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In dit proefschrift worden twee uitingsvormen van veneuze trombose behandeld. Het 
eerste deel heeft betrekking op de etiologie van veneuze tromboembolie (VTE). We 
zochten naar nieuwe erfelijke risicofactoren voor VTE in families met onverklaarde 
trombofilie: de GENES studie. Het tweede deel van dit proefschrift heeft betrekking 
op de behandeling van oppervlakkige veneuze trombose. De beschikbare literatuur 
over de behandeling van oppervlakkige veneuze trombose werd op een  systematische 
manier beoordeeld en de etiologie en behandeling van de ziekte werden retrospectief 
onderzocht in zowel de eerste als de tweede lijn.  

Deel I: GENES studie

Ondanks het feit dat er meerdere erfelijke risicofactoren voor VTE bekend zijn, blijkt 
uit onderzoek dat er nog meer erfelijke risicofactoren moeten bestaan. De GENES 
studie is opgezet om nieuwe erfelijke risicofactoren voor VTE in families met 
onbegrepen trombofilie te identificeren. Echter, het ontbreken van een intermediair 
fenotype voor VTE bemoeilijkt de ontdekking van nieuwe erfelijke risicofactoren. 
Om die reden probeerden we een intermediair fenotype voor VTE  te definiëren 
door globale stollingstests uit te voeren in de GENES studie, zoals beschreven in 
Hoofdstuk 2. Stollingstests werden uitgevoerd in 353 individuen (17 families) 
waarvan 41 (12%) een VTE in de de voorgeschiedenis hadden. Een van de tests, de 
endogene trombine potenitaal (ETP), bleek geassocieerd te zijn met VTE (odds ratio 
(OR) 1.03 voor elk % verhoging, 95% CI 1.01-1.05) zodat deze mogelijk bruikbaar 
is als een intermediair fenotype voor VTE.  Daarnaast werd er een hoge erfelijkheid 
van de ETP (68%) gevonden in een specifieke familie uit de GENES. De relatie tussen 
bekende stollingsvariabelen en de hoogte van de ETP  in deze familie staat beschreven 
in Hoofdstuk 3. In de multivariate lineaire regressie analyse bleken de protrombine 
tijd (PT), factor VII, factor VIII, factor IX en antitrombine geringe determinanten 
van de ETP te zijn. Echter, geen van deze variabelen bleken grote onafhankelijke 
determinanten van de ETP. De ETP lijkt daarom een onafhankelijke risicofactor voor 
trombose. 
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In Hoofdstuk 4 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe techniek om eiwitprofielen 
te bekijken. Wij waren benieuwd of we hiermee eiwitten van biosystemen buiten de 
stollingscascade konden vinden die een onderscheid kunnen maken tussen mensen 
met en zonder VTE. Sera van 491 individuen uit 29 families met onbegrepen 
trombofilie werden geanalyseerd met de surface enhanced laser desorption/ionisation-
time of flight (SELDI-TOF) mass spectometry. Van de 69 piek clusters die gedetecteerd 
werden, bleken er 3 significant verschillend in expressie tussen deelnemers met en 
zonder VTE. In de multivariate analyse bleef 1 van de 3 pieken significant, echter de 
sensitiviteit en specificiteit van deze piek waren onvoldoende om de bevinding als 
bruikbaar te beoordelen. 
In een grote, proteïne C deficiënte familie werd met behulp van een ‘whole 
genome scan’ een kandidaat regio van genetische defecten voor veneuze trombose 
gevonden die gelegen was op chromosoom 18. Deze data werden bevestigd in een 
andere familie studie met onbegrepen trombofilie(GAIT studie). We verrichtten in 
dezelfde chromosomale regio (chromosoom 18)een linkage analyse voor veneuze 
trombose om deze bevindingen te bevestigen, deze staan beschreven in Hoofdstuk 
5. We voerden een zogenaamde two-point linkage analyse uit naar veneuze trombose  
waarbij veneuze trombose en verschillende stollings- en fibrinolysefactoren gebruikt 
werden als karakteristieken. Er werd geen linkage gevonden voor een van deze 
kenmerken (clot lysis tijd (CLT), ETP, trombine generatie tijd (TGT), geactiveerd 
proteïne C-sensitiviteitsratio (APC-sr), protrombine fragment 1+2 (F1+2) en veneuze 
trombose). In Hoofdstuk 6 werd een genome-wide (variance component) linkage 
analyse verricht in 22 families (304 individuen), inclusief de familie (128 individuen) 
met een hoge erfelijkheid voor de ETP.  Een suggestie van  linkage (LOD-score 2.0, 1.9 
en 2.5) werd gevonden op 16q22, 16q23, 17q22 en 20q11 voor respectievelijk factor II, 
factor V, PT en proteine C. Voor ETP werd een piek op 20a11 gevonden met een LOD 
score van 2.6. Voor VTE werd een linkage piek locus bevestigd op 11q23, zoals eerder 
door anderen beschreven. 
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Toekomst
Alhoewel de families in de GENES studie een waardevolle bron zijn gebleken voor de 
analyses hierboven beschreven heeft dit niet geleid tot de ontdekking van een nieuw 
erfelijk defect. Echter, de gevonden resultaten rechtvaardigen verder onderzoek, 
bijvoorbeeld naar de bijdrage van genetische factoren bij  de hoge proteïne C waarden 
in één specifieke familie. 

Deel II: Oppervlakkige veneuze trombose

Alhoewel veneuze tromboembolie uitgebreid is onderzocht, is er over oppervlakkige 
veneuze trombose (OVT) betrekkelijk weinig bekend. Oppervlakkige veneuze 
trombose is altijd beschouwd als een onschuldige aandoening, maar het risico op 
uitbreiding naar VTE wordt onderschat. In Hoofdstuk 7 wordt een systematisch 
overzicht gegeven van de beschikbare literatuur over de behandeling van OVT. Het 
doel hiervan was  de verzameling van alle gerandomiseerde onderzoeken over de 
effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze of chirurgische behandelingen van OVT 
om diep veneuze trombose of longembolie te voorkomen. In totaal bleken slechts vijf 
studies beschikbaar. Het poolen van de data was niet mogelijk door de heterogeniteit 
van de studies. Daarnaast hadden 3 studies grote methodologische tekortkomingen 
waardoor de klinische toepasbaarheid van de resultaten beperkt bleef. Eén van de 2 
overige (pilot) studies liet een niet-significante trend zien in het voordeel van hoge 
vergeleken met lage dosis ongefractioneerde heparine voor de preventie van VTE. 
De andere studie liet een niet-significante trend zien in het voordeel van een korte 
behandeling met laag-moleculair-gewichts heparine (LMWH) of een non-steroidal 
anti-inflammatory drug (NSAID) vergeleken met placebo kort na de behandeling met 
betrekking tot VTE, maar dit schijnbare voordeel verdween na drie maanden follow-up. 
Concluderend vermindert actieve behandeling van OVT de incidentie van uitbreiding 
en recidief. Hoofdstuk 8 is een Cochrane review. Wij beschreven de effectiviteit en 
veiligheid van oppervlakkige, medicamenteuze en chirurgische behandelingen in 
patiënten met OVT in het been. Vijfentwintig studies met 2509 patiënten met OVT 
werden beoordeeld in dit overzicht Poolen van de data en subgroep analyse was niet 
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mogelijk door de heterogene studieresultaten. Tevens bleek de methodologische 
kwaliteit van de meeste onderzoeken slecht. Behandeling varieerde van LMWH, 
ontstekingsremmers, oppervlakkige behandeling, chirurgie en een scala van andere 
orale, intramusculaire en intraveneuze behandelingen. Zowel LMWH als NSAIDs 
reduceerde de incidentie van uitbreiding of recidief van OVT significant (70%) in 
vergelijking met placebo. Grote bloedingcomplicaties werden in geen van de studies 
met LMWH en NSAIDs gerapporteerd. Verder was de effectiviteit en veiligheid van 
LMWH en NSAIDs gelijk. Echter, de studies die deze behandelingen evalueerden 
hadden een relatief kleine patiëntenpopulatie, waardoor geen adequate vergelijking 
tussen beide (LMWH en NSAIDs) mogelijk was. In het algemeen deed oppervlakkige 
behandeling locale symptomen verbeteren. Echter, geen data waren beschikbaar over 
de effecten van deze behandelingen op VTE en uitbreiding van OVT. Chirurgische 
behandeling gecombineerd met elastische kousen voor OVT bleek geassocieerd met 
een lager aantal veneuze tromboembolische complicaties en progressie van OVT in 
vergelijking met elastische kousen alleen. Daarnaast suggereerde een relatief kleine 
studie dat chirurgische behandeling net zo effectief en veilig zou zijn als LMWH. Op 
dit moment lijken LMWH en NSAIDs de beste therapeutische opties voor OVT. Uit 
hoofdstuk 7 en 8 kan worden geconcludeerd dat overtuigend bewijs met betrekking 
tot de optimale behandeling van OVT niet voorhanden is. Het lijkt raadzaam om 
patiënten met OVT te behandelen met - tenminste - een intermediaire (profylactische) 
dosis van LMWH.
In Hoofdstuk 9 beschrijven we  een historische follow-up studie om het risico van 
arteriële en veneuze complicaties na een oppervlakkige veneuze trombose in het been 
in de huisartsenpopulatie vast te stellen. Patiënten met OVT werden geïdentificeerd in 
medische registers van vijf gezondheidscentra in Amsterdam, in totaal 40.013 patiënten. 
Eindpunten waren diep veneuze trombose, longembolie, acuut coronair syndroom of 
ischemisch herseninfarct tijdens 6 maanden follow-up. Odds ratios werden bepaald 
om de relatie tussen OVT en deze eindpunten te kwantificeren. Blootgestelde 
patiënten hadden een 10 keer verhoogd risico (95% betrouwbaarheidsinterval 2.0-
51.6) om diep veneuze trombose tijdens follow-up te ontwikkelen, vergeleken met 
de niet-blootgestelde personen. Een verhoogd risico op longembolie, acuut coronair 
syndroom of ischemisch herseninfarct werd niet aangetoond.  Oppervlakkige veneuze 
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trombose is een duidelijke risicofactor voor diep veneuze trombose. Alhoewel 
effectieve behandelingen voor de preventie van diep veneuze trombose beschikbaar 
zijn is het absolute risico te laag om profylaxe te verdedigen in de huisartsenpopulatie. 
In Hoofdstuk 10 zijn de therapeutische opties, risicofactoren en klinische uitkomsten 
van patiënten met OVT retrospectief geanalyseerd. Patiënten met OVT werden 
geselecteerd uit de database van het vaatcentrum van een groot ziekenhuis, waarheen 
zij waren verwezen voor het uitsluiten van een diep veneuze trombose (zowel vanuit 
de huisartsenpraktijk als intern). Follow-up informatie was beschikbaar van 73 
patiënten (3/76 niet evalueerbaar). Van de 32 patiënten die behandeld werden met 
carbasalaatcalcium waren er 9 (28%) met een echografisch vastgestelde uitbreiding 
van de OVT in vergelijking met 3/11 (27%) van de LMWH groep en 3/6 (50%) van 
de onbehandelde groep. Diep veneuze trombose werd vastgesteld in 5/36 (14%) 
patiënten die behandeld werden met carbasalaatcalcium vergeleken met 1/13 (1%) in 
de LMWH groep en rest groep (o.a. hiroid crème) tijdens follow-up.  In 20 van de 36 
op trombofilie geteste patiënten werden één of meer defecten gevonden. De resultaten 
van dit onderzoek laten zien dat patiënten met OVT een risico lopen op uitbreiding 
naar VTE en daarom behandeld moeten worden of zorgvuldig vervolgd. 
Hoofdstuk 9 lijkt in tegenspraak met de gegevens uit hoofdstuk 7, 8 en 10, maar van 
belang is dat het hier om verschillende patiëntenpopulaties gaat. 

Toekomst
Gelet op de uitgebreide wetenschappelijke aandacht voor VTE, is het eigenlijk 
verbazingwekkend dat onderzoek naar het oppervlakkige deel van deze ziekte 
eigenlijk pas net begonnen is. Een van de mogelijke verklaringen zou kunnen zijn 
dat OVT vooral wordt gezien in de huisartsenpraktijk waar minder aanvullend en 
wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt in vergelijking met de tweedelijn. Dit heeft als 
resultaat dat er nog geen evidence-based richtlijn over diagnose en behandeling van 
OVT bestaat. De resultaten van een grote dubbelblinde gerandomiseerde studie, waarin 
een profylactische dosering fondaparinux wordt vergeleken met placebo (CALISTO 
studie), zullen waarschijnlijk op korte termijn gepubliceerd worden. Hopelijk zal dit 
leiden tot een evidence-based en rationele benadering  van patiënten met OVT. 




