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Beschrijving onderzoek 
In 2015 lieten 5 randomised clinical trials (RCT)’s1,2,3,4,5,6 zien dat intra-arteriele therapie, als 
nieuwe behandeling voor patienten met een acuut herseninfarct, de kans vergroot dat zij 
weer zelfstandig kunnen functioneren. Hierbij bleek snelheid van groot belang en een 
significant effect trad op bij patienten die deze nieuwe behandeling ondergingen binnen 6 uur 
na het begin van de klachten. 
Op 11 november 2017 verscheen in The New England Journal of Medicine een belangrijk 
artikel7 met als titel: ‘Thrombectomy 6 to24 Hours after Stroke with a Mismatch between 
Deficit and Infarct’. In dit artikel laten de auteurs zien dat bij een specifieke groep van 
herseninfarct-patienten intra-arteriele trombectomie (IAT) tussen 6 en 24 uur na het begin 
van de klachten een betere functionele uitkomst geeft dan standaardzorg alleen. In het hier 
voorgestelde onderzoek willen we een inschatting maken van het aantal patienten die zich 
presenteren in het ziekenhuis met een herseninfarct in Nederland dat voor een dergelijke 
behandeling in aanmerking komt. De uitkomst van ons onderzoek zal cruciaal zijn voor wat 
de impact is van IAT bij deze groep die zich tussen 6 en 24 uur presenteert op de huidige 
organisatie van de stroke zorg in Nederland. 
 
 
Analyse van de DICA database om een realisitische inschatting te kunnen maken van het 
aantal herseninfarct-patienten dat in aanmerking komt voor intra-arteriele trombectomie 
tussen 6 en 24 uur na het begin van de klachten. De DICA database levert ons potentieel 
een goede schatter van het aantal patienten dat binnen 6 uur en tussen 6 en 24 uur na het 
begin van de klachten in het ziekenhuis binnenkomt. Aangezien er geen CT-angiografie 
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(CTA) gemaakt is bij patienten die na 6 uur binnengekomen zijn, zal met behulp van 
literatuurgegevens (National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) en bijbehorende 
verwachte CTA bevindingen) een schatting gemaakt worden van het aantal patienten dat 
zich tussen 6 en 24 uur presenteert met een behandelbare trombus en die dus geschikt zijn 
voor IAT. 
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