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CLOPIDOGREL TOEVOEGEN AAN ASPIRINE NA MINEUR CVA 

OF TIA? 
 

Zoals  vermeld staat in het WZC-Formularium zijn t.o.v. placebo anti-aggregantia, 

waaronder acetylsalicylzuur2 , werkzaam in de preventie van ernstige vasculaire ge-

beurtenissen na een CVA1,. Een behandeling met acetylsalicylzuur voorkomt per jaar 

ongeveer 10 recidieven, 3 myocardinfarcten en 6 overlijdens per 1000 patiënten3. 

De combinatie clopidogrel + acetylsalicylzuur is tot op heden niet aangewezen in de 

secundaire preventie na een CVA4,5. Er is geen bijkomend gunstig effect op het op-

treden van majeure cardiovasculaire gebeurtenissen, maar wel een verhoogd risico 

van belangrijke bloedingen6-9.  

Een nieuwe RCT10 onderzocht het nut van deze combinatie na een acuut mineur 

CVA of na een TIA bij 5170 patiënten (gemiddelde leeftijd van 62 jaar). De behande-

ling wordt gestart binnen de 24 uur na het incident. Alle patiënten kregen 75 tot 

300 mg “open label” aspirine op dag 1. Eén groep kreeg de combinatiebehandeling 

gedurende 21 dagen (300mg clopidogrel op dag 1 en nadien 75 mg per dag + 75 

mg/d aspirine van dag 2 tot dag 21) en dan alleen clopidogrel tot dag 90. In de 

andere groep kregen de patiënten 75 mg aspirine van dag 2 tot dag 90. Voor het 

primaire eindpunt voor de werkzaamheid, het optreden van CVA binnen de 90 da-

gen, bleek de combinatie werkzamer dan aspirine alleen: HR van 0,68 met 95% BI 

van 0,57 tot 0,81, p < 0,001. Op vlak van veiligheid was er noch een verschil voor 

de matige of ernstige bloedingen (0,3% in beide groepen) noch voor hemorragisch 

CVA (0,3% in beide groepen).  

Analyse van het optreden van CVA binnen de 90 dagen toont dat het verschil ge-

zien werd in de eerste dagen en vervolgens in een strikt parallelle wijze evolueerde. 

De exact toegediende dosis aspirine op dag 1 wordt niet beschreven. Op basis van 

de verkregen gegevens kan een effect gerelateerd aan een verschil in ladingsdosis 

aspirine niet worden uitgesloten. Het is ook mogelijk dat de ladingsdosis clopidogrel 

werkzaam is en niet de combinatie clopidogrel + aspirine (21 van de 90 dagen!).  

Opvallend is de gemiddelde leeftijd (62 jaar) van de patiënten in deze studie die 

dus een lager bloedingsrisico hebben dan  een oudere populatie. Het bloedingsrisico 

met de combinatie werd enkel onderzocht na 21 dagen. 

Het opzet van deze studie laat niet toe om een uitspraak te doen over de relatieve 

waarde (met name de werkzaamheid in de preventie van recidieven en veiligheid) 

van een combinatie van aspirine (75 mg/d) en clopidogrel (75 mg /D) versus aspiri-

ne alleen in de weken die volgen op een CVA of een TIA. 
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