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Beschrijving onderzoek   
In december 2019 werd er bij een groep patiënten in Wuhan, China, een nieuw bèta-
coronavirus SARS-CoV-2 vastgesteld (nu beter bekend als COVID-19)1. Dit nieuwe virus 
verspreidde zich op korte termijn wereldwijd 234 en leidde tot een pandemie5. In 
Nederland werd de eerste COVID-19 patiënt gediagnosticeerd op 27 februari 20206 
gevolgd door de eerste maatregelen begin maart7 en de start van een zogenaamde 
‘intelligente’-lockdown op 12 maart 20208. 
 
Stroke is wereldwijd de op één na grootste doodsoorzaak. In 2013 maakten ruim 9,5 
miljoen mensen een stroke door en overleden 6 miljoen mensen aan de gevolgen van 
een stroke wereldwijd 91011. In de data van de DASA uit 2018 betrof het in bijna 90% van 
gevallen een AIS. De twee behandelingen (IVT en IAT) die voor een AIS beschikbaar zijn, 
zijn beide tijdsafhankelijk1213 en toepasbaar in een beperkte tijdsmarge. Voor IVT betreft 
dit nu een veilige duur tot 4,5 uur na ontstaan van klachten; voor IAT een duur van 6 uur 
na ontstaan van klachten14. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe landelijke 
richtlijn waarbij de resultaten van recente onderzoeken (die aantonen dat de 
tijdsmarges verruimd kunnen worden)151617 meegenomen wordt. 
 
Tijdens de huidige epidemie, ervaren we in Nederland een opmerkelijke reductie in 
aantal patiënten die zich presenteren met niet-COVID gerelateerde klachten18. Dit geldt 
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ook voor patiënten met een AIS. Tevens zijn er signalen dat deze patiënten zich later 
presenteren. Dit, in combinatie met de strikte tijdsmarge voor de behandeling, kan 
ervoor zorgen dat er minder AIS patiënten in aanmerking komen voor behandeling met 
natuurlijk alle gevolgen van dien. Verder is het nog onduidelijk of de druk op het huidige 
zorgsysteem door de COVID-epidemie leidt tot verdringing van de faciliteiten die nodig 
zijn voor acute zorg zoals in dit geval IAT en/of IVT bij AIS. 
  
De benodigde data voor deze studie zal uit verschillende databronnen komen. Voor data 
tot 2019 zal er gebruikt gemaakt worden van de MR CLEAN Registry. Deze registratie 
vloeit voort uit de MR CLEAN trial die in 2015 aantoonde dat AIS patiënten baat hebben 
bij een IAT behandeling19 en werd doorgezet voor alle deelnemende IAT-centra. Voor 
2019 zal de data komen uit de Dutch Acute Stroke Audit (DASA). De data van de eerste 
maanden van 2020 zal rechtstreeks aan de deelnemende centra worden gevraagd (allen 
deelnemers aan CONTRAST-trials).  


