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Antistolling en patient-tailored pharmacy
De apotheker zal zich opnieuw moeten oriënteren op antistollingstherapie om optimale zorg voor zijn patiënten te blijven leveren.
Nu is het vak van apotheker altijd kennisintensief geweest en is
literatuurstudie onderdeel van het dagelijks werk, maar antistolling
vergt de komende tijd expliciet de aandacht. Waarom?
Ten eerste krijgen we de beschikking over nieuwe geneesmiddelen
die in het behandelarmamentarium moeten worden ingepast. Het
meest in het oog springende voorbeeld is de beschikbaarheid van
de directe factor X-remmers die oraal kunnen worden toegediend.
De komende jaren zullen we de plaats van deze middelen moeten
bepalen in relatie tot de vitamine K-antagonisten en de laagmoleculairgewichtheparines in zowel de eerste- als de tweedelijnszorg.
In deze uitgave van het PW Wetenschappelijk Platform geven Brassé
e.a. de relevantie aan van polymorfismen van CYP2C9 in combinatie
met polymorfismen van VKCOR1 (blz. wp4). Een combinatie van
beide poylmorfismen is geassocieerd met een hogere frequentie van
overmatige ontstolling tijdens behandeling met cumarines. Eerder
heeft ander Nederlands onderzoek [Beinema MJ et al., Mol Diagn
Ther 2007;11(2):123] al een associatie vastgesteld tussen een
polymorfisme van CYP2C9, gebruik van NSAID’s en een hogere
frequentie van doorgeschoten antistolling met cumarines. Deze
kennis zal moeten worden geïmplementeerd om patiënten at risk te
identificeren en iatrogene schade te voorkomen.
Verder is recent de concept-CBO-richtlijn Diagnostiek, preventie en
behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie
arteriële trombose verschenen [www.cbo.nl]. Deze richtlijn formuleert voor vele gebieden van antistolling de huidige (evidence-based)
adviezen en biedt de onderbouwing daarvoor aan.
En dit alles tegen een veranderende achtergrond van inzichten over
de bloedstolling. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde geeft
Löwenberg [Löwenberg EC et al., 2009;153(1/2):30] een mooi
overzicht van de huidige inzichten in de stollingscascade. Dat
overzicht noopt ons tot het verlaten van de ‘oude’ inzichten over
intrinsieke en extrinsieke activatie van de stollingscascade en maakt
duidelijk welke relaties er liggen tussen stolling en ontsteking.
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