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Conclusie

Het onderzoeken van het risico op gastro-intestinale bloedingen (GIB) en klinisch relevante bloedingen bij gebruik van
nieuwe orale anticoagulantia (nOAC’s).
Systematische review en meta-analyse.
Medline, Embase en de Cochrane-database werden doorzocht (tot juli 2012). Er werden 43 gerandomiseerde gecontroleerde studies geïncludeerd (met in totaal 151.578 patiënten) waarin nOAC’s werden vergeleken met standaardbehandeling (ongeacht de indicatie).
Alle studies rapporteerden over klinisch relevante bloedingen en 19 expliciet over GIB. De oddsratio (OR) voor GIB bij
patiënten die nOAC’s gebruikten was 1,45 (95%-BI: 1,07-1,97). Er was aanzienlijke heterogeniteit tussen de studies
(I 2 = 61%). Subgroepanalyse naar indicatie toonde bij patiënten met atriumfibrilleren een OR van 1,21 (95%-BI:
0,91-1,61), bij tromboprofylaxe na orthopedische chirurgie een OR van 0,78 (95%-BI: 0,31-1,96), bij behandeling
van veneuze trombose een OR van 1,59 (95%-BI: 1,03-2,44) en bij patiënten met acuut coronair syndroom een OR
van 5,21 (95%-BI: 2,58-10,53). Subgroepanalyse per medicament toonde een OR van 1,23 (95%-BI: 0,56-2,73) voor
apixaban, een OR van 1,58 (95%-BI: 1,29-1,93) voor dabigatran, een OR van 0,31 (95%-BI: 0,01-7,69) voor edoxaban
en een OR van 1,48 (95%-BI: 1,21-1,82) voor rivaroxaban. De OR voor klinisch relevante bloedingen bij gebruikers
van nOAC’s was 1,16 (95%-BI: 100-1,34).
Patiënten met veneuze trombose of acuut coronair syndroom die met een nOAC behandeld worden hebben een hoger
risico op GIB dan patiënten die de standaardbehandeling ontvangen. In Nederland zijn geen nOAC’s geregistreerd
voor de indicatie ‘acuut coronair syndroom’. Het individuele risicoprofiel bepaalt de uiteindelijke keuze voor
nOAC’s.
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Gastro-intestinale bloedingen (GIB) gaan gepaard met
een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit (5-15%) en
vormen een grote belasting voor de gezondheidszorg.1,2
De incidentie van GIB is de afgelopen jaren ongeveer
gelijk gebleven, maar het groeiend aantal behandelingen
met antitrombotica heeft ertoe geleid dat deze medicamenten vaker de oorzaak van GIB zijn.3 Plaatjesaggregatieremmers veroorzaken in het maagslijmvlies erosies en
ulcera, die tot bloedingen kunnen leiden. Anticoagulantia, zoals vitamine K-antagonisten en heparine, kunnen
bloedverlies uit bestaande laesies verergeren.4
Het relatieve risico op GIB varieert van 1,5 voor aspirine
tot > 5 voor de combinatie van aspirine en vitamine
K-antagonisten vergeleken met niet-gebruikers.3,5,6
Gezien hun effectiviteit bij de preventie van tromboembolische aandoeningen moet dit verhoogde bloedingsrisico worden aanvaard en zo nodig worden ondervangen. Belangrijke beperkingen van de traditionele
antistollingsmiddelen zijn de noodzaak tot regelmatige
bloedafname en dosistitratie in het geval van vitamine
K-antagonisten en de noodzaak voor subcutane toediening bij laag-moleculair-gewicht-heparine (LMWH);
deze eigenschappen beïnvloeden het gebruiksgemak.

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2013;157: A6500

1

ONDERZOEK

Nieuwe orale anticoagulantia (nOAC’s) – middelen die
factor IIa (trombine) of factor Xa blokkeren – zijn ontwikkeld om deze nadelen te ondervangen. Deze nieuwe middelen kunnen oraal worden ingenomen en behoeven geen
dosistitratie aan de hand van de INR. Ze zijn net zo effectief als de traditionele anticoagulantia, zo is bewezen voor
de toepassing bij de preventie van trombo-embolische
aandoeningen na orthopedische chirurgie en bij atriumfibrilleren.7,8 Desalniettemin lieten sommige gerandomiseerde studies zien dat deze nieuwe middelen een hoger
risico op GIB geven dan traditionele anticoagulantia.9,10
GIB zijn potentieel dodelijk, geven aanleiding tot hoge
zorgkosten en zijn soms vermijdbaar. Het is daarom
belangrijk nauwkeurig te bepalen met welk risico op GIB
het gebruik van nOAC’s gepaard gaat. Dit is vooral relevant omdat de patiënten die nOAC’s gebruiken vaak
gelijktijdig aspirine en/of clopidogrel gebruiken; dit kan
het risico op GIB verder verhogen. Bovendien is er geen
klinisch getest antidotum voor nOAC’s beschikbaar, wat
de therapeutische mogelijkheden in het geval van een
GIB beperkt.11,12 Daarom hebben wij deze systematische
review uitgevoerd met focus op het risico op GIB bij patiënten die een nOAC gebruikten. Aangezien niet alle studies afzonderlijk het risico op GIB rapporteerden, hebben we ook het risico op klinisch relevante bloedingen
geassocieerd met nOAC-gebruik meegenomen.

Data-extractie

De geïncludeerde studies werden ingedeeld naar indicatie voor nOAC-gebruik in de volgende categorieën: (a)
preventie van ischemisch cerebrovasculair accident en
systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren;
(b) preventie van veneuze trombo-embolieën na orthopedische chirurgie; (c) preventie van veneuze tromboembolieën bij ernstig zieke patiënten; (d) behandeling
van acute diepveneuze trombose of longembolie; en (e)
behandeling van acuut coronair syndroom. Verdere
details zijn te vinden in het originele artikel.13
Datasynthese en analyse

Oddsratio’s (OR), 95%-BI en ‘number needed to harm’
(NNH) werden berekend voor elke studie. Heterogeniteit
tussen de studies werd gekwantificeerd middels de
Higgins-I2-test. In het geval van significante heterogeniteit (I2 > 50%) gebruikten we een ‘random effects’-model.
Om mogelijke bronnen van heterogeniteit te verantwoorden, voerden we van tevoren gedefinieerde subgroep-analyses (per middel en indicatie) en een sensitivi-

375 artikelen gevonden
Pubmed
96
Cochrane
147
Embase
132

Methode
geëxcludeerd:
166 dubbele resultaten

Definities

Onderzoek naar de volgende 5 nOAC’s werd geïncludeerd: (a) apixaban; (b) rivaroxaban; (c) dabigatran; (d)
edoxaban; en (e) betrixaban. De standaardbehandeling
van controlegroepen bestond uit LMWH, vitamine
K-antagonisten, plaatjesaggregatie-remmers, placebo of
geen aanvullende behandeling, afhankelijk van de richtlijnen voor antitrombotische behandeling voor de betreffende indicatie.
De primaire uitkomstmaat van deze systematische
review was het risico op GIB en de secondaire uitkomstmaat het risico op klinisch relevante bloedingen (dit is
het totaal van majeure en niet-majeure klinisch relevante
bloedingen). Voor de volledige definities verwijzen wij
naar het oorspronkelijke artikel.13

209 artikelen doorgenomen

167 artikelen geëxcludeerd:
38 alleen abstract beschikbaar
32 niet gerandomiseerd
28 onderzoek met gezonde vrijwilligers
19 geen bloedingsuitkomst gerapporteerd
18 substudies van geïdentificeerde RCT’s
17 publicaties van onderzoeksprotocol
15 dubbelpublicaties

0 artikelen toegevoegd vanuit referentielijsten

Zoekstrategie

In de databanken van Medline, Embase en Cochrane
werd een uitgebreide zoekopdracht uitgevoerd tot juli
2012 om alle gerandomiseerde studies te vinden die rapporteren over bloedingen bij patiënten behandeld met
nOAC’s. De referentielijsten van geïncludeerde artikelen
en recente reviews werden doorzocht om aanvullende
relevante studies te achterhalen.12,14-19
2

42 artikelen geïncludeerd (43 studies)

FIGUUR 1 Stroomschema van de meta-analyse van onderzoeken naar gastrointestinale bloedingen bij het gebruik van nieuwe orale anticoagulantia.
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FIGUUR 2 Aantallen geïncludeerde studies in een meta-analyse van gastro-intestinale bloedingen bij het gebruik van nieuwe orale anticoagulantia. (a) Aantallen
studies per indicatie voor antistolling, uitgesplitst naar middel; (b) aantallen studies naar verschillende soorten nieuwe orale anticoagulantia, per middel
uitgesplitst naar indicatie. AF = atriumfibrilleren; OC = orthopedische chirurgie; ACS = acuut coronair syndroom; DVT = diepveneuze trombose; LE = longembolie;
riv = rivaroxaban; api = apixaban; dab = dabigatran; edo = edoxaban; bet = betrixiban.

teitsanalyse uit, waarbij studies met placebo als
controlebehandeling werden geëxcludeerd.

Resultaten
Studies

Er werden 375 artikelen geïdentificeerd, waarvan er 42
(overeenkomstig met 43 studies) relevant waren (figuur 1).
De indicatie voor het gebruik van nOAC’s was atrium
fibrilleren in 8 studies,9,10,20-25 orthopedische chirurgie in
21 studies,26-46 ernstig zieke patiënten in 2 studies,47,48
diepveneuze trombose/longembolie in 7 studies (in 1
artikel werden 2 studies besproken),49-54 en acuut coronair syndroom in 5 studies (figuur 2a).55-59 Om inzicht te
krijgen in de mogelijke verschillen per middel, vatten we
informatie ook per individueel middel samen (figuur 2b).
De karakteristieken van deze 43 studies zijn opgenomen
in supplementaire tabellen bij het originele artikel.13

Studiekenmerken

In totaal werden in de 43 studies 151.578 patiënten geïncludeerd, van wie 125.354 (83%) in de therapeutische
armen die relevant waren voor deze review. De duur van
de follow-up varieerde van 3 weken tot 31 maanden, met
een gemiddeld kortere duur voor de studies met orthopedische chirurgie als indicatie en een langere duur voor de
studies bij patiënten met atriumfibrilleren. Patiënten met
een peptisch ulcus in de voorgeschiedenis of een anderszins verhoogd gastro-intestinaal bloedingsrisico (trombocytopenie of stollingsstoornis) werden uitgesloten van
deelname in alle 43 studies. Gelijktijdig gebruik van medicatie die de stolling beïnvloedde was verboden in 19% van
de studies en werd ontmoedigd in 74% van de studies.
Gastro-intestinale bloedingen

In 19 studies (44%) werden aparte data over GIB gerapporteerd.9,10,22-25,28,30,33,34,36,40,43,44,48,52,53,55,59 In 2 kleine studies
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traden noch in de interventiegroep, noch in de controlegroep bloedingen op en daarom werden deze studies niet
meegenomen in de analyse.30,33 Totaal werden 1101 GIB
bij 75.081 patiënten gerapporteerd (1,5%). Deze GIB
waren voornamelijk majeure bloedingen (89%). De ‘number needed to harm’ (NNH) was 500, wat betekent dat
behandeling van 1000 patiënten met nOAC’s in plaats
van standaardtherapie, zou resulteren in 2 patiënten
extra met GIB (95%-BI: 0,1 bloeding minder tot 5 bloedingen meer per 1000 behandelde patiënten).
Samenvoeging van de resultaten van de 17 overgebleven
studies met aparte data over GIB liet zien dat het gebruik
van nOAC’s gepaard ging met een statistisch significant

hoger risico op GIB dan de standaardbehandeling
(gepoolde OR: 1,45; 95%-BI: 1,07-1,97), alhoewel de studies erg heterogeen waren (I2 = 61%). Een aanzienlijk deel
van het verhoogde risico kon worden toegeschreven aan
de 2 studies naar acuut coronair syndroom (gepoolde
OR: 5,21; 95%-BI: 2,58-10,53; I2 = 0%). Ter illustratie: de
NNH onder patiënten met acuut coronair syndroom was
24 (95%-BI: 17-42). Ook de 2 studies naar de behandeling
van diepveneuze trombose/longembolie lieten een verhoogd risico zien (gepoolde OR: 1,59; 95%-BI: 1,03-2,44; I2
= 27%). Dit gold niet voor de overige indicaties (tabel 1).
In een subgroepanalyse gestratificeerd naar individuele
middelen in plaats van naar de indicatie ging gebruik van

TABEL 1 Risico op gastro-intestinale bloedingen bij gebruik van nieuwe orale anticoagulantia, weergegeven als oddsratio’s, met een
subgroepanalyse per indicatie voor antistolling
indicatie, middel

gastro-intestinale bloeding*

AF, dab10
AF, edo22
AF, api23
AF, api24
AF, riva9
AF, api25
AF totaal
OC, riva28
OC, riva34
OC, riva36
OC, api40
OC, api44
OC, api43
OC totaal
DVT/LE, dab52
DVT/LE, riva53
DVT/LE totaal
ACS, api55
ACS, dab59
ACS totaal
ernstig ziek, api48
totaal
0,1

1
nOAC gunstiger

OR (95%-BI)

relatief gewicht

1,52 (1,20-1,92)
0,31 (0,01-7,69)
3,21 (0,13-80,2)
0,85 (0,39-1,84)
1,47 (1,20-1,81)
0,88 (0,67-1,14)
1,21 (0,91-1,61)
0,32 (0,01-7,95)
2,01 (0,18-22,2)
3,00 (0,12-73,8)
0,10 (0,01-0,77)
0,75 (0,17-3,37)
8,97 (0,48-167)
0,78 (0,31-1,96)
1,53 (0,99-2,36)
8,94 (0,48-166)
1,59 (1,03-2,44)
7,20 (2,65-19,6)
3,79 (1,41-10,2)
5,21 (2,58-10,53)
0,90 (0,05-15,1)
1,45 (1,07-1,97)

17,1%
  0,9%
  0,9%
  8,6%
17,5%
16,6%
  0,9%
  1,5%
  0,9%
  2,0%
  3,5%
  1,1%
13,8%
  1,1%
  6,3%
  6,4%
  1,2%
100%

10
standaardtherapie gunstiger

p voor heterogeniteit < 0,001; I2 = 60,8%
‘random effects’-model: 1,5 (1,1-2,0); p = 0,018
‘fixed effects’-model: 1,4 (1,2-1,5); p < 0,001
ACS = acuut coronair syndroom; AF = atriumfibrilleren; DVT = diepveneuze trombose; LE = longembolie; nOAC = nieuwe orale coagulantia; OC = orthopedische
chirurgie; api = apixaban; dab = dabigatran; edo = edoxaban; riva = rivaroxaban.
* Risico berekend met ‘random effects’-model.
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middel, indicatie

gastro-intestinale bloeding*

api, AF23
api, AF24
api, AF25
api, OC40
api, OC44
api, OC43
api, ACS55
api, ernstig ziek48
apixaban totaal
dab, AF10
dab, DVT/LE52
dab, ACS59
dabigatran totaal
riva, AF9
riva, OC28
riva, OC34
riva, OC36
riva, DVT/LE53
rivaroxaban totaal
edo, AF22
totaal
0,1

1
nOAC gunstiger

OR (95%-BI)

relatief gewicht

3,21 (0,13-80,2)
0,85 (0,39-1,84)
0,88 (0,67-1,14)
0,10 (0,01-0,77)
0,75 (0,17-3,37)
8,97 (0,48-167)
7,20 (2,65-19,6)
0,90 (0,05-15,1)
1,23 (0,56-2,73)
1,52 (1,20-1,92)
1,53 (0,99-2,36)
3,79 (1,41-10,2)
1,58 (1,29-1,93)
1,47 (1,20-1,81)
0,32 (0,01-7.95)
2,01 (0,18-22,2)
3,00 (0,12-73,8)
8,94 (0,48-166)
1,48 (1,21-1,82)
0,31 (0,01-7,69)
1,45 (1,07-1,97)

  0,9%
  8,6%
16,6%
  2,0%
  3,5%
  1,1%
  6,3%
  1,2%
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TABEL 2 Risico op gastro-intestinale bloedingen bij gebruik van nieuwe orale anticoagulantia, weergegeven als oddsratio’s, met een
subgroepanalyse per middel

17,1%
13,8%
  6,4%
17,5%
  0,9%
  1,5%
  0,9%
  1,1%
  0,9%
100%

10
standaardtherapie gunstiger

p voor heterogeniteit < 0,001; I2 = 60,8%
‘random effects’-model: 1,5 (1,1-2,0); p = 0,018
‘fixed effects’-model: 1,4 (1,2-1,5); p < 0,001
api = apixaban; dab = dabigatran; edo = edoxaban; riva = rivaroxaban; ACS = acuut coronair syndroom; AF = atriumfibrilleren; DVT = diepveneuze trombose;
LE = longembolie; nOAC = nieuwe orale anticoagulantia; OC = orthopedische chirurgie.
* Risico berekend met ‘random effects’-model.

dabigatran en rivaroxaban gepaard met een significant
hoger risico op GIB (dabigatran: 3 studies10,52,59; I2 = 36%;
gepoolde OR: 1,58; 95%-BI: 1,29-1,93; rivaroxaban: 5 studies9,28,34,36,53; I2 = 0%; gepoolde OR: 1,48; 95%-BI: 1,21-1,82),
terwijl dat bij apixaban en edoxaban niet het geval was
(apixaban: 8 studies23-25,33,40,43,44,48,55; I2 = 0%; edoxaban: 1
studie22) (tabel 2). Een analyse van de studies gestratificeerd naar standaardbehandeling (vitamine K-antagonisten, LMWH of placebo) leverde geen verschillen op
tussen de diverse standaardbehandelingen wanneer
gecorrigeerd werd voor de indicatie van gebruik.
In de sensitiviteitsanalyse excludeerden we studies die
nOAC’s vergeleken met placebo. Geen grote verschillen
werden waargenomen, behalve dat het risico op GIB tij-

dens behandeling wegens diepveneuze trombose of longembolie licht daalde tot net beneden niveau van statistische significantie (OR: 1,53; 95%-BI: 0,99-2,36).
Klinisch relevante bloedingen

Alle 43 studies rapporteerden over klinisch relevante
bloedingen, waarvan GIB een substantiële component is.
Daarom hebben we deze uitkomstmaat ook opgenomen
in onze analyse. Het totale risico op klinisch relevante
bloedingen was significant hoger tijdens gebruik van
nOAC’s dan tijdens de standaardbehandeling (OR: 1,16;
95%-BI: 1,00-1,34), met aanzienlijke heterogeniteit tussen
de studies (I2 = 83%).
Subgroepanalyse per indicatie toonde een verhoogd risico
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op klinisch relevante bloedingen voor patiënten behandeld voor acuut coronair syndroom (OR: 2,06; I2 = 22%).
Voor de andere indicaties werd geen verhoogd risico
gevonden (tabel 3). Subgroepanalyse per middel liet een
licht verhoogd risico zien voor rivaroxaban vergeleken
met standaardzorg (OR: 1,31; 95%-BI: 1,04-1,64), maar
werd eveneens gekenmerkt door substantiële heterogeniteit (I2 = 85%), wat het trekken van solide conclusies over
het risico op klinisch relevante bloedingen beperkt.
In de sensitiviteitsanalyse, waarbij studies die vergeleken
met placebo werden geëxcludeerd, was het totale risico
op klinisch relevante bloedingen niet verhoogd (OR: 0,98;
95%-BI: 0,88-1,10; I2 = 65%).

Beschouwing
Deze systematische review en meta-analyse laat zien dat
het gebruik van de nieuwe orale anticoagulantia (nOAC’s)
TABEL 3 Risico op klinisch relevante bloedingen bij gebruik van
nieuwe orale anticoagulantie, weergegeven als oddsratio per
indicatie voor antistolling en per middel
subgroep

klinisch relevante bloeding*

OR (95%-BI)

aantal
studies

AF
OC
DVT/LE
ACS
ernstig ziek

0,93 (0,75-1,16) 8
1,05 (0,94-1,17) 21
0,98 (0,68-1,43) 7
2,06 (1,82-2,33) 5
1,28 (0,93-1,77) 2

apixaban
dabigatran
rivaroxaban
edoxaban
betrixaban

0,99 (0,74-1,35) 12
1,15 (0,89-1,48) 10
1,31 (1,04-1,64) 16
1,24 (0,65-2,39) 4
0,33 (0,05-2,03) 1

totaal

1,16 (1,00-1,34) 43
0
1
nOAC
standaardtherapie
gunstiger

2

gunstiger

p voor heterogeniteit < 0,001; I2 = 83,5%
‘random effects’-model: 1,16 (1,00-1,34); p = 0,018
‘fixed effects’-model: 1,03 (0,98-1,07); p = 0,240
ACS = acuut coronair syndroom; AF = atriumfibrilleren; DVT = diepveneuze
trombose; LE = longembolie; nOAC = nieuwe orale coagulantia;
OC = orthopedische chirurgie.
* Risico berekend met ‘random effects’-model.
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is geassocieerd met een bescheiden, maar statistisch significant hoger risico op gastro-intestinale bloedingen
dan de huidige standaardbehandeling met antitrombotica. Het risico lijkt het hoogst bij patiënten die behandeld worden voor trombose (acuut coronair syndroom en
diepveneuze trombose/longembolie) in vergelijking met
patiënten die nOAC’s slikken ter preventie van een
trombo-embolische gebeurtenis (atriumfibrilleren,
orthopedische chirurgie en ernstig zieken). In de studies
bij patiënten met acuut coronair syndroom werd een
nOAC of placebo toegediend in combinatie met plaatjesaggregatieremmers, een therapie die op er zichzelf al
bekend om staat het risico op GIB te verhogen.5 In Nederland zijn nOAC’s overigens niet geregistreerd voor de
indicatie ‘acuut coronair syndroom’.
Aangezien studies met directe vergelijking van verschillende nOAC’s niet zijn uitgevoerd en op korte termijn
waarschijnlijk ook niet uitgevoerd zullen worden, is het
niet mogelijk om conclusies te trekken over het middel
met het laagste risico op GIB zonder statistische indirecte vergelijking toe te passen. Een zogenoemde netwerkmeta-analyse naar de veiligheid van dabigatran,
rivaroxaban en apixaban onder patiënten die orthopedische chirurgie ondergingen werd door anderen verricht
en toonde geen significante verschillen.60
Het sterke punt van onze meta-analyse is dat er een compleet overzicht gegeven wordt van alle gepubliceerde
studies tot juli 2012 over het bloedingsrisico bij gebruik
van nOAC’s, waar in totaal 151.578 patiënten in zijn geïncludeerd. Voor een optimale klinische relevantie van
onze resultaten hebben wij alleen data meegenomen van
de indicatie-specifieke, geregistreerde standaarddosis
per middel, in plaats van alle doses per studie te combineren, wat eerder wel werd gedaan in een meta-analyse
van de effectiviteit en veiligheid van tromboprofylaxe
met nOAC’s na orthopedische chirurgie.7,60 Onder ‘standaarddosis’ moet de internationaal geregistreerde dosis
voor patiënten met een niet-afwijkend risico verstaan
worden. Doseringen die in Nederland gebruikelijk zijn,
zoals dabigatran 110 mg 2 dd, werden niet specifiek
onderzocht.
Er zijn 2 belangrijke methodologische beperkingen van
deze meta-analyse. Ten eerste waren de geïncludeerde
studies opgezet om aan te tonen dat de nOAC’s in effectiviteit superieur of niet inferieur zijn aan de huidige standaardtherapie. Als gevolg daarvan werd alleen het algemene bloedingsrisico gerapporteerd als samengestelde
uitkomstmaat, waarbij GIB in ruim de helft van de studies niet apart als uitkomst gerapporteerd werd. Wanneer studies de categorie ‘bloedingen’ wel verder uitsplitsten naar locatie van de bloeding, dan werd dit
meestal alleen gedaan voor majeure bloedingen en niet
voor klinisch relevantie niet-majeure bloedingen. Het
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▼ Leerpunten ▼
• Bij gebruik van nieuwe orale anticoagulantia (nOAC’s) is
het risico op gastro-intestinale bloedingen (GIB) hoger
dan met standaardvormen van antistolling.
• Dit risico is vooral verhoogd bij gebruik van nOAC’s voor
bepaalde indicaties, namelijk behandeling van acuut
coronair syndroom en diepveneuze trombose of
longembolie.
• De nOAC’s lijken onderling te verschillen in risicoprofiel,
maar er is geen enkele studie gedaan waarin nOAC’s met
elkaar vergeleken zijn.
• Er zou onderzoek gedaan moeten worden naar een mogelijk preventief effect van protonpompremmers op het
risico van GIB bij nOAC-gebruik.

ONDERZOEK

totale aantal GIB ligt daarom waarschijnlijk hoger dan
hier gerapporteerd.
Het tweede punt betreft heterogeniteit. In deze metaanalyse hebben we alle tot nu toe bestudeerde indicaties
en middelen meegenomen. De reden hiervoor is dat artsen de complicatie GIB moeten behandelen, ongeacht het
antistollingsmiddel of de indicatie. De heterogeniteit die
hierdoor ontstaat is onvermijdelijk. We gebruikten een
‘random effects’-model om zowel de variantie binnen als
tussen studies mee te nemen in de resultaten. Verder
hebben we mogelijke oorzaken van heterogeniteit onderzocht met subgroepanalyses.
Niet alleen is de effectiviteit van de nOAC’s superieur,
ook lijkt het aantal intracraniële bloedingen bij deze middelen gereduceerd te zijn ten opzichte van de huidige
standaardtherapie.7,8,60 Het is daarom belangrijk om de
bevindingen van deze meta-analyse in perspectief te
plaatsen. De balans tussen de effectiviteit en het risico op
intracraniële en gastro-intestinale bloedingen bepaalt
het individuele risico bij gebruik van nOAC’s. Data-analyse van individuele patiënten uit alle geïncludeerde studies is nodig om hierover een uitspraak te kunnen doen.
De meeste studies gebruikten uitgebreide exclusiecriteria om alleen patiënten met een verwacht laag risico op
bloedingen te includeren. Verder waren geen gegevens
beschikbaar over het gelijktijdig gebruik van protonpompremmers, uitgezonderd in 1 studie.57 Protonpompremmers zijn bewezen effectief in het reduceren van het
risico op GIB bij patiënten die NSAID’s, aspirine of clopidogrel gebruiken,61 en zouden daarom ook voordelig
kunnen zijn bij patiënten die een nOAC gebruiken.11
Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of protonpompremmers daadwerkelijk het bloedingsrisico bij het
gebruik van nOAC’s kunnen verminderen. Het is uitermate belangrijk dit te weten, aangezien de meeste patiënten – bij wie vaak aanzienlijke comorbiditeit bestaat –
hun nOAC langdurig zullen gebruiken.

longembolie of acuut coronair syndroom gaat gepaard
met een verhoogd risico op gastro-intestinale bloedingen, vergeleken met de standaardbehandeling. Het huidige bewijs daarvoor is gebaseerd op een geselecteerde
populatie patiënten met een laag bloedingsrisico, waardoor de conclusies beperkt toepasbaar zijn op toekomstige gebruikers. Toekomstige studies zouden specifiek
over GIB moeten rapporteren om de precieze incidentie
en het bijkomende risico op te helderen. Ook zou de
beschermende werking van protonpompremmers onderzocht moeten worden. Tot slot, de afweging tussen effectiviteit en bloedingsrisico – niet alleen gastro-intestinaal
maar ook intracranieel – is uiteindelijk alleen in het
gesprek tussen behandelaar en individuele patiënt te
maken.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
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Conclusie
Behandeling van patiënten met een van de nieuwe anticoagulantia voor de indicaties diepveneuze trombose,
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