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Beschrijving onderzoek   
In de Platelet-Oriented Inhibition in New TIA and Minor Ischemic Stroke (POINT) trial1 en de 
Clopidogrel in High-Risk Patients with Acute Nondisabling Cerebrovascular Events 
(CHANCE) trial2 werd bekend dat dubbele trombocytenaggregatie remming bij minor 
stroke (NIHSS ≤ 3) of TIA resulteerde in een reductie van het aantal recidief ischemische 
events, indien medicamenteuze therapie binnen 24 uur werd gestart. Dit voordeel was het 
grootst gedurende de eerste 21 dagen. Op basis van deze studies heeft zich het huidige 
beleid gevormd van drie weken lange behandeling middels dubbele antitrombotische 
therapie (overwegend de combinatie Clopidogrel en Ascal) ter preventie van vroege 
secundaire ischemische events. Ook bij patiënten die in aanmerking komen voor CEA wordt 
dit beleid gehanteerd. Echter werden patiënten die in aanmerking kwamen voor carotis 
revascularisatie niet meegenomen in de analyses van bovengenoemde studies, zodoende is 
er geen rekening gehouden met de verhoogde kans op postoperatieve 
bloedingscomplicaties.3 
 
Sinds de invoer van de dubbeltherapie bemerken Nederlandse vaatchirurgen steeds vaker 
bloedingscomplicaties na CEA. Dit verschilt van “slechts “een hematoom tot een toename 
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van het aantal re-operaties voor nabloedingen, en tevens een hogere prevalentie van 
intracraniële bloedingen met hoge morbiditeit en mortaliteit tot gevolg. Deze observaties 
komen overeen met de bevindingen uit een meta-analyse die aantoonde dat er een 
toename werd gezien in het risico op bloedingscomplicaties bij dubbeltherapie ten opzichte 
van monotherapie na carotis revascularisatie.4 In deze studie werd er echter geen verschil 
gezien in het aantal postoperatieve herseninfarcten, TIA’s of sterftegevallen, maar werden 
er opmerkelijk wel meer myocardinfarcten gezien in de dubbeltherapie groep. In deze 
studie werden antitrombotische regimes zoals Nieuwe Orale Anti Coagulantia (NOACs) en 
vitamine-K antagonisten niet meegenomen.  
 
Het bovenstaande geeft aan dat er inderdaad een hoog post-operatief bloedingsrisico lijkt 
te zijn met dubbeltherapie, echter adviseert de huidige richtlijn tot op heden 
dubbeltherapie rondom carotis revascularisatie middels CEA. In de DACI-registratie worden 
alle antitrombotische regimes meegenomen. Deze database leent zich daarom uitermate 
goed om op landelijk niveau de beschikbare evidence van peri-operatieve antitrombotica te 
vergelijken. Op basis van onze resultaten kunnen de huidige richtlijnen mogelijk worden 
herzien. 
 


