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Nederlandse samenvatting

SAMENVATTING VOOR WIE NIET MET HET ONDERWERP VERTROUWD IS 

Het is 06.10 op een maandagochtend als Gert Scheltema wakker wordt van het heftige 

gesnurk van zijn vrouw Anna. Enigszins geïrriteerd geeft hij haar een zetje in een poging 

om haar wakker te maken, maar ze lijkt niet te reageren. In paniek belt hij 112 waarna er 

spoedig een ambulance arriveert. Het is helemaal mis: Anna heeft een hartaanval. De 

ambulancebroeders starten met reanimeren en Anna wordt met spoed naar het ziekenhuis 

gebracht. In het ziekenhuis wordt ze gelijk gedotterd. De dotter procedure is succesvol en 

na enkele dagen mag Anna het ziekenhuis alweer verlaten. 

Zes weken na haar ontslag uit het ziekenhuis, komt het echtpaar Scheltema op controle 

bij de polikliniek Cardiologie. Ze hebben veel vragen. Anna was na haar eerste hartaanval 

vast besloten om zoiets nooit meer mee te maken. Ze nam al haar medicijnen trouw in 

tijdens het ontbijt, dus hoe kan het dat ze toch weer een hartaanval heeft gekregen? De 

cardioloog antwoordt: “Aspirine heeft een bloedverdunnende werking. Dit komt omdat het 

bloedplaatjes kalmeert en zo kan er minder snel een bloedstolsel ontstaan. Ondanks dat u 

aspirine maar een keer per dag hoeft in te nemen, werkt het gedurende de hele dag. Dit 

komt doordat een bloedplaatje, nadat het in aanraking is geweest met aspirine, gedurende 

de rest van zijn leven gekalmeerd blijft. Helaas zijn er toch patiënten die opnieuw een 

hartaanval krijgen en we weten niet precies waarom”. Anna schudt haar hoofd en mompelt 

dat het dus gewoon domme pech moet zijn geweest. Na het vertrek van het echtpaar kan 

de cardioloog de opmerking van Anna niet los laten: “Is het echt domme pech? Of is hier 

meer aan de hand?”. 

Zoals hierboven uitgelegd door de cardioloog, werkt het bloedverdunnende effect van 

aspirine door de kalmering van bloedplaatjes. Bloedplaatjes zijn kleine celfragmenten in 

het bloed (zie figuur 1). Deze kleine cellen zijn van levensbelang. Ze spelen namelijk een 

belangrijke rol bij het begin van de bloedstolling. Zonder deze cellen zouden we bij elk klein 

wondje veel bloed verliezen. Nu is bloedstolling bij beschadiging van een bloedvat en/of 

de huid natuurlijk een goede zaak, maar soms is er een beschadiging van een bloedvat 

die niet direct aanleiding geeft tot een bloeding. Zo’n soort beschadiging is bijvoorbeeld 

aderverkalking (ook wel atherosclerose genoemd). Aderverkalking kan er onder andere 

voor zorgen dat de doorgang van een bloedvat afneemt. Hierdoor kan dat bloedvat de 

omliggende weefsels minder goed van zuurstof voorzien. Onder bepaalde omstandigheden 

kan het zo zijn dat bloedplaatjes aan elkaar vast klonteren (= een bloedstolsel). Als zo’n 
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bloedstolsel te groot wordt, kan het een bloedvat helemaal afsluiten. Als een bloedvat 

helemaal is afgesloten kan het geen zuurstof meer vervoeren naar de omliggende weefsels. 

Als weefsels te weinig zuurstof krijgen geven ze alarmsignalen af die pijn veroorzaken. 

Bevindt zo’n afgesloten bloedvat zich in het hart, dan is er sprake van een hartaanval. 

Zoals bij het verhaal van Anna, krijgt iemand nadat hij/zij een keer een hartaanval heeft 

doorgemaakt, medicijnen voorgeschreven die de kans op het opnieuw doormaken van een 

hartaanval moeten verkleinen. Een van deze medicijnen is aspirine, de hoofdrolspeler van 

dit proefschrift. 

De onderzoeken in dit proefschrift gaan over –simpele - aanpassingen die er misschien 

voor kunnen zorgen dat aspirine bij nog meer mensen een hartaanval kan voorkomen. Om 

in de wetenschap echter met zekerheid te mogen zeggen dat de ene behandeling beter 

werkt dan de andere behandeling, is er veel onderzoek nodig. Dit heeft meerdere redenen. 

Allereerst zijn we soms opzoek naar kleine verschillen. Echter, er sterven 17.900.000 mensen 

wereldwijd per jaar aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Een vermindering van 1% van 

dit enorme aantal zou al 179.000 minder sterfgevallen betekenen. Maar om in een onderzoek 

een klein verschil aan te kunnen tonen, heb je veel deelnemers nodig. Hierbij praat je al snel 

over zo’n 2.000 tot 3.000 mensen die deel zouden moeten nemen aan een onderzoek. Verder 

zit de bewijskracht van een gevonden verschil (hoe zeker zijn we dat ons gevonden verschil 

ook écht klopt) ook in het herhaaldelijk opnieuw aantonen van dit verschil. Oftewel een 

onderzoek moet meerdere keren worden herhaald voordat de wetenschap het gevonden 

resultaat als waar beschouwd. Het opzetten van zulke grote onderzoeken kost naast veel 

Bron: by Gabriel Caponetti (Own work) [CC BY-SA 3.0] (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Figuur 1 Witte bloedcellen (=leukocyt), rode broedcellen (=erytrocyt), en bloedplaatjes 
(=trombocyt).
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tijd ook veel geld. Voordat er dergelijke grote geldbedragen worden uitgegeven, moeten er 

wel aanwijzingen zijn dat er muziek zit in een nieuwe behandeling. De onderzoeken in dit 

proefschrift kunt u zien als een couplet binnen een symfonie aan bewijs dat chronotherapie 

(= het timen van het innemen van medicijnen o.b.v. het dag/nacht ritme van het lichaam) er 

misschien voor kan zorgen dat aspirine nog meer hartaanvallen kan voorkomen. In tabel 1 

vindt u een overzicht van conclusies per hoofdstuk. 

In de onderzoeken in dit proefschrift hebben we nog niet onderzocht of er minder 

hartaanvallen plaatsvinden, maar hebben we in het laboratorium gekeken naar verande-

ringen in het bloed. Deze metingen in het bloed worden ook beïnvloed door factoren van 

buitenaf. In het 1e deel van dit proefschrift onderzochten we onder andere het effect van 

de omgevingstemperatuur van een bloedbuisje tijdens het vervoer naar het laboratorium 

op de uiteindelijk gemeten mate van bloedverdunning in het laboratorium (hoofdstuk 2). 

Hieruit bleek dat de omgevingstemperatuur waarin een bloedbuisje naar het laboratorium 

werd vervoerd, de in het laboratorium gemeten mate van bloedverdunning beïnvloedt. 

Oftewel, de meting in het bloed is dan geen goede weerspiegeling van de daadwerkelijke 

bloedverdunning in het lichaam. Daarnaast, in hoofdstuk 1, vergeleken we verschillende 

methodes om aspirine tabletten door de helft te breken. Hieruit bleek dat, in vergelijking 

met een mes of een pillensplijter, het breken van aspirine tabletten met de hand resulteerde 

in het minste verlies van het medicijn en de meest vergelijkbare halve tabletten. 

In het 2e deel van dit proefschrift, onderzochten we of veranderingen in de tijd van 

inname of frequentie van inname van aspirine, meer bloedverdunning zou kunnen 

geven. In de eerste plaats onderzochten we dit bij patiënten die, om wat voor reden dan 

ook, chronisch een lage dosering aspirine innamen (hoofdstuk 3). We vroegen aan hen 

of ze op vier achtereenvolgende dagen hun aspirine op een vast tijdstip wilden innemen 

(8 uur ‘s ochtends en later 8 uur ‘s avonds), waarna er om 8 uur ‘s ochtends en 8 uur ‘s 

avonds bloed werd geprikt. Uit dit eerste onderzoek bleek dat avond inname niet alleen 

meer bloedverdunning gaf, maar ook een stabielere bloedverdunning gaf gedurende 

de rest van dag. Niet alle deelnemers van dit onderzoek kregen echter een betere 

bloedverdunning na avond inname. Omdat de sterkte van bloedverdunning door aspirine 

onder andere samenhangt met hoeveel nieuwe jonge bloedplaatjes iemand aanmaakt, 

veronderstelden wij dat een tweemaal daags halve dosering van aspirine misschien wel 

meer bloedverdunning kon geven in deze patiënten. Een dergelijke tweemaal daags halve 

dosering is echter niet gebruikelijk bij patiënten met hart- en vaatziekten. Zodoende hebben 

wij deze dosering eerst onderzocht in gezonde deelnemers (hoofdstuk 4). Bij deze gezonde 

deelnemers zagen wij opnieuw dat avond inname van aspirine meer bloedverdunning 

gaf dan ochtend inname van aspirine. De tweemaal daags halve dosering aspirine gaf 

ook meer bloedverdunning dan de ochtend dosering, maar niet meer bloedverdunning 
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dan de avond dosering. Dit komt mogelijk omdat gezonde deelnemers een relatief lage 

aanmaak hebben van nieuwe bloedplaatjes, zij hebben dus al veel bloedverdunning na 

een standaard ochtend inname. Vervolgens, nadat de tweemaal daags halve dosering veilig 

was gebleken in gezonde deelnemers, onderzochten wij de tweemaal daags halve dosering 

aspirine bij patiënten met hart- en vaatziekten (hoofdstuk 5). Uit de eerste resultaten, dit 

hoofdstuk is nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, lijkt de tweemaal 

daags inname wel meer bloedverdunning te geven dan de ochtend inname, maar niet meer 

bloedverdunning dan de avond inname. De avond inname komt dus opnieuw als winnaar 

uit de bus. Een zwaluw (of drie?) maakt echter nog geen zomer. Het is binnen de wetenschap 

dan ook belangrijk om de resultaten van jouw onderzoek te vergelijken met onderzoeken 

van andere wetenschappers. In hoofdstuk 6, hebben we de, tot nu toe, gepubliceerde 

onderzoeken beschreven die hebben onderzocht of variaties op de standaard ochtend 

inname van aspirine, misschien meer bloedverdunning kunnen geven. Deze variaties 

zijn in drie hoofdgroepen in te delen: 1.) Een verandering in inname frequentie (= vaker 

dan eenmaal per dag of om de dag een inname); 2.) Een verandering in dosering (= een 

dosering lager of hoger dan de standaard dosering); 3.) Een verandering in tijd van inname 

(= chronotherapie). Uit deze onderzoeken blijkt dat het minder vaak doseren van aspirine 

ook minder bloedverdunning geeft, terwijl het vaker dan een keer per dag doseren van 

aspirine juist meer bloedverdunning geeft. Dezelfde vergelijking gaat op voor de dosering: 

een lagere dosering aspirine geeft minder bloedverdunning, terwijl een hogere dosering 

juist meer bloedverdunning lijkt te geven. Een hogere dosering verhoogt echter ook de 

kans op bijwerkingen. En tot slot, avond inname van aspirine geeft in andere gepubliceerde 

onderzoeken ook meer bloedverdunning dan ochtend inname van aspirine. 

In het 3e deel van dit proefschrift onderzochten we andere factoren die mogelijk een rol 

spelen bij hoe goed bloedplaatjes zich laten kalmeren door aspirine. Allereerst onderzochten 

we bloedstolsels die zijn weggehaald door de cardioloog tijdens een dotter procedure 

(hoofdstuk 7). Deze bloedstolsels, afkomstig van mensen die medicijnen gebruikten ter 

voorkoming van een hartaanval, hebben we vergeleken met bloedstolsels afkomstig van 

mensen die nog geen medicijnen gebruikten ter voorkoming van een hartaanval. Met 

behulp van een microscoop, hebben we gekeken of de samenstelling van deze bloedstolsels 

van elkaar verschilden. Het bleek dat bloedstolsels afkomstig van patiënten die medicijnen 

gebruikten ter voorkoming van een hartaanval, een andere samenstelling in stolfactoren 

hadden. Daarnaast hebben we mate van bloedverdunning onder het gebruik van aspirine 

in patiënten met een erfelijke trombofilie in vergelijking met mensen zonder een erfelijke 

trombofilie geëvalueerd (hoofdstuk 8). Eén van de twee onderzochte erfelijke trombofilie 

leek inderdaad minder bloedverdunning door aspirine te geven. En tot slot, in hoofdstuk 

9, onderzochten wij of stress – veroorzaakt door het kijken van een horror film – een 

verhoogde mate van stolbaarheid in het bloed zou veroorzaken. Wij vergeleken de mate 
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van stolbaarheid van het bloed met waarden afkomstig na het kijken van een controle film, 

namelijk The Joy of Painting with Bob Ross. De mate van stolbaarheid bleek inderdaad hoger 

na het kijken van een spannende film. Bijzonder genoeg was dit effect vooral aanwezig in 

mannen en niet in vrouwen. 

Samengevat heeft het onderzoek in dit proefschrift een steentje bijgedragen aan de 

bewijskracht voor het aanpassen van het standaard inname moment van aspirine. Zoals 

boven vermeld, is de vraag of chronotherapie meer hartinfarcten kan voorkomen, eigenlijk 

alleen te beantwoorden met grootschalig onderzoek. Op dit moment zijn er twee grote 

onderzoeken gestart. Deze onderzoeken zullen ons hopelijk een antwoord gaan geven 

over de werkelijke betekenis van chronotherapie in de dagelijkse praktijk.

Tabel 1 Conclusie per hoofdstuk

1. In vergelijking met het breken van medicijnen met een mes of een pillensplijter, gaf het breken van 
aspirine tabletten met de hand het minste verlies van het medicijn en de meest vergelijkbare halve 
tabletten.

2. De omgevingstemperatuur van een bloedbuisje tijdens het vervoer naar het laboratorium is van 
invloed op de gemeten mate van bloedverdunning. 

3. In patiënten die chronisch een lage dosering aspirine innamen, gaf avond inname van aspirine meer 
bloedverdunning én een stabielere mate van bloedverdunning in vergelijking met ochtend inname 
van aspirine.

4. In gezonde deelnemers, gaf een tweemaal daags halve dosering aspirine meer bloedverdunning dan 
de ochtend inname van aspirine, maar niet meer bloedverdunning dan avond inname aspirine.

5. In patiënten met hart- en vaatziekten, gaf een tweemaal daags halve dosering aspirine meer 
bloedverdunning dan ochtend inname van aspirine, maar niet meer bloedverdunning dan avond 
inname aspirine. 

6. In vergelijking met andere gepubliceerde onderzoeken die hebben onderzocht of een variatie op de 
standaard ochtend inname van aspirine misschien meer bloedverdunning kan geven lijkt een lagere 
dosering of minder dan een keer per dag doseren minder bloedverdunning te geven. Vaker per dag 
of hoger doseren geeft meer bloedverdunning, maar vermoedelijk ook meer kans op bijwerkingen. 
Avond inname van aspirine geeft ook in andere onderzoeken meer bloedverdunning dan ochtend 
inname van aspirine. 

7. Bloedstolsels afkomstig van patiënten die onder het gebruik van aspirine een hartaanval kregen 
hebben een andere samenstelling van cellen en stollingsfactoren dan bloedstolsels afkomstig van 
patiënten die geen medicijnen gebruikten ten tijden van hun hartaanval. 

8. Bij mensen met een verhoogde stollingsneiging (= erfelijke trombofilie) heeft aspirine een 
verminderde bloedverdunnende werking. 

9. Psychologische stress, veroorzaakt door het kijken van een horror film, verhoogt de mate van 
stolbaarheid in het bloed in vergelijking met een controle film. Dit effect was met name aanwezig bij 
mannen. 


