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BEROERTEPREVENTIE EN 
ATRIUMFIBRILLEREN
Wat kan de apotheker doen om beroertes te voorkomen?

Stephan Joosten, openbaar apotheker

MedNet-congres Apothekers, 11-11-2020
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Huidige situatie beroertes in NL

Per jaar (in 2018):

• 40.000 mensen met beroertes: ca. 110 per dag1

• 80% herseninfarct, 20% hersenbloeding1

• Ca. 25 mensen overleden aan de gevolgen van een beroerte1

• Beroerte staat op nr. 2 op ranglijst aandoeningen op basis van ziektelast

(nr. 1: cardiovasculaire ziekten)2

1: https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/feiten-en-cijfers-hart-en-vaatziekten

2: https://www.volksgezondheidenzorg.info/ranglijst/ranglijst-aandoeningen-op-basis-van-ziektelast-dalys 
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Huidige situatie beroertes in NL
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Huidige situatie beroertes in NL

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/beroerte/cijfers-context/trends#node-verklaringen-voor-trends-0
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Huidige situatie beroertes in NL
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Poll

• Denkt u dat er een rol is weggelegd voor de apotheker om het aantal 

beroertes in Nederland terug te dringen?

a) JA

b) NEE

c) WEET NIET
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Atriumfibrilleren (AF)

• Een belangrijke oorzaak van beroertes (20-35%)1

• AF-gerelateerde beroertes zijn zwaarder en vaker fataal

• 1 op de 4 patiënten ≥ 85 jaar kan AF ontwikkelen

• Prevalentie en incidentie2

Totaal 55-59 jaar ≥ 85 jaar

Prevalentie 5,5% 0,7% 17,8%

Incidentie (per 

1000 patiëntjaren)

9,9 1,1 20,7

1: NHG-werkgroep Atriumfibrilleren. NHG-standaard Atriumfibrilleren (derde partiële herziening). Actualisering september 2017. 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-atriumfibrilleren-tweede-partiele-herziening

2: Heeringa J, van der Kuip DA, Hofman A, et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J. 2006;27(8):949-53.
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Antistolling voor atriumfibrilleren in NL
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The elephant in the room…
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Patiënten met AF in NL
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Aangrijpingspunten voor beroertepreventie

Grote winst in beroertereductie door betere beroertepreventie bij mensen met 

atriumfibrilleren! 

3 aangrijpingspunten:

1. Screening op onbekend AF

2. Optimaliseren van behandeling

3. Omzetten van VKA naar DOAC
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Screening op onbekend AF

ESC-richtlijn AF 20201

• Opportunistische screening 
door pols check of ECG 
aanbevolen bij patiënten ≥ 65 
jaar

• Opportunistische screening 
door pols check of ECG 
aanbevolen bij patiënten met 
hypertensie

• Systematische ECG screening 
zou moeten worden 
overwogen bij patiënten ≥ 75 
jaar

NHG-richtlijn AF 20172

• Aangezien ook opportunistische screening 
een grote werkbelasting voor de 
huisartsenpraktijk impliceert, adviseert de 
werkgroep om alleen het hartritme te 
beoordelen bij patiënten bij wie de 
bloeddruk wordt gemeten. 

• Dit zijn immers patiënten die vaak door hun 
comorbiditeit (zoals diabetes mellitus en 
hypertensie) een verhoogd risico lopen op 
het ontwikkelen van atriumfibrilleren. 

• Het is belangrijk dat de praktijkassistent of 
praktijkondersteuner een waargenomen 
onregelmatigheid (bij palpatie van de pols of 
beoordeling van de geluiden beoordeling 
van de geluiden bij bloeddrukmeting) meldt 
aan de huisarts.1: 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation.

Eur Heart J 2020 Published online: 29 August 2020 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa612 

2: NHG-Standaard Atriumfibrilleren (derde partiële herziening). Huisarts Wet. 2017;60(9)
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Veel mogelijkheden om te screenen op AF

AliveCorAF apps 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwir3Pj5jfDXAhXHuhQKHaXkBJsQjRwIBw&url=https://nl.linkedin.com/company/mydiagnostick-medical-b-v-&psig=AOvVaw2GocdkS-S4vM4txvKrWJG9&ust=1512468379572147
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Screenen in de apotheek?



17

Screenen in de apotheek?



18

Screenen in de apotheek?



19

Screenen in de apotheek?

SEARCH-AF trial:

• 1.000 cliënten (65 jaar) gescreend

• 1,5% had AF, CHA2DS2-VASc-score hoog genoeg om te ontstollen

• Kosteneffectief gebleken (in het VK)
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Screenen in de apotheek?

• Awareness creëren 

(bij cliënten &

apotheekteam)

• Ken je polsslag!
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CHADS-VASc score Jaarrisico op beroerte

0 0,2%

1 0,6%

2 2,5%

3 3,7%

4 5,5%

5 8,4%

6 11,4%

7 13,1%

8 12,6%

9 14,4%

Gemiddeld risico 5,0%

Initiëren antistolling

• O.b.v. CHA2DS2-VASc-score

Friberg L, et al. Eur Heart J. 2012;33(12):1500-1510
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Initiëren antistolling

ESC richtlijn AF 20201 NHG richtlijn AF 20172

• Adviseer een cumarinederivaat of DOAC aan alle 

vrouwen van 65 jaar en ouder en aan alle mannen 

van 75 jaar en ouder 

(patiënten met een CHA2DS2-VASc-score van 2 

of hoger). 

• Bespreek met mannen van 65 tot 75 jaar zonder 

CV comorbiditeit (CHADS-VASc score van 1) dat 

het voordeel van antitrombotische medicatie … 

niet opweegt tegen het nadeel daarvan … en dat 

om die reden antitrombotische medicatie niet 

geïndiceerd is.
Geldt dus voor alle mannen EN 

vrouwen met AF en ouder dan 65 jaar

Geldt dus voor alle vrouwen 65+ en mannen 75+ 

met AF of mannen 65+ met AF plus extra 

risicofactor

1: 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation.

Eur Heart J 2020 Published online: 29 August 2020 

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa612 

2: NHG-Standaard Atriumfibrilleren (derde partiële herziening). Huisarts Wet. 

2017;60(9)
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Initiëren antistolling

Alertheid in de apotheek bij:

• Medicatiebeoordelingen (episode AF in HIS)

• Search: patiënten met anti-aritmica

ZONDER antistolling

• Flecaïnide, amiodaron, sotalol, … 



25

Optimaliseren antistolling

• Optimale dosering DOAC’s: 

matchen van indicatie 

en patiëntkenmerken

• Maak afspraken met ketenpartners!

• In ieder geval bij start en wijziging, 

maar ook jaarlijks

• Ingeregeld in de praktijk?

• Wie doet wat?

• Wees zeer kritisch bij dosisreductie
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Optimaliseren antistolling

DOAC Indicaties1,2

Preventie VTE na 

electieve knie- of 

heupvervanging

Preventie CVA en 

systemische embolie 

bij nvAF

Behandeling en 

preventie DVT en 

longembolie

Preventie 

atherotrombotische

complicaties na ACS

Apixaban    X 

Dabigatran    X

Edoxaban X   X

Rivaroxaban    

VTE = veneuze trombo-embolie, CVA = cerebrovasculair accident, nvAF = niet-valvulair atriumfibrilleren DVT = diepe 

veneuze trombose, AC = acuut coronair syndroom 

1. Vigerende SmPC’s van apixaban, dabigatran, edoxaban en rivaroxaban

2. Kirchhof P et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS.

Europace. 2016 Nov;18(11):1609-1678
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Optimaliseren antistolling

• De dosering van de DOAC kan verschillen per indicatie1

apixaban dabigatran edoxaban rivaroxaban

nvAF 2 dd 5 mg 2 dd 150 mg 1 dd 60 mg 1 dd 20 mg

Behandeling DVT/PE 7 dagen: 2 dd 10 mg

v.a. dag 8: 2 dd 5 mg

2 dd 150 mg 1 dd 60 mg 21 dagen: 2 dd 15 mg

v.a. dag 22: 1 dd 20 mg

Preventie recidief 

DVT/PE

2 dd 2,5 mg 2 dd 150 mg 1 dd 60 mg 1 dd 10 mg

1 dd 20 mg*

Preventie DVT na 

electieve knie- of 

heupoperatie

2 dd 2,5 mg 1 dd 220 mg 1 dd 10 mg

ACS 2 dd 2,5 mg

*bij grote kans op recidief

De genoemde doseringen in de tabel zijn doseringen waarbij er geen redenen zijn om de dosering aan te passen op basis van factoren als 

leeftijd, nierfunctie, lichaamsgewicht of interacterende medicatie.

1: Vigerende SmPC’s van apixaban, dabigatran, edoxaban en rivaroxaban
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Optimaliseren antistolling

Serum

creatinine

15-50ml/minRivaroxaban
Naar 15 mg OD

15-50ml/min ≤60kg PgP-remmers*

* dronedarone, erythromycine, ketokonazol, ciclosporine

Edoxaban
Naar 30 mg OD

30-50ml/min ≥80 jaar VerapamilDabigatran
Naar 110 mg BID

15-30ml/min ≥80 jaar ≤60kg ≥133 µmol/l

Tenminste twee van de drie factoren

Apixaban
Naar 2,5 mg BID A B C

1: Vigerende SmPC’s van apixaban, dabigatran, edoxaban en rivaroxaban
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Optimaliseren antistolling

• Eerste uitgifte
• Indicatie

• Werking

• Bijwerkingen

• Gebruiksadviezen

• Medicijnen vergeten

• Tweede uitgifte
• Ervaringen: bloedingen?

• Therapietrouw

• Vervolguitgifte
• Monitoring persistentie (EU  TU en TU  VU)

• Monitoring therapietrouw

• Monitoring dosering o.b.v. leeftijd of gebruiksduur
• Dabigatran > 80 jaar

• Dosering DOAC bij DVT > 6 maanden gebruiksduur
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Aangrijpingspunten voor beroertepreventie

Grote winst in beroertereductie door betere beroertepreventie bij mensen met 

atriumfibrilleren! 
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Omzetten van VKA naar DOAC

Figuur gebaseerd op data uit FNT samenvattingen medische jaarverslagen, in combinatie met IQVIA marktdata
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Omzetten van VKA naar DOAC

• Antistolling met VKA al 60 jaar effectief
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Omzetten van VKA naar DOAC

• Halvering kans op intracraniële bloeding!1

• Absolute reductie indicentie van 0,8% naar 0,4%

1. Ruff CT et al. Lancet 2014; 383: 955–62 
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Omzetten van VKA naar DOAC

• Real-world data (n=466.991)1

1. Lip GYH et al. Stroke 2018;49:2933-2944
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Omzetten van VKA naar DOAC

Bij introductie van 

DOAC’s zoals in 

Duitsland*, 

zouden in Nederland 

inmiddels bijna

4000 intracraniële

bloedingen extra

voorkomen zijn

Berekend uit marktaandelen VKA en DOAC data IQVIA-MIDAS database Maart 2020, FNT medisch jaarrapporten 2013-2019 en de verwachte reductie in intracraniale

bloedingen op basis van meta-analyse van gerandomiseerde studies VKA versus DOACs (Ruff CT et al. Lancet 2014;383:955-962)

*indien introductie van DOACs in NL met de snelheid als in Duitsland 
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Omzetten van VKA naar DOAC
Voor iedereen?

• Nee, let op contra-indicaties!

Bij wie wel?

• Iedere andere patiënt heeft het recht om te weten dat er een andere behandeloptie is

• Er is tijdens de coronapandemie een extra incentive om dit met patiënten te 
bespreken:
• Hoe vaak moet cliënt naar de trombosedienst?

• Hoe vaak wijzigt de dosering van de VKA?

• Hoe belastend zijn de bezoeken aan de trombosedienst voor de cliënt?

• Gebruikt cliënt een medicijnrol?

• Heeft cliënt medicatiegebruik in eigen beheer?

• Maak afspraken met voorschrijvers hoe dit aangepakt kan worden en leg taken en 
verantwoordelijkheden goed vast

• De apotheker kan hier met zijn geneesmiddelexpertise een sleutelrol in spelen!
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Poll

• Denkt u dat er een rol is weggelegd voor de apotheker om het aantal 

beroertes in Nederland terug te dringen?

a) JA

b) NEE

c) WEET NIET
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WAT KAN DE APOTHEKER 

DOEN OM BEROERTES TE 

VOORKOMEN?
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1. Screening op onbekend AF

• Creëer awareness

• Inventariseer de mogelijkheden

• Trek hierin gezamenlijk op met andere zorgverleners

2. Optimaliseren van behandeling

• Initiëren antistolling

• Optimale DOAC-dosering

• Optimale medicatiebegeleiding

3. Omzetten van VKA naar DOAC in samenspraak met huisarts

• Voorkom intracraniële bloedingen

Wat kan de apotheker doen om beroertes te voorkomen?
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Dank voor uw aandacht, heeft u vragen?


