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        MR ASAP

Een ambulance-trial over nitroglycerine bij een CVA

MR ASAP
Hoewel een aanzienlijk deel van de patiënten met een herseninfarct tegenwoordig behandeld kan 

worden met intraveneuze trombolyse of intra-arteriële thrombectomie wordt nog steeds maar 
ongeveer de helft van de patiënten na een beroerte weer onafhankelijk van de hulp van anderen. 

Nitroglycerine, een vaatverwijder die al erg lang wordt gebruikt binnen de cardiologie, kan mogelijk 
bijdragen aan een beter herstel van patiënten met een beroerte. Aanwijzingen daarvoor komen uit 

dierproeven en enkele studies met mensen waarin behandeling met een nitroglycerine pleister, 
gestart in de eerste uren na het ontstaan van een herseninfarct of hersenbloeding de kans op een 

goed herstel aanzienlijk deed toenemen.1,2 Een hypothese is dat dit komt door een verbetering van de 
intracraniële bloedvoorziening via collateralen en door een lichte daling van de bloeddruk. Een recente 

grote Britse studie vond dat echter niet.3 
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Studieontwerp
MR ASAP staat voor Multicentre Randomised trial of Acute 
Stroke treatment in the Ambulance with a nitroglycerin 
Patch en heeft als doel om te onderzoeken of de behande-
ling met een nitroglycerinepleister, gestart in de ambulance 
binnen 3 uur na aanvang van symptomen, leidt tot een 
beter functioneel herstel na 90 dagen bij patiënten met 
verdenking op een beroerte (zie kader Box 1). Momenteel is 
of wordt de studie actief in zes ambulanceregio’s (Utrecht, 
Amsterdam, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, IJsselland, 
Zuid Holland-Zuid) en 18 ziekenhuizen (zie kader Box 2).

Verpakking nitroglycerinepleister

Rol ambulanceverpleegkundigen in 
MR ASAP

Ambulanceverpleegkundigen hebben een cruciale rol in MR 
ASAP, omdat zij patiënten screenen op geschiktheid voor 
deelname aan de trial en, als een patiënt aan de criteria 
voldoet, via een app loten of de patiënt wel of niet een 
nitroglycerinepleister krijgt. Het daadwerkelijk includeren 
van de in de ambulance gerandomiseerde patiënt gebeurt 
in het ziekenhuis, waar informed consent wordt gevraagd 
door de arts of gespecialiseerd verpleegkundige. Ook moet 
een ambulanceverpleegkundige studiehandelingen volgen. 
De inzet en het enthousiasme van de ambulanceverpleeg-
kundigen worden erg gewaardeerd!

Studiehandelingen ambulancepersoneel
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        Voortgang inclusies
De eerste patiënt werd in MR ASAP geïncludeerd in april 
2018. Vanwege de publicatie van de eerdergenoemde Britse 
trial,3 die qua opzet vergelijkbaar was met MR ASAP en 
waarvan het resultaat ‘neutraal’ was, is de MR ASAP tijdelijk 
gestaakt in februari 2019 en is er een tussentijdse analyse 
uitgevoerd door de onafhankelijke Data and Safety Moni-
toring Board. Na groen licht te hebben gekregen om de 
trial voort te zetten, zijn de inclusies in januari 2020 weer 
van start gegaan. Helaas moest de trial wederom gestaakt 
worden in maart 2020 vanwege COVID-19. Inmiddels zijn 
alle regio’s weer aan het includeren en zitten we momen-
teel op 250 inclusies. Nog 1150 te gaan!

Workflow MR ASAP

Tot slot
Heb je vragen, opmerkingen, of feedback? We horen het 
graag! Reacties kunnen gemaild worden naar mrasap@
umcutrecht.nl.

Extra informatie:
https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s13063-019-3419-z
www.contrast-consortium.nl
www.mrasap.nl
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Box 1: MR ASAP ‘in a nutshell’

Onderzoeksvraag. Verbetert een nitroglycerine 
pleister, geplakt in de ambulance binnen 3 uur na 
aanvang van klachten, het herstel van patiënten met 
een herseninfarct of hersenbloeding?
Type onderzoek: fase 3 gerandomiseerde Trial (RCT)
Studie populatie: 1400 volwassen patiënten met 
verdenking op een beroerte in de ambulance. 
Behandeling: de helft van de patiënten krijgt een 
nitroglycerine pleister (5 mg/24 uur), aangebracht 
door de ambulanceverpleegkundige, voor totaal 24 
uur. De controle groep krijgt de standaardbehande-
ling (niet een placebo).
Uitkomstmeting: na 90 dagen wordt de modified 
Rankin Scale score gemeten, een maat die het functio-
neel herstel aangeeft.

Box 2: Deelnemende centra MR ASAP 

Ambulancediensten
Amsterdam
Gelderland-Midden
Gelderland-Zuid
Utrecht 
IJsselland
Zuid-Holland Zuid

Ziekenhuizen
Albert Schweitzer Ziekenhuis
AUMC – locatie AMC 
AUMC – locatie VUmc 
Beatrixziekenhuis 
Canisius Wilhelmina ziekenhuis 
Deventer ziekenhuis 
Diakonessenhuis 
Dijklander 
Gelderse Vallei 
Isala
Meander
OLVG
Radboudumc
Rijnstate
Slingeland ziekenhuis
Sint Antonius ziekenhuis
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Ziekenhuis Rivierenland
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