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De term trombofilie werd aanvankelijk gebruikt voor een ongewoon sterke 

tromboseneiging, zoals recidiverende trombose, trombose op jongere leeftijd of 

trombose op een ongebruikelijk plek (sinus venosus cerebri, splanchnische venen). 

Tegenwoordig echter, wordt deze term vooral gebruikt voor laboratoriumafwijkingen, 

veelal in het bloedstollingssysteem, die het risico op veneuze trombo-embolie 

verhogen. De meest bekende vormen van trombofilie zijn de deficiënties van de 

natuurlijke anticoagulantia (antitrombine, proteïne C en proteïne S), de factor 

V Leiden en protrombine 20210A mutaties, persisterend verhoogde spiegels van 

stollingsfactor VIII en milde hyperhomocysteïnaemie. Hiernaast is trombofilie 

ook geassocieerd met premature atherosclerose en obstetrische complicaties zoals 

(habitueel) zwangerschapsverlies en pre-ecclampsie. Het feit dat de meeste vormen 

van trombofilie (minstens ten dele) overerfbaar zijn, betekent dat het vaststellen van 

deze stollingsafwijkingen niet alleen gevolgen heeft voor mensen met vasculaire 

aandoeningen, maar ook voor hun, veelal asymptomatische, familieleden. Dit 

proefschrift geeft een overzicht van de huidige inzichten in trombofilie. Het behandelt 

de huidige klinische praktijk van trombofilie testen en het gebruik hiervan in het 

voorkomen van recidief trombose. Verder beschrijft het de absolute risico’s op veneuze 

en arteriële trombose, alsmede obstetrische complicaties voor dragers van een 

specifieke trombofilie. Tenslotte wordt de rol als risicofactor voor veneuze trombose 

beschreven van een mutatie die myeloproliferatieve ziektes veroorzaakt. 

Hoofdstuk 1 dient ter inleiding en geeft een overzicht van de studies in dit 

proefschrift. 

Hoofdstuk 2 is een overzichtsartikel waarin de achtergrond, de prevalentie en 

risico’s van de meest bekende vormen van trombofilie beschreven worden. Tevens 

worden hierin de potentiële beleidsconsequenties besproken voor personen bij wie een 

trombofilie is vastgesteld met een nadruk op vrouw-specifieke trombose-aspecten. 

Hoofstuk 3 beschrijft de huidige Nederlandse praktijk van het testen op trombofilie. 

De indicaties en beleidsconsequenties van testen werd geanalyseerd door middel van 

een enquête onder de artsen van 2.000 opeenvolgende patiënten bij wie trombofilie 

onderzoek verricht werd. Deze testen werden uitgevoerd in een centraal laboratorium 

met landelijke diagnostische faciliteiten voor voornamelijk niet-academische 

ziekenhuizen en huisartsen. De belangrijkste bevindingen zijn dat slechts 42% van de 

geteste patiënten zelf een veneuze trombo-embolie heeft doorgemaakt. Bij 23% van de 

geteste personen was sprake van een arteriële trombose en 17% betrof vrouwen met 

obstetrische complicaties. Tenslotte had 16% van de geteste personen zelf nooit enige 

vasculaire aandoening gehad, maar waren getest in verband met een familielid met 
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trombofilie of veneuze trombose. De meest opvallende bevinding van deze studie is 

het feit dat de testuitslagen slechts in 23% van de geteste patiënten geleid hebben tot 

een beleidswijziging. 

Hoofdstuk 4 onderzoekt of het testen op trombofilie in de dagelijkse praktijk helpt 

bij het voorkomen van recidieftrombose in patiënten met een eerste diep veneuze 

trombose van het been of een longembolie. Trombofilie tests worden vaak verricht 

bij patiënten met trombose, ondanks dat trombofilie slechts een zwakke voorspeller 

is voor recidief. Positieve testuitslagen kunnen leiden tot beleidsaanpassingen zoals 

het verlengen van de initiële antistollingsbehandeling of intensievere profylaxe tijdens 

omstandigheden waaronder de kans op trombose vergroot is (bv. zwangerschap, 

post-partum of postoperatieve periode). De hypothese van deze studie is dat testen 

op trombofilie het risico op recidief trombose kan verlagen door middel van deze 

beleidsaanpassingen. Vanuit een groot patiënt-controle onderzoek van personen met 

een eerste diep veneuze trombose van het been of longembolie werden 197 personen 

opgespoord die een recidief gehad hebben tijdens de observatieperiode (patiënten) 

en 324 personen werden willekeurig geselecteerd als controle cohort. Trombofilie 

onderzoek werd verricht in 35% van de patiënten en in 30% van het controle cohort. 

De odds ratio voor recidief trombose in geteste versus niet-geteste personen was 1,2 

(95% betrouwbaarheidsinterval [BI ] 0,8-1,8). Dit betekent dat de kans op recidief 

veneuze trombo-embolie, in de klinische praktijk, niet verkleind wordt door het testen 

op trombofilie.

Hoofdstuk 5  beschrijft de resultaten van de eerste prospectieve observationele 

studie onder eerstegraads familieleden van patiënten met veneuze trombo-embolie of 

premature atherosclerose en de protrombine 20210A mutatie. In deze studie werden 

464 personen (236 dragers) geïncludeerd met een totale observatieduur van 1.816 

jaar (943 jaar voor de dragers). De jaarlijkse incidentie van eerste veneuze trombo-

embolie bedroeg 0,37% voor dragers en 0,12% voor niet-dragers (relatief risico 3,1; 

95%BI 0,3-29,6). De jaarlijkse incidentie van eerste arteriële trombose bedroeg 0,56% 

voor dragers en 0,73% voor niet-dragers (gecorrigeerd relatief risico 0,7; 95%BI 0,2-2,5). 

Concluderend zijn de absolute incidenties van zowel veneuze als arteriële trombose 

laag en derhalve zijn de klinische consequenties van dragerschap van de protrombine 

20210A mutatie beperkt. Het routinematig testen van alle eerstegraads familieleden 

van patiënten met deze mutatie lijkt niet te rechtvaardigen.

Hoofdstuk 6 is de tweede prospectieve familie cohortstudie van dit proefschrift. 

Op vergelijkbare wijze als in hoofdstuk 5, worden in deze studie 192 asymptomatische 

personen met verhoogde factor (F) VIII spiegels en 240 personen met normale spiegels 
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vervolgd met een gemiddelde observatieperiode van 31 maanden, teneinde het 

absolute risico op veneuze en arteriële trombose vast te stellen. De jaarlijkse incidentie 

van veneuze trombose bedroeg 1,25% in personen met verhoogde FVII spiegels en 

0,23% in personen met normale spiegels; odds ratio 5,5 (95%BI 1,1-27,3). De incidentie 

van arteriële trombose bedroeg 1,04% en 0,23% per jaar voor personen met en zonder 

verhoogde FVIII spiegels (odds ratio 4,5, 95%BI 0,9-23,5). Concluderend hebben 

asymptomatische personen met verhoogde FVIII spiegels die getest worden in het 

kader van familiaire veneuze trombose of premature atheroslerose een hoge incidentie 

van veneuze en arteriële trombose. Verhoogde FVIII spiegels verklaren wellicht ten 

dele de associatie tussen veneus en arterieel vaatlijden. 

Hoofdtsuk 7  is een retrospectieve studie waarin 478 eerstegraads familieleden 

van opeenvolgende patiënten met veneuze trombose of premature atherosclerose en 

hyperhomocysteïnaemie werden geïncludeerd. Het absolute risico op veneus en arterieel 

vaatlijden werd bepaald voor familieleden met en zonder hyperhomocysteïnaemie. 

De jaarlijkse incidentie van veneuze trombose was 0,16% voor personen met 

hyperhomocysteïnaemie en 0,11% in personen zonder; relatief risico 1,6 (95%BI 

0,6-4,5). De jaarlijkse incidentie van arterieel vaatlijden bedroeg 0,34% en 0,24% in 

personen met en zonder hyperhomocysteïnaemie; relatief risico 1,5 (95%BI 0,6-3,5). 

Het risico op veneuze trombose was verhoogd bij aanwezigheid van meerdere vormen 

van trombofilie in één persoon, maar dit betrof zowel personen met als zonder 

hyperhomocysteïnaemie. De jaarlijkse incidentie van zowel veneus als arterieel 

vaatlijden is licht verhoogd in familieleden met hyperhomocysteïnaemie. Echter, de 

absolute incidenties van beide was laag, zodat de rol van hyperhomocysteïnaemie als 

risicofactor voor vaatlijden van minder belang is.

Hoofdstuk 8 bestudeert de prognose na een eerste miskraam in vrouwen met 

factor V Leiden of the protrombine 20210A mutatie. Deze vormen van trombofilie zijn 

geassocieerd met enkelvoudige late miskramen en recidiverende vroege miskramen. 

Ondanks deze associaties is de zwangerschapsprognose na een eerste miskraam 

onbekend. Uit twee familie cohortstudies van eerstegraads familieleden van patiënten 

met factor V Leiden of de protrombinemutatie en geobjectiveerde veneuze trombose 

of premature atherosclerose, werden 93 vrouwen bestudeerd die voor de tweede 

maal zwanger werden na een miskraam in de eerste zwangerschap. Hun kans op een 

miskraam was groter dan die van 825 vrouwen waarbij bij de eerste zwangerschap een 

levend kind geboren werd (25 versus 12%, relatief risico 2,0, 95%BI 1,4-3,0). Bij vrouwen 

met een vroege miskraam tijdens de eerste zwangerschap (≤ 12 weken amenorroeduur) 

was de kans op een levend kind in de tweede zwangerschap 77% voor dragers en 

76% voor niet-dragers (relatief risico 1,0; 95%BI 0,8-1,3). Na een late miskraam (> 12 
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weken) was het de kans op een levend kind 68% voor dragers en 80% voor niet-dragers 

(relatief risico 0,9; 95%BI 0,5-1,3). De conclusie van deze studie is dat vrouwen met 

een miskraam tijdens de eerste zwangerschap een tweevoudig verhoogd risico hebben 

op een miskraam tijdens de volgende zwangerschap, onafhankelijk van dragerschap. 

Belangrijker is echter dat de prognose van de tweede zwangerschap, in absolute zin, 

redelijk goed is, zelfs voor vrouwen met trombofilie en een late miskraam, hetgeen 

twijfel zaait betreffende het risico en veronderstelde voordelen van behandeling met 

anticoagulantia van deze vrouwen. 

Hoofdstuk 9 bestudeert de rol van een nieuwe en mogelijk relevante risicofactor 

voor diep veneuze trombose. Recent werd een mutatie ontdekt in het JAK2 gen die 

geassocieerd is met de groep myeloproliferatieve aandoeningen.  Deze JAK2 mutatie 

(ookwel JAK2V617F) is aanwezig in 97% van patiënten met polycythemia vera and 

in 50% van patiënten met essentiële thrombocytose of idiopathische myelofibrose. 

Aangezien veneuze trombose nogal eens de eerste uiting is van deze myeloproliferatieve 

aandoeningen,  zou de aanwezigheid van de JAK2 mutatie geassocieerd kunnen zijn 

met een verhoogd risico op veneuze trombose. De aanwezigheid van deze mutatie 

werd bepaald in een patiënt-controle onderzoek van patiënten die verwezen werden 

naar het Academisch Medisch Centrum in verband met de verdenking op een diep 

veneuze trombose (DVT) van het been. De JAK2 mutatie bleek aanwezig in 3,2% van 

de patiënten bij wie een trombosebeen werd vastgesteld en in geen van de patiënten 

waarbij een trombosebeen werd uitgesloten (odds ratio voor DVT in dragers: ∞; 95%CI 

1.23-∞). Geen van de JAK2-positieve patiënten voldeed aan de diagnostische criteria 

van een myeloproliferatieve aandoening. Deze studie laat derhalve zien dat DVT het 

eerste symptoom zou kan zijn van een occult myeloproliferatief syndroom.

Het inzicht in trombofilie is het laatste decennium fors toegenomen. De absolute 

en relatieve risico’s van veneuze, arteriële en obstetrische vasculaire aandoeningen 

voor de meeste vormen van trombofilie staan ter beschikking aan de artsen die zich 

geconfronteerd zien met deze patiënten. De meest belangrijke vraag die rest is of 

aanwezigheid van een trombofilie zou moeten leiden tot verandering in het gevoerde 

beleid. In het algemeen zijn de absolute of relatieve risico’s te klein om een ander 

beleid te rechtvaardigen. Echter, in sommige gevallen is het onvoldoende duidelijk of 

een ander beleid geïndiceerd is, zoals anticoagulante behandeling bij vrouwen met 

recidiverende miskramen en trombofilie. Het is een uitdaging om in de komende jaren 

solide antwoorden te leveren die de het nut en veiligheid van interventies bij trombofilie 

patiënten aantonen. Hiermee kan uiteindelijk duidelijk worden welke patiëntgroepen 

baat kunnen hebben bij trombofilie testen. Tot die tijd zal vermoedelijk de discussie 

over het nut trombofilie testen niet verstommen. 
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