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SAMENVATTING 

Longembolie is een veel voorkomende en mogelijke dodelijke aandoening, waarbij een of meer 

bloedstolsels de longslagaders blokkeren. Als patiënten een klinische verdenking op 

longembolie hebben, zijn er diverse diagnostische strategieën mogelijk. Deze bestaan 

tegenwoordig meestal uit een combinatie van een klinische beslisregel voor het inschatten van 

de kans op de ziekte, een D-dimeer bloedtest (een indirecte maat voor de stollingsactiviteit in 

het bloed), eventueel gevolgd door een beeldvormend onderzoek, zoals een CT-scan.  

Dit proefschrift beschrijft verschillende aspecten van de diagnostiek en de behandeling van 

longembolie. In het eerste deel worden onderzoeken beschreven die als doel hebben de 

diagnostiek te verbeteren. Het tweede deel gaat over de behandeling en de prognose van 

patiënten bij wie de diagnose is vastgesteld. De focus van het derde deel is de diagnostiek en 

prognose van longembolie bij twee specifieke patiëntengroepen.  

Deel I – Diagnostiek van longembolie 

Hoofstuk 2 geeft een algemene inleiding op de ziekte longembolie en biedt een overzicht van 

de huidige diagnostische methoden om longembolie uit te sluiten of aan te tonen. In 

hoofdstuk 3 worden de veiligheid en klinische toepasbaarheid van een onlangs 

geïntroduceerde klinische beslisregel, de simplified Wells rule (vereenvoudigde Wells 

beslisregel) gevalideerd in een onafhankelijk cohort van patiënten met verdenking 

longembolie. De originele Wells beslisregel en de vereenvoudigde versie bestaan uit dezelfde 

klinische variabelen, maar deze variabelen krijgen in de vereenvoudigde versie allemaal 

hetzelfde gewicht (1 punt), in plaats van verschillende gewichten (1, 1,5 of 3 punten). Dit 

vergemakkelijkt het berekenen van de score: als één of geen van de items aanwezig is, kan een 

normale D-dimeer test de diagnose uitsluiten. De in hoofdstuk 3 gepresenteerde 

retrospectieve validatie studie laat zien dat het aantal patiënten dat als “longembolie 

onwaarschijnlijk” wordt geclassificeerd met de vereenvoudigde Wells beslisregel gelijk is als 

wanneer de originele Wells beslisregel wordt gebruikt: respectievelijk 70% en 78%. De 

prevalentie van longembolie in deze patiëntengroepen bedroeg 12% en 13%. Als de klinische 

inschatting “onwaarschijnlijk” is en de D-dimeer test vervolgens ook normaal is, kan de 

diagnose longembolie veilig worden uitgesloten. Dit was het geval in 28% van de patiënten bij 

gebruik van de originele Wells beslisregel en bij 26% van de patiënten bij gebruik van de 

vereenvoudigde Wells beslisregel. Geen van de patiënten bij wie de diagnose op deze manier 

was uitgesloten, had veneuze tromboembolie (VTE, i.e. diep veneuze trombose (DVT) of 

longembolie) in de drie maanden follow-up, waarop geconcludeerd werd dat de 

vereenvoudigde Wells beslisregel (in combinatie met de D-dimeer test) een veilige en 

betrouwbare beslisregel is. De werking van deze beslisregel wordt prospectief gevalideerd in 

hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk worden vier bekende of recent geïntroduceerde beslisregels met 

elkaar vergeleken voor het uitsluiten van longembolie, in combinatie met de D-dimeer test: de 

Wells beslisregel, de Revised Geneva Score (RGS), de vereenvoudigde Wells beslisregel en de 

Samenvatting

232



 

vereenvoudigde RGS. Doormiddel van een black-box studie opzet werden de verschillende 

variabelen verzameld die nodig waren voor het berekenen van de beslisregel scores. Ook de D-

dimeer uitslag werd toegevoegd. Een computerprogramma berekende de verschillende 

uitkomsten volgens de vier beslisregels en combineerde deze met de D-dimeer uitslag; 

vervolgens gaf het programma aan of de diagnose kon worden uitgesloten of dat een CT-scan 

nodig was. Bij patiënten met “onwaarschijnlijke” klinische inschatting volgens alle vier de 

beslisregels, in combinatie met een normale D-dimeer, werd de diagnose uitgesloten. Als ook 

maar één van de beslisregels een “waarschijnlijke” inschatting aangaf, of als de D-dimeer test 

afwijkend was, werd er een CT-scan gemaakt. De patiënten bij wie longembolie werd 

uitgesloten werden drie maanden gevolgd om de incidentie van veneuze trombo-embolische 

complicaties te bepalen. Vervolgens werd voor elke patiënt gekeken naar de uitkomst van de 

individuele beslisregels (alleen en in combinatie met de D-dimeer uitslag) en werden de 

uitkomsten van de vier beslisregels met elkaar vergeleken. Afhankelijk van de beslisregel, 

varieerde het aantal patiënten dat een “onwaarschijnlijke” uitkomst had van 62% (met de 

vereenvoudigde Wells regel) tot 72% (met de Wells regel), maar de prevalenties van 

longembolie in deze “onwaarschijnlijke” categorie waren vergelijkbaar voor de vier beslisregels 

(13%-16%). Gecombineerd met een normale D-dimeer, kon de diagnose worden uitgesloten in 

22%-24% van de patiënten; de incidentie van VTE tijdens de drie maanden follow-up was 

vergelijkbaar tussen de vier beslisregels: n=1, 0,5%-0,6% (bovenste grens van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval [BI]: 2,9%-3,1%). Ondanks het feit dat de uitkomst van de 

beslisregels met elkaar verschilde in 30% van de patiënten, was er in geen van deze patiënten 

met een discrepante beslisregel uitslag en een normale D-dimeer sprake van een longembolie. 

Op basis hiervan werd geconcludeerd dat de vier beslisregels vergelijkbaar waren qua 

veiligheid en klinische toepasbaarheid in het uitsluiten van longembolie, in combinatie met een 

D-dimeer test. Hiermee zijn de vereenvoudigde regels ook prospectief getoetst en gevalideerd, 

en daarmee klaar voor gebruik in de klinische praktijk.  

In hoofdstuk 5a en 5b worden de resultaten beschreven van drie enquêteonderzoeken naar 

het gebruik van de beslisregel en de invloed van kennis van de D-dimeer uitslag op de klinische 

kansschatting. Uit het eerste enquêteonderzoek kwam naar voren dat lang niet alle artsen zich 

houden aan de richtlijnen voor het gebruik van de beslisregel en de D-dimeer test. In de twee 

andere enquêteonderzoeken werden vervolgens verschillende hypothetische casus aan artsen 

gepresenteerd; afhankelijk van de versie die de artsen toegestuurd hadden gekregen, was er 

bij elke casus sprake van een afwijkende, een normale, of geen D-dimeer uitslag. De respons 

liet zien, dat als een arts kennis had van de D-dimeer uitslag dit de klinische kansschatting 

beïnvloedde: een normale D-dimeer zorgde vaker voor een “onwaarschijnlijke” klinische 

kansschatting, terwijl een afwijkende D-dimeer vaker resulteerde in een “waarschijnlijke” 

kansschatting. Beide uitkomsten zouden directe klinische consequenties kunnen hebben, zoals 

het uitvoeren van onnodige diagnostische testen (CT-scans) of het ten onrechte uitsluiten van 
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de diagnose. Het is daarom van belang dat de beslisregel wordt gedaan alvorens een D-dimeer 

test wordt uitgevoerd.  

 

In hoofdstuk 6 wordt een nieuwe leeftijdsafhankelijke D-dimeer afkapwaarde gepresenteerd. 

Naarmate patiënten ouder worden, neemt de specificiteit van de D-dimeer test af. Dit 

betekent dat oudere mensen minder vaak een normale D-dimeer hebben, ook zonder dat er 

sprake is van longembolie. Daardoor zijn er vervolgens minder mensen bij wie longembolie kan 

worden uitgesloten op basis van de beslisregel en de D-dimeer. Als bij patiënten boven de 50 

jaar met een “onwaarschijnlijke” beslisregel de D-dimeer afkapwaarde echter wordt 

opgehoogd doormiddel van de volgende regel: leeftijd x 10 µg/L, dan blijkt dat het aantal 

patiënten bij wie longembolie kan worden uitgesloten fors toeneemt, zonder dat dit ten koste 

gaat van de veiligheid. In de totale populatie nam het absolute aantal patiënten bij wie de 

diagnose zonder extra onderzoeken kon worden uitgesloten toe met 6%, bij patiënten >70 jaar 

verdubbelde dit percentage van 16% naar 33%.  

De nieuwe afkapwaarde lijkt ook veilig en toepasbaar bij patiënten met kanker, zoals blijkt in 

hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk wordt specifiek gekeken naar de toepasbaarheid van de 

beslisregel en de D-dimeer test bij patiënten met kanker en een verdenking longembolie; deze 

is veel lager vergeleken bij mensen zonder kanker. Uit deze studie blijkt dat de variabelen van 

de Wells beslisregel veel minder voorspellend zijn bij mensen met dan bij mensen zonder 

kanker. Ophogen van de D-dimeer afkapwaarde zorgde voor een bescheiden toename (5%) van 

de toepasbaarheid van de D-dimeer test; dit was mogelijk tot 700 µg/l, of met de 

leeftijdsafhankelijke afkapwaarde.  

Op dit moment worden de klinische beslisregel en de D-dimeer test alleen in het ziekenhuis 

(tweedelijns zorg) gebruikt om longembolie uit te sluiten. Bij gebruik van een kwalitatieve D-

dimeer test in plaats van een kwantitatieve test, zou het ook denkbaar zijn om de 

beslisregel/D-dimeer combinatie in de eerste lijn toe te passen. Dit zou betekenen dat de 

patiënt niet meer naar het ziekenhuis hoeft te komen. Hoofdstuk 8 is een scenario-analyse, 

waarbij op grond van de test-karakteristieken van twee kwalitatieve D-dimeer tests werd 

berekend hoe veilig en toepasbaar dit zou zijn. In theorie blijkt het mogelijk om de diagnose uit 

te sluiten op basis van een dergelijke kwalitatieve test, maar alleen in combinatie met een hele 

lage klinische kansschatting. Dit laatste resulteerde in een lage klinische toepasbaarheid van de 

test: slechts bij 24% (“SimpliRed” test) en 12% (“Simplify”) test was het mogelijk om de 

diagnose veilig uit te sluiten.  

 

Met de introductie van de multidetector-row CT scan (MDCT) is de gevoeligheid voor het 

detecteren van longembolie doormiddel van CT sterk toegenomen. Toch is het discutabel of de 

diagnose ook kan worden uitgesloten op basis van een normale MDCT bij patiënten met een 

hele hoge klinische kansschatting (Wells score >6). In hoofdstuk 9 wordt aan de hand van 

gegevens van een groot studiecohort van patiënten met verdenking longembolie bevestigd dat 
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een normale MDCT de diagnose inderdaad veilig uitsluit (VTE complicatie cijfer 1,1% van de 

patiënten, 95% BI 0,6-1,9%). Echter, bij patiënten met een hoge klinische verdenking is het 

aantal patiënten dat alsnog een veneuze tromboembolische complicatie krijgt hoger: 5,3% 

(95% BI, 1,8-14,4%). Deze groep patiënten verdient daarom extra aandacht in de follow-up. 

Omdat de CT scans steeds geavanceerder worden, neemt de gevoeligheid toe, maar daarmee 

ook de kans dat iets ten onrechte voor een kleine perifere longembolie wordt aangezien. In 

hoofdstuk 10 worden een minder- en meer geavanceerd type CT scan (4-slice en 64-slice) met 

elkaar vergeleken voor verschillen in het detectiepatroon. Ook al was de prevalentie van 

longembolie in de twee studiecohorten gelijk (22% en 24%), toch was er een trend naar meer 

perifere (subsegmentele) longemboliën met de meer geavanceerde 64-slice CT scanner. Verder 

werd opgemerkt dat in 10% van alle CT-scans deze bij nauwkeurige beoordeling eigenlijk niet 

conclusief waren. Dit laatste getal is veel hoger dan op grond van management studies altijd 

wordt aangenomen, en vraagt om extra aandacht.  

Vanwege het risico op kanker ten gevolge van blootstelling aan röntgenstralen bij CT-scan, 

vooral het risico op borstkanker bij jonge vrouwen, wordt in hoofdstuk 11 een studie 

gepresenteerd met daarin een alternatieve diagnostische strategie voor vrouwen <50 jaar, met 

als doel het aantal CT-scans te verminderen. In deze retrospectieve studie werd een 

combinatie van beslisregel, D-dimeer, thoraxfoto en long perfusie scan onderzocht. De 

strategie leek betrouwbaar genoeg om de diagnose correct aan te tonen of uit te sluiten, 

waarbij een CT scan kon worden voorkomen in 60% tot 83% van de vrouwen. Alvorens in de 

praktijk te kunnen worden gebruikt, moet de strategie prospectief gevalideerd worden.  

Deel II – Prognose van longembolie 

Hoofdstuk 12 geeft een overzicht van de voor- en nadelen van trombolyse bij diep veneuze 

trombose en longembolie. De prognose van longembolie kan variëren en sommige patiënten 

zouden baat kunnen hebben bij deze agressieve therapie.  

In hoofdstuk 13 wordt de CT-scan onderzocht als risico-stratificatie methode om patiënten met 

een gunstige of een slechte prognose te kunnen identificeren. Zoals onderzocht bij 457 

patiënten in deze studie, lijkt de afwezigheid van rechter ventrikel dysfunctie  

(RVD) een goede voorspeller op een goede afloop (negatief voorspellende waarde 100%) – 

patiënten zonder RVD zouden daarom in aanmerking kunnen komen voor thuisbehandeling. 

Aan de andere kant hadden mensen mét RVD op de CT-scan weliswaar een hogere kans op een 

slechtere uitkomst, toch lijkt (bij een positief voorspellende waarde van 15%) trombolyse niet 

gerechtvaardigd bij alle patiënten met RVD.  

Om het effect van antistollingstherapie te beoordelen, kan een herhaal scan gemaakt worden 

na een aantal weken therapie. Hoofdstuk 14 beschrijft de resultaten van een onderzoek 

waarbij dit bij 127 patiënten werd gedaan met een CT-scan en bij 38 patiënten met een 

perfusie-scan. Uit de vergelijking tussen deze twee groepen bleek dat de afname van trombus 

na drie weken therapie meer was in de CT-scan groep (45%) dan in de perfusie-scan groep 
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(29%). Dit impliceert dat trombus resolutie mogelijk sneller gebeurt en dat er mogelijk vaker 

normalisatie is met CT-scan dan tot nu toe werd aangenomen op basis van studies met 

perfusie-scan.  

Deel III – Longembolie in specifieke patiëntengroepen 

In het derde deel van dit proefschrift zijn twee studies beschreven waarin onderzoek is gedaan 

naar VTE en complicaties hiervan bij twee specifieke patiëntengroepen. In hoofdstuk 15 wordt 

gekeken naar de prevalentie van asymptomatische (incidenteel gevonden) VTE op CT-scans die 

gemaakt werden in het kader van stadiering van kanker. Bij 2,5% van de 838 patiënten met 

kanker bleek er sprake te zijn van asymptomatische trombose (95% BI, 1,6%-3,8%); de helft 

daarvan had DVT of longembolie (1,3%), de andere helft had trombose in de buikvaten (1,1%). 

Deze prevalentie was redelijk laag en de meeste patiënten met DVT of longembolie werden 

behandeld, maar toch viel op dat bijna niemand met trombose op een andere locatie dan in de 

diepe venen of de longen hiervoor werd behandeld. Verder onderzoek moet uitwijzen of dit 

terecht is of niet en wat de verdere implicaties hiervan zijn.  

In hoofdstuk 16 worden de resultaten beschreven van een studie die de aanwezigheid van 

chronische longembolie onderzocht bij 46 patiënten met het Klippel-Trenaunay Syndroom 

(KTS). Dit is een erfelijke aandoening die malformatie van de vaten geeft. Patiënten met dit 

syndroom hebben tevens een verhoogde kans op VTE. Door de continue vorming van stolsels 

in de vaten van deze patiënten, wordt gedacht aan een hoger risico op chronische 

longembolie, of zelfs chronische thromboembolische pulmonale hypertensie (CTEPH, hoge 

bloeddruk in de longvaten ten gevolge van chronische longembolie). Uit dit cohort onderzoek 

bleek dat ondanks dat een groot deel van de patiënten met KTS VTE had doorgemaakt (17%; 

95% BI, 8,7%-30%), er toch weinig mensen chronische longembolie hadden: 4,2% (95% BI, 

1,2%-14%). Op basis van deze gegevens lijkt screenen op CTEPH niet nodig te zijn. Toch blijft, 

gezien de ernst van incidentele beschrijving van KTS-patiënten met CTEPH, oplettendheid 

geboden, zeker bij KTS-patiënten met benauwdheidklachten en VTE in de voorgeschiedenis.  
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