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Atriumfibrilleren (AF) of boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. 

AF is geassocieerd met een verhoogd beroerterisico en een verhoogd risico op overlijden. 

De ziekte komt voor in 5,5% van de populatie boven de 55 jaar oud en dit loopt op tot 

~18% in mensen van 85 jaar of ouder. De wereldwijde ziektelast ten gevolge van AF is 

aanzienlijk, wat mede te maken heeft met impact op kwaliteit van leven door beroerte 

ten gevolge van AF. Patiënten met AF hebben een 5-maal hoger risico om een beroerte 

te ontwikkelen. AF kan symptomatisch verlopen maar ook asymptomatisch, waardoor 

systematisch screenen op deze ritmestoornis van groot belang kan zijn om vroegtijdig 

te diagnosticeren en de juiste preventieve behandeling te starten. Orale anticoagulantia, 

waaronder de vitamine-K antagonisten (VKAs) en de niet-vitamine K antagonisten 

orale anticoagulantia (NOACs) reduceren het beroerte risico door de bloedstolling te 

beïnvloeden en hiermee stolselvorming te voorkomen. Acenocoumarol en fenprocoumon 

zijn de VKAs die in Nederland worden gebruikt, de NOACs zijn apixaban, dabigatran, 

edoxaban en rivaroxaban. Dit proefschrift is onderverdeeld in 2 delen: Onderdeel A 

beschrijft AF screening, beroerte preventie en aspecten gerelateerd aan AF behandeling. 

Onderdeel B focust op specifieke subgroepen met AF. Dit proefschrift bevat zowel 

epidemiologisch, beschrijvend onderzoek alsmede gezondheidseconomische analyses. 

Deel A: Screenen, beroertepreventie, atriumfibrilleren behandeling aspecten

Screenen op AF kan helpen om vroegtijdig patiënten te detecteren zodat een anticoagulans 

kan worden geïnitieerd om het beroerterisico te reduceren. In Hoofdstuk 2 wordt 

de kosteneffectiviteit van een eenmalige AF screeningssessie tijdens de jaarlijkse 

griepvaccinatie geëvalueerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een single-lead ECG met 

automatische AF detectie. De nieuw gediagnosticeerde patiënten werden gemodelleerd 

in een levenslange tijdshorizon waar het effect van het starten van een anticoagulans 

na AF detectie werd berekend. Screening voor AF bleek een kosteneffectieve en zelfs 

kostenbesparende interventie. Screenen op AF kan een belangrijke bijdrage leveren aan 

vroege detectie van AF en draagt bij aan het voorkomen van onder andere beroertes 

en wat zorgt voor een verlaging van de gezondheidskosten en een vergroting van de 

kwaliteits-gecorrigeerde levensjaren (QALYs).

De incidentie en prevalentie van AF zijn veel onderzocht en beschreven in hoog-

inkomen, ofwel ontwikkelde, landen. Het belang van vroege detectie en behandeling is 

een impliciet onderdeel geworden van cardiologische richtlijnen. In lage-inkomenslanden 

is veel minder bekend over de incidentie/prevalentie van AF terwijl niet-overdraagbare 

aandoeningen, waaronder cardiovasculaire ziekten, een steeds groter aandeel hebben 

in de ziektelast in laag-inkomen landen. Hoofdstuk 3 beschrijft een systematische 

review waar de focus ligt op de incidentie/prevalentie van AF in Sub-Sahara Afrika 

(SSA). De studies geïncludeerd in deze review lieten een beeld zien van mogelijke 
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onderrapportage van AF. Dit lagere aantal AF patiënten in SSA o.b.v. de literatuur kan 

een onderschatting zijn door de beperktere toegang tot de gezondheidszorg en minder 

gebruik maken van routinematige monitoring met een elektrocardiogram (ECG). Verder 

komt AF, in vergelijking met hoge-inkomenslanden, op een veel jongere leeftijd voor in 

lage-inkomenslanden. De uitkomst van deze systematische review gaf aanleiding tot 

het uitvoeren van een gezondheidseconomische evaluatie om de haalbaarheid van AF 

screening in SSA te onderzoeken. De modelleringsstudie in Hoofdstuk 4 evalueert de 

haalbaarheid van een eenmalige screeningssessie onder de Nigeriaanse bevolking met 

behulp van een single-lead ECG en daarop volgende initiatie van een anticoagulans indien 

AF werd gediagnosticeerd. Als anticoagulans werden zowel warfarine, een VKA, alsmede 

de NOACs geëvalueerd. Omdat de NOACs relatief duur zijn voor minder welvarende 

landen werd een threshold-analyse uitgevoerd om de kosteneffectieve prijs van een NOAC 

in Nigeria te bepalen. AF screening met daaropvolgend behandeling met warfarine was 

een kosteneffectieve interventie met een incrementele kosten-effectiviteitsratio van$986/

QALY versus een willingness-to-pay afkapgrens van eenmaal het bruto binnenlands 

product. De interventie was niet kosteneffectief als een NOAC als anticoagulans werd 

gebruikt, wat voornamelijk werd bepaald door de hoge prijs van het geneesmiddel. Een 

NOAC zou pas een kosteneffectieve interventie zijn als het US$86 per 6 maanden zou 

kosten. AF screening in SSA kan de investering waard zijn als de screening relatief 

goedkoop kan worden georganiseerd, bijvoorbeeld ook door gebruik te maken van 

eHealth oplossingen, en indien de kosten van het anticoagulans niet te hoog zijn. 

Het voorschrijven van NOACs vergt enige zorgvuldigheid vanwege de verscheidene 

doseringscriteria die gelden om de juiste dosis voor de individuele patiënt te bepalen. 

Hierbij moet rekening worden gehouden met patiëntgebonden factoren zoals leeftijd, 

gewicht en nierfunctie maar ook co-medicatie. In Hoofdstuk 5 is retrospectief 

onderzocht in hoeverre in een topklinisch ziekenhuis de NOACs conform de bijsluiter werd 

voorgeschreven. Ruim 10% van de geïncludeerde patiënten kreeg initieel een verkeerde 

dosis voorgeschreven, waarbij onderdoseren iets meer voorkwam dan overdoseren. In 

een aanzienlijk deel van de voorschriften kon niet worden bepaald of de dosering correct 

was omdat gegevens zoals gewicht of nierfunctie ontbraken in het patiëntendossier. Een 

gereduceerde dosis (de lage dosering van de NOAC die voor gebruik bij AF is goedgekeurd) 

was een voorspeller voor een fout voorschrift. Voorschrijffouten kunnen eenvoudig 

worden voorkomen door alle patiënt-informatie voorhanden te hebben, waaronder ook 

nierfunctie, en deze factoren mee te wegen in het bepalen van de correcte NOAC dosis. 

Hoofdstuk 6 focust zich op de therapietrouw van patiënten die een NOAC 

gebruikten. Het onderzoek is uitgevoerd gebruik makend van een database uit zowel 

Zweden als Nederland waarin geneesmiddelen voorschriften worden vastgelegd. De focus 

lag op patiënten die ten minste 180 dagen aaneensluitend een NOAC hadden gebruikt 
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om selectief te kunnen kijken naar AF. Door dit inclusiecriterium werd gekeken naar 

secundaire therapietrouw, omdat de patiënt al 180 dagen therapietrouw (ofwel persistent) 

was geweest. Secundaire therapietrouw werd bepaald door het berekenen van de 

‘Medication Posession Ratio (MPR)’, hoeveel dagen de medicatie in bezit van de patiënt 

was, en een patiënt werd beschouwd als therapietrouw bij een MPR gelijk of hoger dan 

80%. De studie toonde aan dat secundaire therapietrouw hoog was in zowel het Zweedse 

als Nederlandse cohort en dat patiënten met een tweedaags doseringsregime een hogere 

kans op secundaire therapietrouw hadden dan patiënten met de eenmaal daagse dosering. 

Atriumfibrilleren gaat gepaard met aanzienlijk gezondheidskosten, waar vele 

factoren invloed op kunnen hebben. In Hoofdstuk 7 wordt onderzocht of er een verschil 

is in gezondheidszorg kosten tussen AF patiënten die met de VKA acenocoumarol of 

de NOAC dabigatran starten als anticoagulans. Het onderzoek werd uitgevoerd door 

retrospectief ziekenhuisdeclaraties te onderzoeken, hierbij werd onderscheid gemaakt 

tussen cardiologische ziekenhuiskosten en totale ziekenhuiskosten. Dabigatran was een 

voorspellende factor voor lagere algemene cardiologie kosten en totale ziekenhuiskosten, 

dit was ook het geval als alleen naar de groep anticoagulans-naïeve patiënten werd 

gekeken. Leeftijd en het beroerterisico waren geen voorspellende factor voor de kosten. 

Een limitatie van de studie is dat alleen de ziekenhuiskosten werden geanalyseerd, terwijl 

ook aanzienlijke kosten buiten het ziekenhuis worden gegenereerd. AF gerelateerde 

events waren erg laag door de kleine sample size en daardoor is niet eenduidig te zeggen 

of het verschil in kosten een associatie heeft met de effectiviteit en veiligheid van de 

geneesmiddelen. 

Deel B: Focus op specifieke AF subpopulaties

Bijna 30% van de AF patiënten heeft een coronaire vaatziektewaarvoor soms een percutane 

interventie (PCI) noodzakelijk is. Na een PCI spelen trombocyten-aggregatieremmers 

(plaatjesremmers), waaronder aspirine en P2Y12 remmers (clopidogrel, prasugrel en 

ticagrelor), een belangrijke rol om in-stent trombose te voorkomen. Deze medicijnen 

zijn echter niet effectief in het voorkomen van cerebrovasculaire accidenten (CVAs) 

in het kader van AF, waardoor deze patiënten hun anticoagulantia ook door moeten 

gebruiken. Het combineren van plaatjesremmers met anticoagulantia verhoogd het 

bloedingsrisico. Een optimale balans moet worden gevonden in het combineren van 

anticoagulantia en plaatjesremmers om het trombo-embolische risico te reduceren en 

het bloedingsrisico te minimaliseren. Hoofdstuk 8 is een review die de combinatie van 

bovenstaande therapieën beschrijft in AF patiënten die een PCI ondergaan. Het huidige 

bewijs indiceert dat het combineren van een NOAC met clopidogrel veiliger is dan het 

combineren van duale plaatjesremming (aspirine + P2Y12 remmer) met een VKA omdat 

deze het bloedingsrisico verhoogd zonder een duidelijk voordeel in effectiviteit. Vele trials 
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zijn gaande die de combinatie van NOACs met één of twee plaatjesremmers onderzoeken. 

Vooralsnog lijkt duale therapie (anticoagulans + P2Y12 remmer) een betere optie dan 

triple therapie (anticoagulans + aspirine + P2Y12 remmer).

Hoofdstuk 9 beschrijft onderzoek in een zeer specifieke populatie: kritisch zieke 

patiënten die tijdens een IC opname AF ontwikkelen. De incidentie van AF op de IC is 

volgens de literatuur rond de 5% maar er is geen duidelijk beleid rondom antistolling in 

deze specifieke groep. Deze retrospectieve studie onderzocht het verschil in mortaliteit 

tussen IC patiënten zonder AF, met reeds bekend AF en patiënten die AF ontwikkelden op 

de IC. Van alle geïncludeerde patiënten (3,334 patiënten) ontwikkelde 6.4% AF tijdens de 

IC opname. De mortaliteit in het ziekenhuis en na ziekenhuisontslag was significant hoger 

in patiënten met nieuw-ontwikkeld AF vergeleken patiënten zonder AF en vergeleken 

met patiënten met reeds bekend AF. Bij ontslag uit het ziekenhuis kreeg slechts 56.3% 

van de patiënten een anticoagulans waar dit wenselijk was op basis van het individuele 

beroerte-risico. Een effect van anticoagulans gebruik op mortaliteit in de groep met 

nieuw-ontwikkeld AF kon niet worden aangetoond, mede door de beperkte sample size.  

AF patiënten die een operatie ondergaan moeten hun anticoagulans tijdelijk 

onderbreken omdat dit het risico op bloedingen vergroot. Patiënten met een hoog beroerte 

risico worden vaak ‘overbrugd’ met een laagmoleculair gewicht heparine (LMWH). 

Overbrugging verhoogt het risico op bloedingen en daarom bestaat discussie over de 

noodzaak van overbrugging. In Hoofdstuk 10 wordt een Markov model beschreven wat 

medische beslisvorming met betrekking tot overbrugging zou kunnen vergemakkelijken 

voor AF patiënten die een VKA gebruiken. Het bloedingsrisico (HASBLED) alsmede 

het beroerterisico (CHA2DS-VASc) werden meegewogen. Deze evaluatie laat zien dat 

overbrugging alleen voordelen heeft in patiënten met een laag bloedingsrisico (gelijk of 

kleiner dan 2) of een hoog beroerterisico (score 6 of hoger). De post-procedurele tijd tot 

het bereiken van de gewenste INR heeft tevens een significante invloed op de resultaten: 

er werd geen significant effect van overbrugging gevonden als de gewenste INR binnen 5 

dagen werd bereikt. Clinici moeten een besluit tot overbrugging nemen op basis van het 

bloedingsrisico, het beroerterisico en de verwachtte post-procedurele INR. In de praktijk 

zal slechts een zeer klein deel van de AF patiënten profijt hebben van overbrugging. 

Een interventie die veelal wordt toegepast in AF patiënten om het sinusritme te 

herstellen is elektrische cardioversie. AF symptomen kunnen erg belastend zijn en 

electieve elektrische cardioversie kan via snel herstel van het normale hartritme bijdragen 

aan een verbetering in kwaliteit van leven van de patiënt. Een anticoagulans wordt 

gebruikt rondom cardioversie omdat dit geassocieerd is met een verhoogd risico op een 

beroerte en of embolie. In Hoofdstuk 11 wordt het gebruik van een VKA vergeleken 

met het gebruik van de NOAC rivaroxaban om de kosteneffectiviteit van rivaroxaban 

rondom cardioversie te bepalen vanuit een maatschappelijk perspectief met behulp van 
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een gezondheidseconomisch model. Het model volgt de patiënt levenslang vanaf 30 dagen 

voor de cardioversie. Het gebruik van rivaroxaban in electieve elektrische cardioversie 

is een kosteneffectieve interventie bij een willingsness-to-pay van €20,000/QALY. Er is 

daarbij een 50% kans om kostenbesparend te zijn. De kostenbesparing werd voornamelijk 

gedreven door indirecte kosten zoals verlies van productiviteit en kosten voor thuiszorg/

mantelzorg. Daarnaast was de kans op inadequate antistolling voor de ingreep kleiner bij 

rivaroxaban waardoor minder vaak uitstel van de cardioversie nodig was.
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Atrium fibrillation (AF) is the most common cardiac arrhythmia. AF is associated with 

an increased risk for stroke and mortality. The disease has a prevalence of 5.5% in the 

population aged 55 years and over and this increases to ~18% in people aged 85 years and 

over. The worldwide economic burden associated with AF is high, which is related to the 

impact on quality of life of stroke as a cause of AF. Patients with AF have a 5-fold increased 

risk to develop a stroke. AF can be asymptomatic or symptomatic, wherefore systematic 

screening for this cardiac arrhythmia could be of high importance to diagnose the disease 

early on and to initiate the appropriate preventive therapy. Oral anticoagulants, including 

the vitamin-K antagonists (VKAs) and the non-vitamin K antagonist oral anticoagulants 

(NOACs), reduce the stroke risk by influencing blood anticoagulation and therewith 

preventing blood clot formation. Acenocoumarol and fenprocoumon are the VKAs used 

in the Netherlands, the NOACs are apixaban, dabigatran, edoxaban and rivaroxaban. 

This thesis is divided in 2 sections: Part A describes AF screening, stroke prevention 

and aspects related to AF treatment. Part B focuses on specific subgroups with AF. This 

thesis includes epidemiological, descriptive research as well as health-economic analyses. 

Part A: Screening, stroke prevention, and atrial fibrillation treatment aspects

Screening for AF can help to detect AF patients in an early stage so that an anticoagulant 

can be initiated to reduce the stroke risk. In Chapter 2, a the cost-effectiveness of single 

time-point screening session alongside the seasonal flu vaccination is evaluated. A single-

lead ECG with automated AF detection is used for the screening. Newly diagnosed AF 

patients were modelled in life-long time to explore the effect of initiating stroke prevention 

after AF detection. Screening for AF showed to be a cost-effective intervention and was 

even found to be cost-saving. Screening for AF can contribute to early AF detection and 

therewith averting strokes, amongst others, which leads to lower health care costs and 

increased QALYs.

The incidence and prevalence of AF has been studied extensively in high-income, or 

developed, countries. The importance of early detection and treatment is an implicit part 

of cardiology guidelines. In low-income countries, or developing countries, less is known 

about the incidence and prevalence of AF, while non-communicable diseases, including 

cardiovascular disease, have an increasing contribution to the disease burden in lower 

income countries. Chapter 3 describes a systematic review focused on the incidence and 

prevalence of AF in Sub-Saharan Africa (SSA). The studies included in this review showed 

a possible underreporting of AF and occurrence of AF at an earlier age compared to high-

income countries. The lower number of AF patients in SSA, based on published literature, 

could be an underestimate due to more restricted access to healthcare and a less frequent 

use of routine electrocardiogram (ECG) monitoring. The results of this systematic review 

lead to a health-economic evaluation to assess the feasibility of screening for AF in SSA. 
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The modelling study in Chapter 4 evaluates the feasibility of a single time-point AF 

screening session amongst the Nigerian population using a single-lead ECG device with 

subsequent initiation of an anticoagulant if AF was detected. As an anticoagulant, both 

warfarin (a VKA) and the NOACs were evaluated. Because the NOACs are relatively 

expensive for less prosperous countries, a threshold analysis was also carried out to 

determine the cost-effective price for a NOAC in Nigeria. AF screening with subsequent 

treatment using warfarin was cost-effective at an incremental cost-effectiveness ratio of 

$986/QALY versus a willingness-to-pay threshold of the gross domestic product. The 

intervention was not cost-effective with the use of a NOAC, mainly caused by the high 

price of the drug. A NOAC would only be cost-effective at a price of $86 per 6 months. 

AF screening in SSA can be worth the investment is screening is relatively inexpensively 

organized, for example by using eHealth solutions, and if the costs of the anticoagulant 

are not too high. 

NOAC prescription warrants careful consideration due the differences in prevailing 

dosing criteria to determine to correct the dose for the individual patient. Patient-related 

factors such as age, weight and renal function but also co-medication should be taken into 

account. In Chapter 5, a retrospective study is described that looked at the prescription 

of NOACs in relation to the dose in the drug label. Around 10% of the included patients 

had an incorrect initial dose prescribed, with underdosing occurring more frequently 

than overdosing. In a substantial portion of the prescriptions, the appropriateness of 

the dose could not be determined due to missing data such as weight or renal function 

that were not available in the patient medical dossier. A reduced dose (the lowest NOAC 

dose approved for AF stroke prevention) was a predictor for an incorrect prescription. 

Prescription errors can be easily averted by having all relevant patient information at 

hand, including renal function, and by including these factors to determine the correct 

NOAC dose. 

Chapter 6 focuses on medication adherence in AF patients that use a NOAC. The 

research was performed using a prescription database from Sweden and the Netherlands. 

The focus was on patients using a NOAC at least 180 consecutive days to have a selective 

focus on AF patients. The study described secondary adherence because patients had 

been persistent (or primary adherent) for 180 days already. Secondary adherence was 

determined using the medication possession ratio (MPR), meaning how many days the 

patients has possessed the drug, and a patient was considered secondary adherent with 

a MPR of 80% or higher. The results showed that secondary adherence was high, both in 

the Swedish and Dutch patient cohorts, with a twice daily regimen having a higher odds 

of secondary adherence compared to a once daily regimen. 

Atrial fibrillation is associated with substantial healthcare costs, influenced by 

many factors. In Chapter 7 the difference in health care costs was studied between AF 
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patients starting with the VKA acenocoumarol or the NOAC dabigatran. The research 

was based on retrospective hospital claims data, with a distinction between cardiology 

costs and total hospital costs. Dabigatran use predicted lower cardiology costs and total 

health care costs, also when only focusing on anticoagulant naïve patients. Age and 

stroke risk were no predictive factors for the costs. A limitation of this study was the use 

of hospital costs only, while a significant part of the costs are also generated outside the 

hospital. AF related events were low due the small sample size and therefore there was no 

unambiguous conclusion if the difference in costs between the two drugs was associated 

with the efficacy and safety of the drugs. 

Part B: Focus on specific AF subpopulations

Almost 30% of the AF patients have coronary artery disease, for which they may require 

a percutaneous coronary intervention (PCI). After a PCI, platelet inhibitors including 

aspirin and P2Y12 inhibitors (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) play an important 

role to prevent in-stent thrombosis. However, these drugs do not protect against AF 

related stroke, and therefore these patients need to continue anticoagulation therapy. 

The combination of platelet inhibitors and anticoagulants increases the risk of bleeding. 

An optimal balance has to be found in the combination of platelet inhibitors and 

anticoagulants to reduce the thrombo-embolic risk while minimizing the bleeding risk. 

Chapter 8 is a review that described the combination of the abovementioned drugs 

in AF patient undergoing PCI. The current evidence suggests that the combination of a 

NOAC with clopidogrel would be safer than combining dual platelet inhibition (aspirin 

+ a P2Y12 inhibitor) with a VKA because this second option would increase the risk of 

bleeding without a clear advantage in effectiveness. Many trials are ongoing that study the 

combination of a NOAC with one or two platelet inhibitors. At the moment, dual therapy 

(anticoagulant + P2Y12 inhibitor) seems to be a preferred option over triple therapy 

(anticoagulant + aspiring + P2Y12 inhibitor).

Chapter 9 describes a very specific population: critically ill patients that develop 

AF during their ICU admission. The incidence of AF on the ICU is around 5% in literature 

but there is no clear guidance on the use of anticoagulation in this specific group. This 

retrospective study looked at the difference in mortality between ICU patients without 

AF, AF that was previously diagnosed (known AF) and AF that newly developed during 

the ICU admission. The mortality in the hospital and after hospital discharge was 

significantly higher in patients with new-onset AF compared to both patient with known 

AF and patient without AF. At hospital discharge, only 56.3% of the patients eligible 

for anticoagulation, based on their stroke risk, received an anticoagulant. An effect of 

anticoagulant use on mortality could not be determined in the new-onset AF group due 

to the limited sample size. 
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AF patients planned for a procedure need to temporarily interrupt their anticoagulant 

because it increases the risk of bleeding. Patients with a high stroke risk are often ‘bridged’ 

with a low-molecular weight heparin (LMWH). Bridging increases the risk of bleeding 

and therefore it is not fully clear when bridging is beneficial. In Chapter 10, a Markov 

model is described that could aid medical decision making with regard to bridging AF 

patients using a VKA. The bleeding risk (HASBLED) and the stroke risk (CHA2DS2-

VASc) were taken into account. This evaluation showed that bridging is only beneficial 

in patients with a low bleeding risk (equal or smaller than 2) or a high stroke risk (score 

of 6 or higher). The post-procedural time to reach the target INR has a significant impact 

on the results: there was no significant benefit for bridging if the INR would be reached 

within 5 days. Clinicians need to decide on bridging with the consideration of bleeding 

risk, stroke risk and expected post-procedural time to target INR. In practice, only a 

small group of AF patients would benefit from bridging anticoagulation. 

An intervention commonly used in AF patient to restore normal sinus rhythm 

is electrical cardioversion. AF symptoms can be burdensome and elective electrical 

cardioversion can therewith contribute to improve the patient’s quality of life. An 

anticoagulant is used around cardioversion because this is associated with an increased 

risk of a stroke or systemic embolism. Chapter 11 compares the use of a VKA with the 

use of the NOAC rivaroxaban to assess the cost-effectiveness of rivaroxaban around 

cardioversion with a health economic model. The model follows patients life-long starting 

30 days prior to the cardioversion procedure. The use of rivaroxaban around electrical 

cardioversion is a cost-effective intervention at a willingness-to-pay of €20,000/QALY 

from a societal perspective. There is a 50% chance that the intervention is even cost-

saving. The cost reduction was driven by the indirect costs such as loss of productivity 

and the costs for homecare. Besides that, the risk of inadequate anticoagulation prior 

to the procedure was lower with rivaroxaban wherefore fewer cardioversion procedures 

had to be postponed.
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