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Intra-arteriële behandeling van het 
acute herseninfarct in Nederland 
voorafgaand aan de MR CLEAN-studie    
 
A.D. Rozeman1, W.J. Schonewille2, M.J.H. Wermer3, D.W.J. Dippel4, J. Boiten5, A. Algra6, 
voor de pre-studie MR CLEAN-studiegroep

(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:64-5) 

In het artikel van Lemmens en collegae wordt uitge-
breid in gegaan op de resultaten van de internationale 
studies naar het nut van intra-arteriële behandeling. 
Ook in Nederland hebben verscheidene centra ervaring 
op gedaan met deze behandelingen. Ter voorbereiding 
op de MR CLEAN-studie is een database opgezet 
waarin gegevens van intra-arterieel behandelde patiënten 
in de deelnemende MR CLEAN-centra zijn verzameld. 

In Figuur 1 is een overzicht te zien van deze patiënten 
in de periode van 2002-2010. Zoals uit Tabel 1 op pagina 
65 duidelijk wordt, werd de intra-arteriële therapie (IAT) 
eerst slechts sporadisch toegepast. De eerste ervaring 
werd opgedaan bij patiënten met een basilaris trom-
bose, al snel gevolgd door behandeling bij voorste  
circulatie afsluitingen. De eerste jaren was er uitsluitend 
sprake van lokale trombolyse met urokinase, gevolgd 
door een geleidelijke toename van de combinatietherapie 
met intraveneuze trombolyse (IVT) met rt-PA. Met de 
komst van de MERCI-retriever was er een snelle toe-
name van het gebruik van de mechanische stolseltrekkers, 
waarbij de laatste jaren vooral gebruik wordt gemaakt 
van verwijderbare stents. Dankzij de verbeterde tech-
nieken leidt behandeling steeds vaker tot rekanalisatie. 

Helaas heeft dit niet geleid tot een verbeterde uitkomst.
Door het retrospectieve, observationele karakter van  
de hier weergegeven gegevens zijn er vele mogelijke  
verklaringen te bedenken voor deze bevindingen. We 
zullen moeten wachten op de resultaten van de MR 
CLEAN-studie om te leren of IAT een toegevoegde 
waarde heeft over alleen IVT en welke patiëntenpopu-
latie baat zal hebben van IAT.

Figuur 1. Aantallen intra-arterieel behandelde patiënten in  

Nederland in de periode 2002-2010.
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Tabel 1. Overzicht patiëntkenmerken en uitkomsten.

Alle patiënten
N = 404

2002-2006
N=40

2007-2008
N=97

2009-2010
N=267

Mannelijk geslacht 245 (61%) 31 (78%) 54 (56%) 160 (60%)

Leeftijd in jaren 62 (12-93) 59 (26-88) 62 (21-93) 62 (12-89)

NIHSS score 16 (1-42) 14 (1-39) 16 (3-38) 17 (1-42)

Stroomgebied:  Anterieur 
Posterieur

266 (66%)
137 (34%)

10 (25%)
30 (75%)

61 (63%)
36 (37%)

195 (73%)
71 (27%)

Intraveneuze trombolyse 236 (58%) 7 (18%) 51 (53%) 178 (67%)

Type behandeling:
- IV-trombolyse
- IA-trombolyse
- Mechanische trombectomie
- Verwijderbare stents

236 (58%)
219 (54%)
185 (46%)

61/185 (33%)

7 (18%)
34 (85%)
6 (15%)

0

51 (53%)
67 (69%)
30 (31%)

0

178 (67%)
118 (44%)
149 (56%)

61/149 (41%)

Tijd tot IA 240 (65-1296) 318 (169-570) 236 (80-1150) 240 (65-1296)

Symptomatische hersenbloeding 46 (11%) 6 (15%) 11 (11%) 29 (11%)

mRankin 0-2 bij ontslag 91 (23%) 11 (28%) 23 (24%) 57 (21%)

Sterfte tijdens opname 108 (28%) 15 (38%) 29 (30%) 64 (24%)

Succesvolle rekanalisatie* 101/245 (41%) 2/9 (22%) 22/58 (38%) 77/178 (43%)

Data worden weergegeven als aantallen (percentage) of mediaan (minimum-maximum). NIHSS = National Institutes of Health 
Stroke Scale; IV-trombolyse = intraveneuze trombolyse; IA-trombolyse = intra-arteriële trombolyse; *Gedefinieerd als TICI≥2B


