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SAMENVATTING

In dit proefschrift werden associaties tussen risicofactoren voor hart- en vaatziekten en de 

bloedstolling bestudeerd. In het eerste deel, werden verschillende risicofactoren voor arteriële 

en veneuze trombose, alsmede de associatie tussen de twee aandoeningen besproken. Deel twee 

beschreef het risico op hart- en vaatziekten en de kwaliteit van leven in patiënten met hemofi lie.

Deel I. Risicofactoren voor hart- en vaatziekten

In hoofdstuk 1 is de associatie tussen veneuze en arteriële trombose geëvalueerd in een retrospec-

tieve studie bestaande uit 456 veneuze trombo-embolie (VTE) patiënten en 197 controles zonder 

VTE. De aanwezigheid van calcium neerslagen op de aortaboog op een thoraxfoto, wijst op een 

gevorderd stadium van atherosclerotisch lijden. Calcifi caties waren aanwezig in 33% van de VTE 

patiënten (voornamelijk met een spontane VTE) en in 18% van de controles (odds ratio (OR) 1.86; 

95% CI 1.18-2.95). Omdat calcifi caties van de aorta geassocieerd zijn met een verhoogd risico op 

athero-trombotische complicaties, ondersteunden deze bevindingen een verhoogd risico op CVD 

in patiënten met een veneuze trombose.

Gemeenschappelijke ziekteprocessen kunnen ten grondslag liggen aan de associatie tussen 

veneuze en arteriële trombose. Daarom zouden ook gemeenschappelijke therapeutische opties 

in overweging genomen kunnen worden. Statines zijn erg effectief gebleken in de preventie en 

behandeling van hart- en vaatziekten (HVZ) en recentelijk is er tevens een beschermend effect 

waargenomen op het optreden van VTE. In hoofdstuk 2 is in een grote landelijk database, 

bestaande uit 3093 longembolie (LE) patiënten, waarin ziekenhuisopnames zijn gekoppeld aan 

apotheekgegevens, het effect van statines op het optreden van een recidief (LE) onderzocht. In 

285 (9%) van de 3093 patiënten met een primaire LE, was er sprake een recidief LE. Gebruik van 

statines reduceerde het risico op recidief longembolie tot 52% (HR 0.48, 95%CI 0.35-0.67), zowel 

tijdens als na het staken van antistollings therapie met vitamine K antagonisten en het effect was 

het grootst voor hogere doseringen. Deze resultaten ondersteunen een rol van statine therapie in 

het voorkomen van een recidief LE. 

In hoofdstuk 3 werd het effect van statine therapie op VTE geëvalueerd in een meta-analyse van 

grote gerandomiseerde studies. Eenentwintig studies werden gevonden waarin statine therapie 

werd vergeleken met placebo (105 636 deelnemers) en toonden geen signifi cante reductie in het 

risico op VTE (464 vs 520 statin vs control OR 0.89, 95%CI 0.78-1.01, p=0.07). In zeven studies 

werd bovendien het effect van intensieve ten op zichte van standaard therapie (40 594 deelnemers) 

bekeken. Een hogere dosering statine was niet geassocieerd met een verlaagd risico op VTE (167 

vs 152, OR 1.10, 95%CI 0.88-1.37, p=0.41). In tegenstelling tot eerdere resultaten, wijzen deze 

resultaten niet op een beschermend effect van statines in het voorkomen van eerste episode van 

VTE.

In hoofdstuk 4, werd in een multicentre studie bestaande uit 157 VTE patiënten en 194 

controles, het aantal VTE patiënten dat al een indicatie heeft voor statine therapie vergeleken. 
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Vijfenveertig procent van de VTE patiënten had al een indicatie voor statines in vergelijking met 

33% van de controles (p=0.008) Artsen zouden zich bewust moeten zijn van het feit dat bij een 

groot deel van de trombose patiënten al een indicatie bestaat voor statine therapie in verband met 

een al bestaand verhoogd risico op hart-en vaatziekten. 

Nonsteroidal anti-infl ammatory drugs (NSAIDs) ook wel ontstekingsremmers genoemd, wor-

den wereldwijd voorgeschreven voor een grote scala aan aandoeningen gepaard gaande met pijn 

en ontsteking. In hoofdstuk 5 werd het risico op longembolie bekeken in patiënten die NSAIDs 

gebruiken. In een grote nationale database waarin ziekenhuisopnamen zijn gekoppeld aan data 

van de apotheek, werd de associatie tussen VTE en NSAIDs bekeken bestaande uit 4495 patiënten 

met LE en 16802 controles. Huidig gebruik van NSAIDs was geassocieerd met een verhoogd 

risico op LE (OR 2.39, 95% CI 2.06-2.77). Het risico was het hoogst voor traditionele NSAIDs, en 

gedurende de eerste 30 dagen van blootstelling (OR 4.77, 95% CI 3.92-5.81). Chronisch gebruik 

(<1 jaar) (OR 1.83, 95% CI 1.47-2.28) en langdurig gebruik (>1 jaar) (OR 2.14, 95% CI 1.48-3.09) 

waren echter ook geassocieerd met een verhoogd risico op LE. Hoewel er een duidelijk associatie 

werd gezien met longembolie, zou de associatie ook verklaard kunnen worden door onderliggende 

comorbiditeit, zeker gezien het feit dat paracetamol en tramadol een soortgelijke associatie lieten 

zien. Er lijkt sprake van een verhoogd risico op longembolie bij patiënten die NSAIDs gebruiken.

In dezelfde nationale database werd in hoofdstuk 6 de associatie tussen een schildklierziekte 

en ontstaan van LE geëvalueerd. In 3479 LE patiënten en 11830 controles, werden medicatie 

voor schildklierziekte en ziekenhuisopnames voor schildklierziekten en LE geëvalueerd. Nieuw 

gebruik (< 3 maanden) van medicatie voor hyperthyreoidie of hospitalisatie voor thyrotoxicose 

waren geassocieerd met LE (OR 3.22; 95% CI 1.12-9.22). Ook werd een associatie tussen nieuw 

gebruik van schildklierremmende medicatie en LE geobserveerd, met name 3 maanden na starten 

van de therapie (OR 4.58; 95% CI 1.28-16.43). Zowel patiënten met onbehandelde hyperthyreoidie 

alsook patiënten die recentelijk zijn gestart met schildklierstimulerende therapie in verband met 

een hypothyreoidie hebben een verhoogd risico op LE.

In hoofdstuk 7 werd de toepasbaarheid van het bepalen van protrombine fragmenten in de 

urine (Uf1+2) in de diagnostiek van VTE en myocardinfarct (MI) geëvalueerd. In 20 patiënten met 

een MI, 20 patiënten met een VTE en in 25 controle patiënten, werd in het bloed en in de urine 

f1+2 spiegels bepaald. Hoewel in VTE patiënten urine en plasma f1+2 spiegels duidelijk verhoogd 

waren ten opzichte van controles, werd in MI patiënten geen associatie gezien. De Uf1+2 spiegels 

waren echter erg laag in verhouding tot plasma spiegels. De toepasbaarheid van het bepalen van 

f1+2 in urine in het kader van de diagnostiek van VTE en MI lijkt vooralsnog beperkt.

Deel II. Hemofi lie, risico op hart- en vaatziekten en kwaliteit van leven

In hoofdstuk 8 werd een systematisch overzicht van de literatuur over hart- en vaatziekten (HVZ) 

bij patiënten met hemofi lie en de ziekte van Von willebrand (VWD) gegeven. In totaal werden 15 

longitudinale en cross-sectionele studies bestaande uit 19.242 patiënten geëvalueerd. Sterfte als 

gevolg van arteriële trombose was in de hemofi lie populatie lager dan in de gezonde controles 
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(SMR 0.51, 95%CI 0.24-1.09). Hemofi lie ging ook gepaard met een lager aantal niet-fatale myo-

cardinfarcten, met name in patiënten met een ernstige vorm van hemofi lie, maar deze resultaten 

waren gebaseerd op één enkele studie. Het voorkomen van atherosclerose, geobjectiveerd mid-

dels echografi sche intima media dikte (IMT) metingen van de arteriae carotis en femoralis, was 

gelijk tussen patiënten met VWD en hemofi lie en gezonde controles. Hemofi lie patiënten hadden 

echter wel minder plaques. Deze studie wijst op een beschermend effect van hemofi lie op athero-

trombose. Of hemofi lie patiënten ook beschermd zijn tegen atherosclerotisch lijden, blijft echter 

onduidelijk.

De lage sterfte door HVZ zou echter ook geassocieerd kunnen zijn met een andere levens-

stijl van hemofi lie patiënten die een chronische ziekte hebben en kan gepaard gaan met ander 

risicoprofi el. In hoofdstuk 9 werd de prevalentie van risicofactoren en het daarmee gepaard 

gaande risico op HVZ in hemofi lie patiënten vergeleken met mannen uit de algemene bevolking. 

Het aantal hemofi lie patiënten met hyperglycemie (24%) en hypertensie (51%) was hoger dan 

in de controle groep (p-waarde 0.001 en 0.03). De gemiddelde LDL cholesterol was lager dan in 

de controles (3.02 mmol/L (0.69-6.57) and 3.60 mmol/L (1.68-5.95), respectievelijk, p < 0.001). 

Bovendien hadden minder hemofi lie patiënten verhoogde LDL levels (p=0.045). Er was echter 

geen verschil in tienjarig risico op HVZ >10% tussen de hemofi lie patiënten en controles (12% and 

7% respectievelijk, p = 0.18). Deze bevindingen ondersteunen de theorie dat hypocoagulabiliteit 

en niet een andere levensstijl het risico op HVZ bij hemofi lie patiënten verlaagt. Of hemophilie 

patienten ook beschermt zijn tegen atherosclerose werd in het volgende hoofdstuk bestudeerd. 

In hoofdstuk 10 werden atherosclerose en endotheelfunctie onderzocht in 51 obese (body 

mass index (BMI) ≥30 kg/m2) en 47 niet-obese (BMI ≤25 kg/m2) hemophilia A patients, en 42 

obese en 50 gematchte niet-obese mannelijke controles. De IMT van de carotis was verdikt in de 

obese deelnemers (0.77 ± 0.22 mm) ten opzichte van de niet-obese deelnemers (0.69 ± 0.16 mm) 

( 0.07 mm (95%CI 0.02-0.13 mm, p= 0.008). Er werd geen verschil gevonden in gemiddelde 

IMT waarden van de carotis en femoralis tussen obese hemofi lie patiënten en obese controles 

( 0.02 mm (95% CI -0.07-0.11, p=0.67) en 0.06 mm (95% CI -0.13-0.25, p=0.55), respectively). 

Vijfendertig procent van de obese hemofi lie patiënten en 29% van de obese controles hadden een 

atherosclerotische plaque, welke niet gerelateerd was aan de ernst van de hemofi lie. Deze resul-

taten onderbouwen de gedachte dat de bescherming voor HVZ het gevolg is van een verminderd 

risico op athero-trombose. In dezelfde studiepopulatie werd in hoofdstuk 11 vervolgens gekeken 

naar de gevolgen van obesitas op de bloedstolling. De gemiddelde endogene thrombine potentiaal 

(ETP) en de gemiddelde F1+2 spiegels waren lager in hemofi lie patiënten dan in de controles (1272 

vs. 1625 nM.min (p<0.001) en 120 vs. 153 pmol/l (p<0.001), respectievelijk). Gemiddelde vWF:ag 

spiegels waren hoger in hemofi lie patiënten dan in de controles (132 vs. 115%, p=0.011). De met 

obesitas samenhangende stijging in PAI-1 spiegels en verlaagde spiegels van PAP waren vergelijk-

baar in hemofi lie patiënten en controles. De studie toont aan dat de met obesitas geassocieerde 

stollingsactivatie gelijk is in hemofi lie patiënten en controles.
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In hoofdstuk 12 werden de met obesitas geassocieerde beperkingen in het dagelijkse leven 

geëvalueerd in 30 hemofi lie A patiënten met en zonder obesitas. Hoewel obesitas binnen de 

hemofi liepopulatie net zo vaak voorkomt als in de algemene populatie, zijn de gevolgen mogelijk 

groter voor deze patiënten. Hemofi lie patiënten hebben door een hoog risico op gewrichtsbloe-

dingen al een hoog risico op artrose. De Hemophilie Activiteiten Lijst (HAL) werd gebruikt om de 

beperkingen in 15 obese (BMI≥30 kg/m2) en 15 patienten met normaal gewicht (BMI≤25 kg/m2) in 

kaart te brengen. Ten op zichte van de patiënten met een normaal gewicht, hadden de obese hemo-

fi lie patiënten een signifi cant lager som score van de HAL ((88/100 and 98/100, respectievelijk, 

p-waarde=0.02), welke voornamelijk werd verklaard door een afwijkende functie van de onderste 

extremiteiten. Bovendien werd er in de obese patiënten een hogere frequentie van bloedingen (17 

bloedingen in 8 patiënten) gevonden waarvoor behandeling met factor VIII noodzakelijk was in 

vergelijking met niet-obese patiënten (3 bloedingen in 3 patiënten) (p=0.045). Deze bevindingen 

ondersteunen het belang van preventie almede de behandeling van overgewicht in hemofi lie 

patiënten.
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