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ALGEMENE EN CARDIOVASCULAIRE 
GEZONDHEID: WEG MET SUIKERS EN 
EERHERSTEL VOOR VETTEN?

De presentatie, onlangs, van nieuwe gegevens in het PURE-onderzoek tijdens het jaarcongres van de European 
Society of Cardiology (Barcelona 26-30 augustus 2017) en de gelijktijdige publicatie ervan in The Lancet hebben 
het debat heropend over de weerslag van de verschillende componenten van onze voeding op de gezondheid 
van hart en bloedvaten en op vroegtijdig overlijden.

De gerapporteerde feiten zijn verwarrend en dreigen heel wat mensen van hun stuk te brengen. Daarom zetten 
we eerst de voornaamste resultaten uiteen maar leggen we u daarna ook enkele zaken voor te overdenking, 
zaken waaruit eens te meer blijkt dat veralgemening altijd bedrieglijk is en elementen wegmoffelt die nochtans 
in dit verband van het grootste belang zijn. || 
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PURE, DE FEITEN

Het onderzoekersteam onder leiding van Salim Yusuf presenteerde twee analyses die op het PURE-onderzoek 
(Prospective Urban Rural Epidemiology) werden verricht en die de verbanden tussen cardiovasculair risico en 
voeding evalueren. Het PURE-onderzoek heeft betrekking op 135.335 patiënten tussen 35 en 70 jaar, zonder 
bekende cardiovasculaire aandoening en gespreid over 18 landen met een verschillend inkomensniveau: hoog 
(Canada, Zweden, Verenigde Arabische Emiraten), middelhoog (Argentinië, Brazilië, Chili, China, Colombia, 
Iran, Maleisië, Bezette Palestijnse Gebieden, Polen, Zuid-Afrika, Turkije) en laag (Bangladesh, India, Pakistan 
en Zimbabwe), al ontbreken daarvoor veelal de gegevens.

De evaluatie had betrekking op de som van de zwaarste cardiovasculaire incidenten (n=4.784, cardiovasculair 
overlijden, infarct, CVA en hartfalen) en de globale mortaliteit (n=5.796) in het kader van een mediane follow-up 
van 7,4 jaar.

Fruit, groene groenten en peulvruchten

De gebruikelijke aanbeveling is ten minste vijf porties fruit en groenten per dag te eten. Hoeveel de bij PURE 
betrokken patiënten effectief verbruikten, werd beoordeeld via vragenlijsten over voeding, afgestemd op de 
gewoonten van ieder land; een zo volledig mogelijk overzicht van alle mogelijke samenvallende factoren werd 
gemaakt en alle gepresenteerde gegevens werden gecorrigeerd voor de verzamelde samenvallende factoren. 

Het onderzoek toont globaal een vermindering van de mortaliteit door alle oorzaken met 19% (bijgesteld relatief 
risico HR 0,81), maar zonder dat er sprake was van significante daling van het aantal zware cardiovasculaire 
incidenten. De maximale mortaliteitsdaling bedraagt 22% voor 3 à 4 porties per dag (bijgesteld relatief risico 
HR 0,78), meer verbruiken gaat niet gepaard met een nog verdere daling van het mortaliteitsrisico voor alle 
oorzaken. 

Dit onderzoek bevestigd dus het heilzame effect van fruit en groenten wat mortaliteit betreft, maar het 
verbruik ervan heeft geen overtuigend effect op zware cardiovasculaire incidenten; dit laat vermoeden dat de 
mortaliteitsdaling plaatsvindt via andere wegen dan de gezondheid van hart en bloedvaten, maar welke dat zijn 
blijft nog onzeker, al is de vermindering van het aantal kankers daarbij een hooggeplaatste kandidaat.

Vetten en koolhydraten

In PURE vertegenwoordigen vetten ongeveer 20 % van de dagelijkse calorieaanvoer, en de verzadigde vetten 
maken daar voor ongeveer 8 %-punt deel van uit. Gluciden vertegenwoordigen 60 % van de dagelijkse 
calorieaanvoer. Uiteraard gaat het hierbij om gemiddelden, met variaties afhankelijk van de betrokken 
continenten en landen. 

De onderzoekers rapporteerden een significante daling van de mortaliteit evenredig met het aandeel van 
de verbruikte vetten, met meer bepaald een relatief risico dat met bijna een kwart afneemt (HR 0,77) voor 
het bovenste kwintiel qua verbruik (≥ 35% van de calorieën aangebracht door vetten) in vergelijking met het 
onderste kwintiel. Omgekeerd verhogen koolhydraten significant de mortaliteit met meer dan een kwart (HR 
1,28) voor het bovenste kwintiel qua verbruik (≥ 77% van de calorieën aangebracht door koolhydraten).

Op te merken valt, net als voor fruit en groenten, dat het verbruik van beide energieleveranciers geen 
impact heeft op de zware cardiovasculaire incidenten. En nog kwam er geen einde aan de verbazing van de 
congresgangers, aangezien eveneens werd gerapporteerd dat de mortaliteitsdaling in relatie tot de toename 
van de calorieaanvoer door vetten werd vastgesteld voor alle vettypes (verzadigd –14%, enkelvoudig onverzadigd 
–19% of meervoudig onverzadigd –20%), en nog altijd zonder impact op de zware cardiovasculaire incidenten. 

Louter informatief werd meegedeeld dat 5% van de dagelijkse calorieën uit koolhydraten vervangen door 
meervoudig onverzadigde vetten zou leiden tot een significante mortaliteitsdaling met 11%. ||
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PURE, DE INTERPRETATIE

Jammer genoeg hebben sommige resultaten van het PURE-onderzoek aanleiding gegeven tot een aandacht 
zonder weerga in de media en werden de simplistische boodschappen daarbij niet geschuwd. Zo schreef de 
Britse krant The Sun: "Light-producten met minder vet verbruiken verhoogt uw sterfterisico met 25%"! Met 
slogans zoals "Butter is back" wierpen veel commentatoren zich hals over kop op het goede nieuws over 
verzadigde vetten die niet langer de zondebok zijn!

Het komt er dus op aan de methodologie van dit gigantisch observatieonderzoek kritisch tegen het licht te 
houden en de vastgestelde resultaten in de juiste context te plaatsen.

Een voorzichtig besluit

In hun onderzoekspopulatie stellen de auteurs van PURE vast dat een hoog koolhydratenverbruik (>60% 
van de dagelijkse calorieaanvoer) gepaard gaat met een toename van de totale mortaliteit, terwijl een hoger 
vetverbruik (zowel verzadigde als onverzadigde vetzuren) gepaard gaat met een daling van de totale mortaliteit 
en de CVA's. Daarbuiten was er geen verband tussen vetverbruik (ook verzadigde vetzuren) en cardiovasculaire 
aandoeningen. Zij besluiten relatief voorzichtig door voor te stellen de huidige aanbevelingen inzake voeding te 
herbekijken, aangezien die een beperkt vetverbruik en voldoende gluciden voorschrijven (1).  

Ter herinnering: in België beperken de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad de totale dagelijkse 
calorieaanvoer door vetten tot 30-35% en door verzadigde vetzuren tot 10%, terwijl de calorieaanvoer door 
koolhydraten in het algemeen mag oplopen tot 50-55%, met een beperking van toegevoegde suikers tot 10% (2).

Land van herkomst speelt een rol

Terwijl de officiële aanbevelingen inzake voeding gebaseerd zijn op onderzoeken die hoofdzakelijk in Europa en 
in de V.S. gevoerd zijn, regio's met een hoog sociaal-economisch niveau, heeft PURE daarentegen en opzettelijk 
de nadruk gelegd op regio's met een laag of middelhoog sociaal-economisch niveau: 12 van de 15 landen.

De vastgestelde resultaten moeten dan ook geïnterpreteerd worden in het licht van dat gegeven: het hoge 
koolhydratenaandeel in die landen, meer bepaald door enkelvoudige suikers zoals witte rijst, weerspiegelt 
vermoedelijk een context van tekorten aan andere voedingsstoffen. Het kan trouwens best zijn dat een daling van 
die koolhydraten ten voordele van een vettere voeding een uiting is van een verbetering van de levensstandaard 
en de gezondheidsomstandigheden van deze bevolkingen. 

De situatie verschilt sterk van die in de industrielanden, waar veeleer een overvloed aan voedsel de norm is…

Onvermijdelijke systematische fouten, te bediscussiëren instrumenten

Hoewel de auteurs van PURE er de nadruk op leggen dat het de bedoeling was de samenvallende factoren te 
controleren d.m.v. degelijke multivariabele analyses, blijft het feit dat dit onderzoek een observatieonderzoek 
van een cohort is, met alle mogelijke systematische fouten die inherent zijn aan deze aanpak. Voedingsrapporten 
op basis van vermelding van wat men de vorige dag heeft gegeten, kunnen fouten bevatten of vertrekken van 
verkeerde antwoorden. Het verbruik van verschillende levensmiddelen en voedingsstoffen staat in nauw 
verband met het opleidingsniveau en het gezinsinkomen. Hoewel het gegeven werd opgetekend, houden de 
auteurs geen rekening met de invloed van de body mass index (BMI) op hun resultaten. Er wordt onvoldoende 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten macronutriënten, met name complexe en enkelvoudige 
koolhydraten. De energieaanvoer afkomstig van fruit en groenten is van een geheel andere kwaliteit dan die van 
frisdranken en kant-en-klare gerechten…

Het kan geen kwaad eraan te herinneren dat observatieonderzoeken, ongeacht hun kwaliteit, nooit aanleiding 
mogen geven tot aanbevelingen voor de praktijk, zeker niet op het vlak van voeding. Daartoe heeft men 
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gerandomiseerde klinische proeven nodig en die zijn maar zelden mogelijk omdat ze te ingewikkeld en te duur 
zijn. En zelfs dan kan het ene onderzoek nog tot andere conclusies leiden dan het andere. Men kan dan een 
beroep doen op meta-analyses, maar die kunnen op hun beurt bezoedeld worden door systematische fouten en 
moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden (3).

Bij wijze van besluit

Wat kunnen we uit PURE onthouden dat van toepassing kan zijn in onze eigen bevolking? 

•  Om te beginnen moeten we ons hoeden voor de neiging om meer krediet te geven aan onderzoeksresultaten 
die ons goed uitkomen omdat ze leuk zijn om te horen, zoals "Vetter eten is goed voor uw gezondheid"!

•  Ten tweede: als men de resultaten van PURE beschouwt door ze in hun juiste context te plaatsen en rekening 
te houden met het geheel van de beschikbare gegevens, dan kan men besluiten dat het interessant is het 
aandeel van koolhydraten te beperken tot 50-55% van de energie-aanvoer en die beperking te laten spelen in 
het voordeel van de onverzadigde vetten.

Maar zijn uiteindelijk niet de uitwassen hetgene wat men moet bestrijden?

In populaties met een voedseltekort dat wordt opgevangen door een overmaat aan koolhydraten, moet men 
ongetwijfeld deze component beperken en vervangen door vetten. In een bevolking met een overvloed aan 
voedsel en te veel vetten en suiker, moet men die twee componenten binnen de perken houden.

•  Bij de huidige stand van de kennis mag men ervan uitgaan dat vetten in verhoudingen die vergelijkbaar zijn met 
de mediterrane voeding (35-40% van de totale energieaanvoer) hun plaats hebben binnen een evenwichtige 
voeding. In de V.S. bestaat momenteel een stroming die een voedingspatroon met zeer weinig koolhydraten 
en veel meer vetten, ook verzadigde vetten, voorschrijft. Dat vloeit voort uit de ontdekking van tal van 
systematische fouten in vroeger onderzoek dat heeft geleid tot de Amerikaanse "low fat" aanbevelingen, 
die op hun beurt resulteerden in te veel koolhydraten, meer bepaald fructose die als toegevoegde suiker in 
heel wat levensmiddelen wordt gebruikt (4). Maar men mag niet van het ene uiterste in het andere vallen 
en de suikers helemaal schrappen om de vetten compleet in ere te herstellen. De AHA (American Heart 
Association) blijft alleszins bij haar standpunt en gaat door met het voorschrijven van minder verzadigde 
vetten als cardiovasculaire preventiemaatregel (5). Het is duidelijk dat de discussie nog lang niet afgesloten 
is… Net als op andere gebieden is matigheid ook inzake voeding de sleutel tot een gezond leven.

•  Ten slotte mag eraan herinnerd worden dat het noodzakelijk is te wachten op de resultaten van degelijke 
gerandomiseerde onderzoeken alvorens aanbevelingen inzake evenwichtige voeding te verspreiden. Eén 
commentator schreef: "Als het over voeding gaat, is het beste recept nog altijd een flinke dosis bescheidenheid."
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CRYPTOGEEN CVA EN OPEN FORAMEN 
OVALE: MOETEN ZE ALLEMAAL DICHT?

Bij ongeveer 30 % van de patiënten die aan acuut ischemisch CVA lijden, blijft de oorzaak onbepaald. Een open 
foramen ovale (PFO, Patent Foramen Ovale) is een verbinding tussen de hartboezems die hemodynamisch 
bekeken onbetekenend is en bij > 25 % van de volwassen bevolking voorkomt. Interessant om te weten is dat 
het PFO meer voorkomt bij jongere patiënten die het slachtoffer zijn van een cryptogeen ischemisch CVA dan 
bij de algemene bevolking. Hoewel het verband tussen een cryptogeen CVA en een PFO bij de jongere bevolking 
een feit is, is dat niet zo duidelijk bij de oudere bevolking. Momenteel weet men niet altijd wanneer men moet 
overwegen het PFO te sluiten. Onlangs werden drie nieuwe onderzoeken (zie referenties) gepubliceerd waarin 
nieuwe gegevens worden geleverd die pleiten voor sluiting van het PFO bij patiënten die het slachtoffer zijn van 
een cryptogeen CVA, in combinatie met de toediening van antiaggregantia.

1. Onderzoeken CLOSURE I, PC en RESPECT: het primaire evaluatiecriterium is niet bereikt

Het gerandomiseerd onderzoek CLOSURE I, gefinancierd door het bedrijf NMT Medical Inc., dateert van 2012 
en had betrekking op 909 patiënten die een medische behandeling hadden gekregen en een sluiting van het 
PFO met het STARflex-systeem. Het primair evaluatiecriterium werd bepaald als een CVA, een TIA (transitoir 
ischemisch accident) of een systemische embolie. Het aantal van die incidenten lag in vergelijking met de 
medische behandeling niet significant lager in de groep PFO-sluiting (5,5 % vs 6,8 %, respectievelijk (P = 0,37)). 
Ook het secundaire evaluatiecriterium (alleen CVA's) was niet significant minder in de groep met sluiting (2,9 % 
tegenover 3,1 % in de groep met medische behandeling (P = 0,79)). 

Ook geen van de onderzoeken van 2013, namelijk RESPECT en PC, toonde aan dat PFO-sluiting beter zou 
presteren dan de medische behandeling. In het PC-onderzoek werden 414 patiënten gerandomiseerd in twee 
groepen: PFO-sluiting of alleen medische behandeling. De primaire evaluatiecriteria – overlijden, TIA, niet-
fataal CVA of perifere embolie – deden zich voor bij 7 patiënten in de groep met sluiting (3,4 %) en 11 patiënten in 
de groep met alleen medische behandeling (5,2 %, P = 0,34). Een sub-analyse toonde aan dat zich bij 1 patiënt in 
de groep met sluiting een niet-fataal CVA voordeed (0,5 %), tegenover 5 patiënten (2,4 %) in de groep met alleen 
medische behandeling (P = 0,14).

Het onderzoek RESPECT werd gefinancierd door St. Jude Medical en omvatte 980 patiënten. Ze werden 
willekeurig ingedeeld in een groep met PFO-sluiting met behulp van het Amplatzer-systeem en een groep met 
medische behandeling. Bij de eerste publicatie waren de patiënten gevolgd gedurende een mediane periode 
van 2,1 jaar. In die periode tekende men een CVA-recidief op bij 9 patiënten (1,8 %) in de groep met PFO-sluiting 
en 16 patiënten (3,3 %) in de louter medisch behandelde groep (P = 0,08).

2. Verdere follow-up van het RESPECT-onderzoek

De oorspronkelijke resultaten van het onderzoek werden zoals gezegd na een mediane follow-up van 2,1 jaar 
gerapporteerd. Gezien het geringe aantal CVA-recidieven en de onmogelijkheid om tot een significant verschil 
te komen, besloten de onderzoekers de follow-up te verlengen. Van de 851 patiënten die na de aanvankelijke 
onderzoeksperiode overbleven, bleef men er 716 actief volgen (73,1 %). Het aantal opgaven in de groep met 
medische behandeling, 33,3 %, verschilde significant van het aantal opgaven, 20,8 % in de groep met PFO-
sluiting (2669 patiëntjaren in de groep met medische behandeling vs 3141 patiëntjaren in de groep met 
sluiting FOP, P < 0,001). Men stelde bijkomende initiële verschillen vast. Zo waren de patiënten die opgaven 
vaker mensen die rookten en die al eens een CVA hadden gehad vóór het kwalificerende CVA, wat een groter 
risico van recidiverend CVA met zich meebrengt. Bovendien kregen de patiënten in de groep PFO-sluiting een 
minder intensieve antitrombotische behandeling. Dat kan mogelijk gedeeltelijk worden toegeschreven (1) aan 
de mogelijkheid om met de behandeling te stoppen 6 maand na de sluiting van het PFO en (2) aan de grote 
heterogeniteit van de gebruikte antitrombotische schema's.
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Tijdens die verlengde follow-up nam het aantal patiënten met een CVA-recidief toe van 9 naar 18 (3,6 %) in de 
groep met PFO-sluiting en van 16 naar 28 (5,8 %) in de groep met alleen medische behandeling (P = 0,046). 
Gezien het hogere risicoprofiel wat opgaven betreft in de louter medisch behandelde groep kan men als 
hypothese formuleren dat de toename van het aantal CVA-recidieven onderschat is in de groep met medische 
behandeling.

Conclusie: de verlengde follow-up van het RESPECT-onderzoek bewees een significant voordeel van het sluiten 
van het PFO met het Amplatzer-systeem in vergelijking met louter medische behandeling bij jongere patiënten 
(18-60 jaar) met een cryptogeen ischemisch CVA. Het effect lijkt groter bij CVA's waarvan de oorzaak duidelijk 
geen verband houdt met een PFO.

3.  Onderzoek REDUCE: sluiting van het PFO of behandeling met antiaggregantia in het geval van cryptogeen CVA 

Tijdens een mediane periode van 3,1 jaar werden 664 jonge patiënten (18-59 jaar, gemiddelde leeftijd 45,2 jaar) 
met een klinisch ischemisch CVA en een PFO met rechts-links shunt in het onderzoek opgenomen en gevolgd. 
De patiënten waren willekeurig ingedeeld in PFO-sluiting in combinatie met behandeling met antiaggregantia 
vs alleen zo'n behandeling. De criteria voor primaire evaluatie waren afwezigheid van klinische tekenen 
van ischemisch CVA gedurende ten minste 24 maanden na de randomisering en de afwezigheid van een stil 
herseninfarct dat na 24 maand via beeldvorming zou worden opgemerkt. Patiënten werden uitgesloten indien 
men een andere oorzaak vond dan PFO die mogelijk verantwoordelijk kon zijn het ischemisch CVA, indien zij 
leden aan diabetes die niet onder controle was, aan hoge bloeddruk of aan een auto-immuunziekte of ook in 
het geval van een recente voorgeschiedenis van alcohol- of drugsmisbruik. De omvang van de rechts-links 
shunt werd beoordeeld via een transoesofageaal elektrocardiogram met geschud fysiologisch serum tijdens 
een valsalvamanoeuvre. Het PFO werd gesloten met HELEX septal of CARDIOFORM septal. In tegenstelling tot 
het RESPECT-onderzoek was de behandeling met antiaggregantia in beide groepen equivalent: ofwel alleen 
aspirine (75-325 mg), ofwel een combinatie van aspirine en dipyridamol (225 à 400 mg per dag) ofwel clopidogrel 
(75 mg).

Van de 664 in het onderzoek opgenomen patiënten had 81 % matige tot grote interauriculaire shunts. 441 
patiënten werden willekeurig ingedeeld bij de groep met PFO-sluiting. Een recidief van ischemisch CVA werd 
vastgesteld bij 6 patiënten in deze groep en bij 12 patiënten in de groep met alleen antiaggregantia (HR 0,23; IC 
95 % 0,09-0,62; P = 0,002). Het tweede criterium voor primaire evaluatie was een nieuw herseninfarct (klinisch 
ischemisch CVA of stil herseninfarct). Het deed zich voor bij 22 patiënten in de PFO-groep en 20 patiënten in 
de groep met alleen antiaggregantia (HR 0,51; IC 95 % 0,29-0,91; P = 0,04). Dit komt neer op een NNT (number 
needed to treat) van 28 patiënten om één CVA gedurende 24 maand te voorkomen. Conclusie: dit onderzoek 
heeft duidelijk een positief effect van PFO-sluiting op CVA-recidieven aangetoond. Men rapporteerde een 
gering risico van verwikkelingen gekoppeld aan het sluitingsinstrumentje of aan de procedure, hoewel een 
groter risico van boezemfibrilleren werd opgetekend in de groep "sluiting".

4.  Onderzoek CLOSE: PFO-sluiting of antistollingsmiddelen vs antiaggregantia om een CVA-recidief te 
voorkomen

Het Frans multicentrisch onderzoek CLOSE, gevoerd op 32 plaatsen, betrof patiënten tussen 16 en 60 jaar met 
een ischemische CVA zonder andere aanwijsbare oorzaak dan een PFO, met een interauriculaire verbinding of 
een aanzienlijke rechts-links shunt. De patiënten werden willekeurig ingedeeld in een groep sluiting gevolgd 
door behandeling met antiaggregantia, alleen antiaggregantia of alleen orale antistollingsmiddelen. De 
mogelijke antiaggregantia waren aspirine, clopidogrel of aspirine in combinatie met dipyridamol met langdurige 
afgifte. Het criterium voor primaire evaluatie was het optreden van een al dan niet fataal CVA. In totaal werden 
663 patiënten gerandomiseerd: 238 in de groep met PFO-sluiting, 238 in de groep met alleen antiaggregantia 
en 187 in de groep met alleen antistollingsmiddelen. De RoPE-score (risico van paradoxale embolie) was 
opgenomen in de aanvankelijke eigenschappen. Een gemiddelde RoPE-score van 7,25 betekende een grote 
waarschijnlijkheid van cryptogeen CVA als gevolg van een paradoxale embolie. De meeste patiënten hadden 
grote tot matige shunts en de PFO-sluiting gebeurde met 11 verschillende technieken. Bij de analyse van de 
eerste randomiseringsgroep (PFO-sluiting vs antiaggregantia) noteerde men niet één CVA-recidief in de groep 
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PFO-sluiting terwijl 14 patiënten in de groep met alleen antiaggregantia een recidiverend CVA ontwikkelden 
(HR 0,03; IC 95 % 0-0,12; P < 0,001). Uit een afzonderlijke analyse blijkt mogelijk dat orale antistollingsmiddelen 
alleen beter zouden presteren dan alleen antiaggregantia, maar het verschil haalde niet de statistische 
significantiedrempel (HR 0,43; IC 95 % 0,10-1,50). De auteurs rapporteerden geen vergelijking tussen sluiting 
en orale antistollingsmiddelen. 

Conclusie: bij geselecteerde jonge patiënten bij wie men geen duidelijke verklaring vindt voor cryptogeen 
ischemisch CVA tijdens een grondige poging daartoe, conform met het protocol, en die een aanzienlijk PFO en 
een hoge RoPE-score hebben, leidde sluiting van het PFO tot een significant geringer risico van CVA-recidief. 
Net als in het onderzoek REDUCE noteerde men een hoger risico van de novo boezemfibrilleren na sluiting van 
het PFO – 11 gevallen de novo vs 2 in de controlegroep.

5. Vruchtbaar wanneer de rest mislukt is…

De bovenvermelde onderzoeken suggereren verschillende conclusies. Algemeen gesproken lieten de 
voorgaande onderzoeken niet toe te besluiten of PFO-sluiting beter is dan medische behandeling, in tegenstelling 
tot de recentere follow-up van de onderzoeken RESPECT, REDUCE en CLOSE, die stellen dat sluiting van het 
PFO leidt tot minder CVA-recidieven bij jongere patiënten. Meerdere elementen kunnen dat verschil verklaren. 
In de eerste plaats zijn bij de recentere onderzoeken in vergelijking met de voorgaande onderzoeken striktere 
criteria gehanteerd om patiënten op te nemen, doordat de CVA's als "cryptogeen" werden bepaald dankzij de 
ASCOD- of TOAST-algoritmen. Bij het onderzoek CLOSURE I konden bijvoorbeeld patiënten met lacunaire 
infarcten opgenomen worden, hoewel het eerder weinig waarschijnlijk is dat een lacunair CVA te wijten zou 
kunnen zijn aan een PFO met een paradoxale embolie. Bij die patiënten zal de sluiting van het PFO allicht het 
risico van een CVA-recidief niet verkleinen en dat levert dan ook resultaten op waaruit niet veel te besluiten valt.

In de tweede plaats kunnen variaties inzake antiaggregantia-schema's tot verschillen leiden. Stoppen met 
antiaggregantia was bijvoorbeeld toegelaten in het onderzoek RESPECT, wat mogelijk zou kunnen leiden tot 
CVA-recidieven en daardoor het gunstig effect van de PFO-sluiting afzwakken.

Ten derde: in een onderzoek met een gering aantal incidenten kan men mogelijk alleen via een langere follow-
up voldoende incidenten verzamelen om significante verschillen te kunnen afleiden.

De uiterst nauwgezette selectie van patiënten is een opmerkelijk kenmerk van het CLOSE-onderzoek. Patiënten 
met een hoge RoPE-score, een omvangrijker PFO en een grotere shunt lopen immers meer kans een cryptogeen 
CVA te hebben als gevolg van een paradoxale embolie. Vandaar dat het onderzoek de patiënten met het grootste 
risico behandelde, patiënten bij wie men door sluiting van het PFO het gunstigste effect kon verhopen. Bijgevolg 
heeft deze benadering significante ontdekkingen opgeleverd.

Ook is het mogelijk dat factoren inherent aan het sluitingsinstrument tot een verschil hebben geleid. De evaluatie 
van stille infarcten heeft de geldigheid van de vaststellingen met betrekking tot klinische CVA's vergroot.

6. PFO-sluiting bij iedereen?

Op grond van de voorgaande onderzoeken zijn er meerdere organisaties die PFO-sluiting in hun aanbevelingen 
niet aanmoedigen.

Bij jongere patiënten is de incidentie van boezemfibrilleren weliswaar gering, maar toch ontbreekt bij de 
bovenvermelde onderzoeken hartmonitoring vóór de opname in het onderzoek om boezemfibrilleren als 
oorzaak van CVA uit te sluiten. 

Wanneer men nadenkt over degelijke behandeling voor onze patiënten, mag men niet vergeten dat PFO-sluiting 
nog altijd een invasieve ingreep is en dus niet zonder risico. Een hogere incidentie van boezemfibrilleren de 
novo is een constante bij deze onderzoeken, waarschijnlijk als gevolg van de ingreep zelf.

De evaluatie van stille infarcten vergroot de geldigheid van de vaststellingen met betrekking tot klinische CVA's, 
al blijven er tal van vragen onbeantwoord en dient men zich daarover te buigen alvorens men de aanbevelingen 
wijzigt. De voorgaande onderzoeken werden gekenmerkt door hoge opgavepercentages en het is niet bekend 
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hoe hoog die percentages waren in de onderzoeken REDUCE en CLOSE. Tot op heden beschikt men evenmin 
over veel informatie inzake verwikkelingspercentages en inzake de manier waarop de omvang van de shunt 
een invloed heeft op het effect van de PFO-sluiting. Ook werd er in het onderzoek CLOSE niet de vergelijking 
gemaakt tussen PFO-sluiting en orale antistollingsmiddelen.

Dat zijn enkele van de vragen waarop we een antwoord moeten vinden alvorens PFO-sluiting op grote 
schaal aan te bevelen binnen de bevolking. Ook moet beter onderzocht worden of een van de nieuwe orale 
antistollingsmiddelen in deze context nuttig zou kunnen zijn.
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