, één keer omwille van een storende 

bloedsmaak in de mond. Er was bij drie patiënten (11,1%) sprake van verminderde 

therapietrouw of dosisaanpassing op basis van de subjectieve bijwerkingen van een NOAC, 

waarvan twee keer bij Xarelto en één keer bij Pradaxa. In twee van die drie gevallen lag 

makkelijke hematoomvorming aan de basis van de dosisaanpassing of verminderde 

therapietrouw. In totaal werd bij vijf van de 27 patiënten (18,5%) het nieuw oraal 

anticoagulans gestopt of verminderd omwille van bijwerkingen; vier keer onder Xarelto, 

slechts één keer onder Pradaxa. De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in 

tabel 5. 

 

 Rivaroxaban Dabigatran Rivaroxaban + 

Dabigatran 

Bijwerkingen (%) 57,1 23,1 40,7 

Verminderde 

therapietrouw of 

dosisaanpassing 

omwille van 

bijwerkingen (%) 

 

 

14,3 

 

 

7,7 

 

 

11,1 

NOAC gestopt 

omwille van 

bijwerkingen (%) 

 

14,3 

 

0 

 

7,4 

Tabel 5: Procentuele weergave per studiegroep (rivaroxaban, dabigatran of rivaroxaban+dabigatran) van het 

aantal bijwerkingen dat wordt toegeschreven aan het desbetreffende NOAC en de invloed hiervan op de therapie. 
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5. Discussie 
Aan het onderzoek namen 26 patiënten deel: 14 patiënten nemen of namen rivaroxaban, 13 

patiënten dabigatran en geen enkele patiënt nam apixaban. Eén patiënt had eerst Xarelto 

genomen en later Pradaxa.  

Volgens het onderzoek veroorzaakt Xarelto vaker bijwerkingen dan Pradaxa en wordt Xarelto 

vaker stopgezet op basis van bijwerkingen in vergelijking met Pradaxa. Het 

bijwerkingenprofiel van Xarelto zorgt ook dubbel zo vaak voor verminderde therapietrouw of 

een dosisreductie dan de bijwerkingen ervaren onder Pradaxa. Van alle patiënten waarbij het 

NOAC wordt stopgezet of verminderd of er een lagere therapietrouw is op basis van 

bijwerkingen, is dit in vier op vijf of 80% van de gevallen onder Xarelto. Makkelijke 

hematoomvorming is de meest gemelde bijwerking bij beide NOACs. Het wordt gemeld bij 

35,7% van de patiënten onder Xarelto en bij 23,1% van de patiënten onder Pradaxa. 

Deze studieresultaten zijn echter allesbehalve betrouwbaar. Ten eerste is de studiepopulatie 

veel te klein om conclusies uit te kunnen trekken. Ten tweede zullen de resultaten 

waarschijnlijk beïnvloed zijn door selectiebias. Niet alle huisartsen die meewerkten aan het 

onderzoek zullen hun elektronisch medisch dossier gescand hebben op de termen ‘Xarelto’, 

‘Pradaxa’ en ‘Eliquis’. Ze zullen zich een aantal patiënten herinnerd hebben die een NOAC 

namen en vermoedelijk blijft een patiënt met een bijwerking makkelijker in het geheugen 

hangen dan een patiënt zonder bijwerkingen. Patiënten die bijwerkingen ervaren, zullen 

misschien ook meer geneigd geweest zijn om deel te nemen aan dit onderzoek. Ten derde is er 

geen enkele patiënt geïncludeerd die Eliquis nam. Deze drie redenen zorgen ervoor dat het op 

basis van dit onderzoek niet mogelijk is om onder de NOACs een voorkeurspreparaat naar 

voor te schuiven qua bijwerkingenprofiel. 

 

Conclusie 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is het niet mogelijk om een NOAC naar voor te 

schuiven als voorkeurspreparaat indien je als huisarts beslist hebt om voor een nieuw oraal 

anticoagulans te opteren bij een patiënt met VKF.
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C. ALGEMENE DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

 

Deze masterproef belicht verschillende aspecten van de nieuwe orale anticoagulantia in hun 

gebruik ter preventie van trombo-embolische complicaties bij VKF. In de literatuurstudie 

wordt dieper ingegaan op de pathologie ‘voorkamerfibrillatie’ en de plaats van de NOACs in 

de behandeling van deze ritmestoornis. Het onderzoek belicht bijwerkingen van NOACs en de 

invloed hiervan op compliance en het medicamenteus beleid. 

Op basis van de literatuurstudie was het mogelijk om bij patiënten met non-valvulair 

atriumfibrilleren een duidelijke indicatie voor anticoagulantia naar voor te brengen. Ook kon 

qua anticoagulantia een voorkeurspreparaat voor in eerste lijn geselecteerd worden. 

Er zijn nog geen grote studies gebeurd die de NOACs rechtstreeks onderling vergelijken qua 

efficaciteit en veiligheid. Het is helaas niet mogelijk om uit de studie in deze masterproef 

conclusies te trekken in verband met het bijwerkingenprofiel van de NOACs en de daaraan 

verbonden subjectieve last. Verder grootschalig onderzoek is dus nodig om met 

wetenschappelijke evidentie een NOAC als voorkeurspreparaat naar voor te kunnen schuiven. 

Momenteel is de keuze tussen tussen de verschillende NOACs dus nog een 

geïndividualiseerde keuze, afhankelijk van de patiëntkenmerken. Soms zal de comedicatie 

van de patiënt één of meerdere NOACs excluderen op basis van gekende interacties. Gezien 

er nog nog vragen zijn met betrekking tot de veiligheid van dabigatran, kan je er eventueel 

voor opteren om bij 75-plussers en mensen met gekend coronair lijden af te zien van Pradaxa. 

Indien je patiënt een inname één keer daags beter ziet zitten en/of plichtgetrouwer zal 

nakomen dan twee keer daags, valt Xarelto te prefereren boven Pradaxa of Eliquis.  

Na de opstart van een NOAC is het sowieso nuttig om regelmatig bijwerkingen na te vragen, 

alsook de subjectieve last die je patiënt hiervan ondervindt en of het de therapietrouw 

beïnvloedt. Eén bepaalde NOAC correct innemen geeft sowieso betere anticoagulerende 

bescherming dan bij een andere NOAC af en toe of regelmatig een dosis overslaan. 

 

Conclusie 

Sinds enkele jaren zijn er nieuwe orale anticoagulantia op de markt, namelijk de factor Xa-

inhibitoren rivaroxaban en apixaban en de thrombine-inhibitor dabigatran. De NOACs zijn 

veel handiger in gebruik dan de vitamine K-antagonisten. Ze hebben een vaste posologie en er 

dient geen monitoring te gebeuren van het ontstollend effect.  
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Uit de huidige richtlijnen kan worden geconcludeerd dat bij patiënten met non-valvulair 

atriumfibrilleren en een CHA2DS2-VASc score van twee of meer zeker orale anticoagulantia 

dienen geïnitieerd te worden (behalve uiteraard indien er contra-indicaties aanwezig zijn). Bij 

een CHA2DS2-VASc score van nul moeten er geen antitrombotica opgestart worden. Bij een 

CHA2DS2-VASc score van één zijn beide opties verdedigbaar. Indien er een indicatie voor 

anticoagulantia aanwezig is, dient men in eerste lijn in eerste instantie warfarine te 

overwegen. Indien er echter contra-indicaties aanwezig zijn, indien de patiënt weigert of geen 

coumarinederivaten verdraagt of bij patiënten met een onstabiele INR, kan een van de nieuwe 

orale anticoagulantia een meerwaarde betekenen. Er zijn nog geen grote studies gebeurd die 

de NOACs rechtstreeks onderling vergelijken qua efficaciteit en veiligheid. Verder 

grootschalig onderzoek is dus vereist om een NOAC als voorkeurspreparaat naar voor te 

kunnen schuiven. 

Uit het kleinschalig praktijkproject blijkt dat er frequent bijwerkingen worden ervaren bij 

patienten onder NOACs. Als huisarts is het belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn, gezien 

bijwerkingen de therapietrouw in slechte zin kunnen beïnvloeden. Het is bijgevolg in de 

praktijk onontbeerlijk om deze bijwerkingen en de therapietrouw te gaan navragen, gezien 

enkel een correcte inname een adequate anticoagulerende bescherming kan garanderen.
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BIJLAGE 1: De pathofysiologie van VKF 

 

In normale omstandigheden start de depolarisatie van de atria ter hoogte van de sinusknoop en 

verspreidt de depolarisatiegolf zich vervolgens in een vlotte beweging over de voorkamers, 

waardoor deze coherent gaan contraheren. Bij patiënten met VKF is dit echter niet het geval. 

Voorkamerfibrillatie ontstaat door de combinatie van één of meerdere uitlokkende factoren of 

‘triggers’, die de aritmie induceren, en een ‘substraat’, dat de aritmie onderhoudt.  

Triggers kunnen zeer verscheiden zijn van aard, maar zijn quasi altijd onder te brengen in de 

categorieën inflammatie, anatomische stretch of exogene factoren. Zowel bij niet-cardiale 

infecties (bijvoorbeeld een pneumonie) als bij cardiale inflammatoire processen (myocarditis, 

pericarditis) en ook bij een acuut myocardinfarct, cardiochirurgie of reumatisch kleplijden 

worden inflammatoire stoffen (CRP, bepaalde interleukines…) vrijgesteld die VKF kunnen 

uitlokken. Uitlopers van atriale spieren in bloedvaten (bijvoorbeeld in de venae pulmonales) 

zijn zeer gevoelig aan anatomische stretch en kunnen dan uit zichzelf electrische prikkels 

beginnen afvuren. De ostia van de venae pulmonales zijn zo de plaatsen met de hoogste 

activatiefrequentie bij paroxysmale VKF. Ten derde kunnen allerhande exogene factoren 

VKF uitlokken. Alcohol, koffie, bepaalde genees- en andere middelen en sport, voornamelijk 

duursport, zijn enkele van vele voorbeelden. 

VKF zal ook vaker voorkomen bij mensen met ‘promotoren’, onderliggende factoren die het 

ontstaan van VKF bevorderen. Er zijn zo bepaalde genmutaties die de kans op VKF doen 

toenemen. Het betreft hier vaak genen die coderen voor natriumkanalen of kaliumkanalen. Zo 

kan je verklaren dat VKF clustert in sommige families. Andere promotoren zijn aandoeningen 

die de atriale druk verhogen: arteriële hypertensie, mitralisklepinsufficiëntie, mitralisstenose, 

obstructief slaapapnoesyndroom, hypertrofische cardiomyopathie en congestief en diastolisch 

hartfalen. Ook de activiteit van het autonoom zenuwstelsel speelt een rol. Vagale activatie 

zorgt voor een kortere refractaire periode van de atria en sympathische activatie verhoogt de 

trigger automaticiteit. 

Triggers induceren dus voorkamerfibrillatie en dit bij voorkeur bij mensen men onderliggende 

promotoren. In plaats van een vlotte depolarisatiegolf die vertrekt uit de sinusknoop, zie je bij 

VKF een ongecontroleerde elektrische activiteit ter hoogte van de atria. Er zijn meerdere 

kringstroompjes aanwezig, die door elkaar heen lopen, elkaar versterken of net uitdoven. De 

ongecontroleerde elektrische activiteit resulteert in een gestoorde atriale motoriek: de atria 

fibrilleren, trillen als het ware, in plaats van mooi coherent te contraheren. Functioneel staan 

de atria stil, er wordt geen laatste dosis bloed in de ventrikels gepompt vooraleer deze 
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contraheren. De elektrische prikkels worden bovendien onregelmatig doorgeleid naar de 

ventrikels, wat aanleiding geeft tot het onregelmatig hartritme. 

Eens VKF geïnitieerd is, ontstaat quasi onmiddellijk elektrische en structurele remodellering 

ter hoogte van de atria. De duur van de actiepotentiaal verkort, er treedt vertraagde geleiding, 

hypocontractiliteit, fibrose en atriale vergroting op. Zo ontstaat het ‘substraat’ dat aritmie 

onderhoudt: atria die niet meer in optimale conditie verkeren. We komen terecht in een 

vicieuze cirkel: VKF werkt VKF in de hand. Als het atriumfibrilleren nog niet lang bestaat, 

zijn beide types van remodellering nog omkeerbaar, maar na verschillende maanden 

persisterende VKF beginnen meer en meer permanente wijzigingen op te treden in de atria. 

Mettertijd neemt de remodellering ook verder toe, terwijl de al aanwezige medische 

aandoeningen er meestal niet op vooruit gaan. Kortom, de toestand van het atriaal substraat 

gaat verder achteruit. Er treedt meer en meer fibrose op en fibrose op zijn beurt promoot dan 

weer re-entry. De voorkamerfibrillatie wordt alsmaar minder omkeerbaar, we komen terecht 

in een chronische toestand. (‘ECG in of uit het hoofd, AF review JBR, NHG standaard) 
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BIJLAGE 2: Patiënten informatieformulier 

 

INFORMATIEFORMULIER VOOR PATIENTEN 
 
Titel van het onderzoek 
De nieuwe orale anticoagulantia ter preventie van trombo-embolische events bij 
voorkamerfibrillatie: efficaciteit en veiligheid 
 
Inleiding 
Geachte heer/mevrouw, 
Ik vraag u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoeksproject (zie 
titel) in het kader van mijn opleiding tot huisarts. U beslist zelf of u wilt meedoen. Deelname is 
volledig vrijwillig.  Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te 
tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u patiënt bent, krijgt u gewoon 
de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch 
stoppen. Ook tijdens het onderzoek. 
Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze 
informatiebrief rustig door. Bespreek het met partner, vrienden of familie als u dit nodig acht. Hebt u 
na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker. Op bladzijde 2 
vindt u zijn contactgegevens. 
 
Wat is het doel van het onderzoek? 
Voorkamerfibrillatie is de meest voorkomende hartritmestoornis. Het grootste risico dat hiermee 
gepaard gaat, is het risico op trombo-embolische events: het afschieten van klontertjes, ontstaan in 
het hart, naar de hersenen of andere delen van het lichaam. Hierdoor krijgt een bepaald deel van het 
lichaam geen bloed en zuurstof meer. Door dit zuurstoftekort sterft er dan een stuk weefsel af. Het 
best gekende event is een CVA of herseninfarct. Maar er kunnen ook klontertjes afgeschoten worden 
naar armen, benen enzovoort.  
Om dit risico op klonters en infarcering te verminderen, neemt een groot deel van de patiënten met 
voorkamerfibrillatie bloedverdunners. De bloedverdunners die al meer dan 50 jaar op de markt zijn 
en door het gros van de patiënten worden gebruikt, heten vitamine K-antagonisten of 
coumarinederivaten. Hieraan zijn naast de voordelen, ook enkele nadelen verbonden, waaronder 
een gestegen risico op bloedingen en het feit dat om de paar weken het bloed van de patiënten 
moet gecontroleerd worden om te zien of het niet ‘te dik’ of ‘te dun’ staat.  
Sinds enkele jaren zijn er nu nieuwe bloedverdunners op de markt: de nieuwe orale anticoagulantia. 
Hieraan zouden nieuwe voordelen verbonden zijn: het effect ervan moet niet gemonitord worden in 
het bloed, dus de patiënten moeten niet om de zoveel weken hun bloed laten prikken, en er kan een 
vaste dosis ingenomen worden. 
Aangezien deze nieuwe medicijnen nog niet zo lang op de markt zijn, is er nog geen eensgezindheid 
met betrekking tot werkzaamheid en veligheid.  
Ik ga eerst in de wetenschappelijke literatuur zoveel mogelijk informatie verzamelen over de 
werkzaamheid en veiligheid van de nieuwe orale anticoagulantia (NOACs). Ten tweede wil ik een 
onderzoek uitvoeren bij mensen die voorkamerfibrillatie hebben en een NOAC gebruiken. Ik wil 
nagaan welke bijwerkingen zij ervaren van die NOACs en hoeveel last zij daarvan hebben. Om dit te 
achterhalen zal ik een interview afnemen van de patiënten die willen deelnemen aan dit onderzoek. 
Na mijn onderzoek hoop ik te kunnen inschatten wat de meest voorkomende en meest belastende 
bijwerkingen zijn van NOACs en zo een voorkeurspreparaat te kunnen selecteren waar de patiënten 
zo weinig mogelijk last van hebben. 
 
Wat wordt er van u verwacht? 
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Het onderzoek houdt enkel in dat ik van u een interview afneem met betrekking tot de bijwerkingen 
die u ervaart sinds u een NOAC inneemt. Hieraan zijn mijns inziens weinig tot geen risico’s 
verbonden. U moet geen nieuwe medicatie innemen, er zijn geen bloednames of andere interventies 
nodig voor het onderzoek. U moet uw levensstijl niet aanpassen en mag gewoon eten en drinken wat 
u wil. 
 
Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van dit onderzoek? 
De mogelijke voordelen zijn dat bepaalde klachten die u ervaart, eventueel verklaard kunnen worden 
door een geneesmiddel dat u inneemt, dat u zich daar nog niet van bewust was en dat dit na het 
interview wel zo is. Een ander voordeel is dat patiënten die in de toekomst een NOAC moeten 
innemen, hopelijk een preparaat kunnen aangeboden krijgen waar zij zo weinig mogelijk last van 
zullen ondervinden. 
Het nadeel van dit onderzoek is dat u ongeveer een half uur tijd zal moeten voorzien voor het 
interview. Verder zijn er mijns inziens weinig tot geen nadelen of risico’s verbonden aan dit 
onderzoek. 
 
Bent u verzekerd als u aan dit onderzoek meedoet? 
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten via de Universiteit Gent. 
De verzekering dekt schade als gevolg van het onderzoek. 
 
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
Er wordt confidentieel omgegaan met uw gegevens. Zij worden enkel gebruikt voor het onderzoek en 
worden zorgvuldig bewaard. 
 
Contactgegevens van de onderzoeker/organisator van het onderzoek: 
Griele De Beule 
Oudburg 56, bus 101, 9000 Gent 
griele.debeule@ugent.be 
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BIJLAGE 3: Toestemmingsformulier 
 

TOESTEMMINGSFORMULIER 
 
Titel van het onderzoek 
De nieuwe orale anticoagulantia ter preventie van trombo-embolische events bij 
voorkamerfibrillatie: efficaciteit en veiligheid 
 
Ik heb de informatiebrief voor de proefpersoon gelezen. Ik kon aanvullende vragen stellen. Mijn 
vragen zijn genoeg beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.  
 
Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan beslissen om toch 
niet mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 
 
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken, voor de doelen die in de informatiebrief staan. 
 
Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 
 
Naam proefpersoon:     
Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik verklaar hierbij dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde 
onderzoek. 
 
Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou 
kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 
 
Naam onderzoeker: Griele De Beule 
Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BIJLAGE 4: Vragenlijst in verband met bijwerkingen onder 

NOACs 
 

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST TER BEGELEIDING VAN HET INTERVIEW MET BETREKKING TOT 
BIJWERKINGEN VAN NOACs EN DE LAST DAARAAN VERBONDEN 
 
 
1. Welk nieuw oraal anticoagulans neemt u in? In welke dosis? Sinds wanneer? 
 
2. Hebt u sinds het innemen van het desbetreffende geneesmiddel meer last van moeheid, weinig 
energie, zwakte, flauwvallen, algemene malaise, koorts of bleekheid dan anders? 
 
3. Hebt u sinds het innemen van het desbetreffende geneesmiddel meer last van hoofdpijn of 
duizeligheid? 
 
4. Hebt u sinds het innemen van het desbetreffende geneesmiddel meer last van hoest, neusloop, 
neusverstopping, keelpijn, oorpijn, slikproblemen, verkoudheden, een droge mond of andere 
klachten in de neus-keel-oorregio? 
 
5. Hebt u sinds het innemen van het desbetreffende geneesmiddel meer last van maagpijn, reflux, 
buikpijn in het algemeen, abdominale zwaarte, anorexie, misselijkheid, braken, diarree, constipatie 
of andere gastro-intestinale ongemakken? 
 
6. Hebt u sinds het innemen van het desbetreffende geneesmiddel meer last van kortademigheid, 
hoesten of sputa? 
 
7. Hebt u sinds het innemen van het desbetreffende geneesmiddel meer last van pijn op de borst of 
hartkloppingen? 
 
8. Hebt u sinds het innemen van het desbetreffende geneesmiddel meer last van plasklachten, 
bijvoorbeeld een branderig gevoel bij het plassen, vaker naar het toilet moeten gaan, ’s nachts meer 
moeten plassen, een gevoel van aandrang, incontinentie, moeilijker kunnen plassen, opvallend 
minder plassen, een zwakkere straal of dergelijke meer? 
 
9. Hebt u sinds het innemen van het desbetreffende geneesmiddel meer last van gezwollen voeten 
of benen? 
 
10. Hebt u sinds het innemen van het desbetreffende geneesmiddel meer last van rugpijn, 
gewrichtspijn, gezwollen gewrichten of spierpijnen? 
 
11. Hebt u sinds het innemen van het desbetreffende geneesmiddel meer last van blauwe plekken, 
bloedneus of andere bloedingen? Donkere of bloederige stoelgang? Rode urine? 
 
12. Hebt u sinds het innemen van het desbetreffende geneesmiddel meer last van jeuk, huiduitslag 
of kortademigheid? 
 
13. Hebt u sinds het innemen van het desbetreffende geneesmiddel de indruk dat uw huid er anders 
uitziet qua kleur of uiterlijk? 
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14. Hebt u sinds het innemen van het desbetreffende geneesmiddel nog andere klachten dan degene 
die ik hierboven bevraagd heb? 
 
15. Van welke bijwerkingen die u ervaart, hebt u last? In welke mate? Beïnvloedt het uw dagelijks 
leven en functioneren? 
 
16. Zijn er bepaalde bijwerkingen zo vervelend dat u het desbetreffende geneesmiddel niet zou 
innemen in het aanbevolen schema, bijvoorbeeld niet elke dag? Zo ja, welke? 
 
17. Zijn er bepaalde bijwerkingen zo vervelend dat u zou stoppen met het desbetreffende 
geneesmiddel in te nemen? 


