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Eén, twee of drie?
Over plaatjesremmers en ontstollers

bij coronair lijden…

Dr. Frank Cools 
AZ Klina

Een Bloedklonter…

Aspirine

-

Clopidogrel
Prasugrel
Ticagrelor

-

VKA
NOACs

-
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1, 2 of 3…

Clopidogrel
Prasugrel
Ticagrelor

Aspirine VKA
NOACs+

= Dubbele Antiplaatjestherapie 
(DAPT)

= Triple Therapie

+ +

Nieuw concept = 1 plaatjesremmer + 1 low dose NOAC 
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• Primaire preventie: 
- GEEN plaats meer voor aspirine (3 negatieve trials!)

• Stabiel coronair lijden:
- Aspirine 75-100 mg/d monotherapie levenslang
- Clopidogrel bij contra-indicatie voor aspirine

• Acuut coronair syndroom:
- Aspirine monotherapie na periode DAPT

Eén plaatjesremmer

Eikelboom et al. NEJM 2017; 377: 1319-1330

Stabiele patiënten: best of both worlds? 
1 plaatjesremmer + low dose bloedverdunner

Besluit:
- Combo beter bij hoog 

ischemisch risico (diabetes…)
- Beter dan ‘klassieke’ DAPT?

Rivaroxaban 2x2.5 mg/d vs aspirine 100 mg/d
HR 0.76 (95% CI 0.66-0.86)

Rivaroxaban 2x5 mg/d vs aspirine 100 mg/d
HR 0.90 (95% CI 0.79-1.03)

Compass trial (n=27 395):
- Stabiel coronair of perifeer

vaatlijden
- Riva 2x2.5 mg + Asa beter 

dan Asa alleen
- Maar… meer bloeding!

HR 1.7 (1.4-2.05)
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• Indicatie? 
- Preventie stent-thrombose na PCI
- Preventie nieuwe problemen na een ACS

(acuut coronair syndroom)

• Aspirine + welk middel?
- Electieve PCI: Aspirine + Clopidogrel
- ACS: Aspirine 75-100 mg/d + wat?

✓ Ticagrelor 2x90 mg/d (Brilique®): STEMI + NSTEMI
✓ Prasugrel (Efient®) 1x10 mg/d: STEMI (NSTEMI)
✓ Clopidogrel Alternatief

Twee plaatjesremmers (DAPT)

• Hoelang?
- Hangt af van indicatie en risicoprofiel
✓Standaard:
- PCI bij stabiele ziekte: 6 maanden
- ACS: 12 maanden

✓Hoog bloedingsrisico: korter!
✓Hoog ischemisch risico: langer!

• Nieuw: > 12 maanden bij hoog ischemisch risico!

Twee plaatjesremmers (DAPT)
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DAPT > 1 jaar post AMI: meta-analyse

Udell et al.EHJ 2016; 37: 390-399

• Indicatie voor OAC + indicatie voor 
plaatjesremmers (Post PCI en/of ACS)

• Anticoagulans kan niet gestopt worden!
• Vuistregel*:
- 1 plaatjesremmer + (N)OAC: Bloeding + 60%
- 2 plaatjesremmers + (N)OAC: Bloeding + 130%

• Trend: ‘less is more’: aspirine laten vallen?

*Heidbuchel et al. Updated EHRA Practical Guide on NOAC in AF, Europace 2015

Drie bloedverdunners
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• Besluit:
- Minder antico = minder bloeding
- Cave: iets meer stentthrombose??

• NOAC >> VKA
• Aspirine zo kort mogelijk geven
• Blijft individuele beslissing ifv. 

- Ischemisch risico
- Bloedingsrisico

Gargiulo et al. EHJ 2019; 40: 3757-3767

Dubbele of Triple therapie?

of ?

• Aspirine heeft geen plaats in primaire preventie
• Stabiele ziekte: Aspirine + low dose Rivaroxaban beter 

dan aspirine alleen
• DAPT:

- Duur na PCI hangt af van risicoprofiel en onderliggende pathologie
- Post-ACS is Ticagrelor (Prasugrel) te verkiezen boven Clopidogrel
- Hoog risico patiënten na ACS: ook DAPT > 1 jaar

• Triple therapie:
- NOAC eerste keuze
- Aspirine zo kort mogelijk of helemaal niet
- Ruim gebruik van PPI
- Goede communicatie 1e en 2e lijn

1,2 of 3: Besluit


