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nederlandse Samenvatting

Inleiding
Ongeveer 100 jaar geleden ontdekte Ernest Starling (1866–1927) dat wanneer sap van 
de alvleesklier in contact komt met darmweefsel, het darmweefsel daarop reageert met 
contracties. Starling concludeerde dat in het sap van de alvleesklier een stof moet zitten 
waarmee een boodschap werd overgebracht. Hij noemde het een hormoon, naar het Griekse 
‘hormnein’, dat ‘in beweging zetten’ betekent. Sindsdien worden steeds meer hormonen, 
en hun rol in uiteenlopende lichaamsprocessen, ontdekt. Hoewel we inmiddels weten dat 
hormonen een rol spelen bij bijvoorbeeld de groei, de stofwisseling, de menstruele cyclus en 
de regulatie van lichaamstemperatuur en bloeddruk, zijn diverse effecten nog niet ontrafelt. 
In dit proefschrift bespreken wij de hormonale invloed op het bloedstollingsysteem, de 
hemostase.

De hemostase is een complex en elegant evenwicht in het lichaam dat er enerzijds voor zorgt 
dat bloed vloeibaar blijft en stroomt, en anderzijds stolt wanneer een bloedvat is beschadigd 
en het bloed buiten de bloedbaan komt. Dit proces bestaat uit een samenspel van stimulerende 
en remmende factoren die ervoor zorgen dat de stolselvorming adequaat optreedt, maar ook 
niet te lang doorgaat. Wanneer dat laatste namelijk het geval is kan een stolsel ontstaan dat 
een ader afsluit, dit noemt men veneuze trombose. Zo’n bloedstolsel kan lokaal klachten geven, 
zoals een pijnlijk en rood been, maar ook losschieten en vastlopen in de bloedvaten van de 
longen, een longembolie. Dit laatste kan een levensbedreigende situatie opleveren. 

Tegenwoordig wordt veneuze trombose beschouwd als een “multifactoriële” aandoening 
waarbij meerdere aangeboren (erfelijke) en verworven (bijvoorbeeld kanker, immobiliteit, 
kraambed) elementen het evenwicht verstoren en samen leiden tot het overschrijden van een 
zogenaamde ‘trombosedrempel’. Een individuele risicofactor kan daarom net ‘de druppel zijn 
die de emmer doet overlopen’ (voorkant proefschrift). Zo’n risicofactor kan klinisch relevant 
zijn, zeker wanneer deze behandelbaar is, zoals endocriene ziekten. 

De eerste hormonale risicofactoren geassocieerd met een verhoogd risico op trombose 
zijn de anticonceptiepil en hormonale substitutietherapie voor vrouwen in de overgang. 
Sinds die tijd worden verscheidende endocriene ziekten geassocieerd met zowel milde 
afwijkingen in bloedstollingtesten en een verhoogd risico op enerzijds bloedingen en 
anderzijds trombose. Alhoewel verscheidene studies hebben gekeken naar de associatie 
tussen endocriene dysfunctie en het bloedstollingsysteem, hebben deze studies over het 
algemeen vele methodologische beperkingen. Daarom kunnen definitieve conclusies over 
de klinische relevantie van deze bevindingen nog niet worden getrokken. Dit proefschrift 
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heeft als doel verder inzicht te verschaffen in de intrigerende link tussen het hormonale en 
bloedstollingssysteem, door zowel de onderliggende mechanismen waarmee hormonen het 
bloedstollingsysteem beïnvloeden als de klinische manifestaties te onderzoeken.

Samenvatting
Dit proefschrift is opgebouwd in drie delen, waarin de relatie tussen een drietal hormonen 
en het bloedstollingsysteem wordt onderzocht. Het eerste deel beschrijft de rol van het 
glucocorticoïd hormoon cortisol, het tweede deel behandelt de rol van schildklierhormoon 
en het derde deel richt zich op het effect van prolactine.
Hoofdstuk 1 dient ter inleiding en geeft een overzicht van de studies in dit proefschrift.

Deel I: Cortisol
Hoofdstuk 2 en 3 beschrijven het syndroom van Cushing. Dit is een verzameling van 
klinische tekens en symptomen die veroorzaakt wordt door een te hoog cortisol gehalte in 
het bloed (hypercortisolemie). Dit kan een gevolg zijn van een te hoge cortisolproductie door 
de bijnieren of vanuit de hypofyse (endogene vorm beschreven in hoofdstuk 2) of van inname 
van medicijnen die corticosteroïden bevatten, zoals inhalatiecorticosteroïden of prednison 
(exogene vorm beschreven in hoofdstuk 3).

Hoofdstuk 2 betreft een retrospectieve cohort studie naar de incidentie van veneuze 
trombose in patiënten met de endogene vorm van het syndroom van Cushing. In totaal 
werden 473 patiënten geïncludeerd met de diagnose ‘endogeen syndroom van Cushing 
van benigne origine (goedaardige tumor)’ tussen januari 1990 en juni 2010, afkomstig uit 
alle academische centra van Nederland. Hiervan hadden 360 een tumor uitgaande van de 
hypofyse (ACTH-afhankelijke Cushing) en 113 een tumor uitgaande van de bijnier (ACTH-
onafhankelijk). Patiënten die in dezelfde periode waren behandeld voor een niet hormoon 
producerend hypofyse tumor, fungeerden als controle voor de incidentie van veneuze 
trombose na operatie van de hypofyse. Maar liefst 37 patienten ontwikkelden een veneuze 
trombose gedurende de studieperiode, resulterend in een incidentie van 12.9 (95% BI 10.3-
20.1) per 1000 persoonsjaren. De incidentie van veneuze trombose in de periode voorafgaand 
aan behandeling was 12.9 (95% BI 7.5-12.6) per 1000 persoonsjaren. Het risico op een 
veneuze trombose na operatie was 3.4% (95% BI 2.0-5.9) voor ACTH-afhankelijke Cushing 
en 0% voor ACTH onafhankelijke Cushing; de meeste events vonden plaats tussen 1 week 
en 2 maanden na operatie. Vergeleken met de controlegroep was het risico op een veneuze 
trombose na operatie significant groter in patiënten van het syndroom van Cushing die een 
hersenoperatie ondergingen. Concluderend suggereren deze bevindingen dat patiënten met 
het syndroom van Cushing een verhoogd risico hebben op veneuze trombose, voornamelijk 
tijdens actieve ziekte en na hersenoperatie.
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Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een patiënt-controle onderzoek gebaseerd op 
gegevens van een groot landelijke medicatie register, waarin ziekenhuisopnames zijn 
gekoppeld aan apotheekgegevens. Hierin onderzochten wij de associatie tussen het gebruik 
van corticosteroïden en het risico op een longembolie. De studiepopulatie bestond uit 4495 
patiënten met een longembolie en 16802 controles zonder longembolie. Het risico op een 
longembolie was het hoogste in de eerste 30 dagen van corticosteroïd gebruik (gecorrigeerde 
odds ratio 8.4, 95% BI 6.3-11.3) en nam geleidelijk af naar een odds ratio van 2.9 (95% BI 1.9-
4.3) voor chronisch gebruikers (> 1 jaar). Lage dosis corticosteroïd gebruik (dagelijkse dosis 
komt overeen met een dosis kleiner dan 5 mg prednisolon) werd geassocieerd met een 2- maal 
verhoogd risico op longembolie, terwijl een 10-maal verhoogd risico werd gevonden voor 
de hoogste dosis corticosteroïden (>30 mg prednisolon). Wanneer werd gestratificeerd voor 
dosis en duur van gebruik van corticosteroïden werd het hoogste risico op een longembolie 
gevonden in korte termijn gebruikers vergelijken met lange termijn en chronisch gebruikers, 
onafhankelijk van de hoogte van de dosis. Deze bevindingen suggereren een verhoogd risico 
op longembolie in patiënten behandeld met orale corticosteroïden, vooral in de eerste maand 
na start van behandeling. 

Deel II: Schildklierhormoon
Hoofdstuk 4 geeft een systematisch overzicht van de effecten van hyperthyreoïdie op 
parameters van stolling en fibrinolyse. De MEDLINE en EMBASE databases werden doorzocht 
tot januari 1980 om alle gepubliceerde observationele of experimentele studies die deze 
associatie onderzochten te verzamelen. Een kwaliteitsbeoordeling verdeelde de studies 
vervolgens in lage, middelmatige en hoge kwaliteit. In totaal werden 29 artikelen, bestaande 
uit 51 studies geïncludeerd, aangezien in een aantal artikelen meer dan 1 type studie werd 
beschreven. Wij includeerden 4 interventie studies (voor en na behandeling van hyperthyreote 
patiënten), 5 cross-sectionele studies (hyperthyreoïdie patiënten in vergelijking met gezonde 
mensen) en 4 experimentele studies (voor en gebruik van schildklierhormoon in gezonde 
personen) van middelmatige of hoge kwaliteit voor een meta-analyse. Resultaten werden 
weergeven als gestandaardiseerd gemiddeld verschil. We vonden dat een overmaat aan 
schildklierhormoon leidt tot een stijging in de concentraties van factor VIII, IX, fibrinogeen, 
von Willebrand factor en plasminogeen activator inhibitor-1. Dit werd gevonden in zowel 
patiënten met een klinische als subklinische (milde) hyperthyreoïdie, maar ook in gezonde 
personen die tijdelijk een grote hoeveelheid schildklierhormoon innamen. Alleen wanneer in 
de toekomst goed uitgevoerde studies met klinische uitkomstmaten worden gedaan, kan de 
relevantie van onze bevindingen, vooral in termen van preventie en behandeling van veneuze 
trombose bij hyperthyreoïdie patiënten, worden vastgesteld.
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Hoofdstuk 5 beschrijft een jonge vrouw die zelfmoord probeerde te plegen door een grote 
hoeveelheid schildklierhormoon tabletten te slikken(25 mg levothyroxine). Hierdoor hadden 
wij de unieke mogelijkheid om de hemostatische effecten van een extreme overmaat aan 
schildklierhormoon te onderzoeken. Parameters van stolling en fibrinolyse werden bepaald in 
de dagen na auto-intoxicatie in de daaropvolgende maanden totdat patiënte weer euthyreoot 
was. We vonden een stijging in de concentraties van von Willebrand factor, factor VIII, IX 
en X, en plasminogeen activator inhibitor-1, wat uiteindelijke leidde tot een toegenomen 
trombine generatie. Deze parameters normaliseerden nadat de schildklierhormoon waarden 
normaliseerden. Deze bevindingen ondersteunen de resultaten van hoofdstuk 4, waarin wij 
concludeerden dat een overmaat aan schildklierhormoon leidt tot stollingsactivatie, waardoor 
een verhoogd risico op veneuze trombose ontstaat.

Hoofdstuk 6 beschrijft de effecten van hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie op trombine-
activeerbare fibrinolyse remmer (TAFI), een eiwit wat wordt beschouwd als link tussen 
de stolling en fibrinolyse. De effecten van hypothyreoïdie op TAFI werden onderzocht in 
een multicentrum observationele cohort studie beschreven in Hoofdstuk 8. De effecten 
van hyperthyreoïdie op TAFI werden onderzocht in een gecontroleerde, gerandomiseerde 
cross-over studie waarin gezonde vrijwilligers levothyroxine innamen gedurende 2 weken. 
Hyperthyreoïdie resulteerde in een hypofibrinolyse met een verhoogde TAFI-afhankelijke 
verlenging van de clot-lysis tijden, ondanks een milde daling in TAFI concentratie. 
Hypothyreoïdie resulteerde in een hyperfibrinolyse, met een verminderde TAFI-afhankelijke 
verlenging van clot-lysis tijden De resultaten van deze studie suggereren dat veranderingen in 
TAFI-afhankelijke verlenging van clot-lysis tijden in patiënten met schildklieraandoeningen 
mogelijk kunnen bijdragen aan het verhoogde risico op veneuze trombose bij patiënten met 
hyperthyreoïdie en een versterkte bloedingsneiging in patiënten met hypothyreoïdie. 

In hoofdstuk 7 onderzochten wij de vorming en het oplossen (fibrinolyse) van stolsels in 
het bloed van hypothyreote en hyperthyreote patiënten, zowel vóór behandeling als enkele 
maanden later toen zij euthyreoot waren. Wij vonden dat het bloed van hyperthyreoïdie 
patiënten vóór behandeling compactere en stabielere stolsels vormden dan na behandeling. 
Bij hypothyreoïdie patiënten vonden wij juist minder dichte netwerken van fibrinedraden 
vóór behandeling in vergelijking met erna. Deze veranderingen in stolselvorming zouden 
mogelijk de verhoogde kans op veneuze trombose bij hyperthyreoïdie en de versterkte 
bloedingsneiging bij hypothyreoïdie kunnen verklaren.

Hoofdstuk 8 beschrijft de prevalentie van de verworven ziekte van von Willebrand en 
bloedingsymptomen in een observationele cohort studie van patiënten met een onbehandelde 
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hypothyreoïdie. De prevalentie van de verworven ziekte van von Willebrand was gedefinieerd 
als  von Willebrand antigeen (VWF:Ag) ≤ 50% en/of VWF ristocetine activiteit (VWF:RiCo) 
≤ 50% was 33%. Er waren geen patiënten met von Willebrand concentraties kleiner dan 
10%. In 8 patiënten (9%) bleek er sprake van een  middelmatige (VWF:Ag  en/of VWF:RiCo 
tussen 10 en 30%) en in 21 patiënten (23%) van een milde (VWF:Ag en/of VWF:RiCo 
tussen 30 and 50%) verworven von Willebrand ziekte. De bloedingscore, berekent middels 
een gestandaardiseerde vragenlijst, was negatief gecorreleerd met de von Willebrand 
concentraties. Na het bereiken van euthyreoïdie door behandeling stegen de concentraties 
von Willebrand factor en factor VIII waardoor ook een toegenomen trombine vorming werd 
waargenomen. Concluderend, de prevalentie van verworven von Willebrand syndroom 
gevonden in 1 op de 3 hypothyreoïdie patiënten maakt dit een ver van zeldzame aandoening. 
Behandelend artsen moeten zich bewust zijn van deze associatie, vooral vanwege het feit dat 
de meeste patiënten pas bloeden nadat zij worden blootgesteld aan trauma of chirurgie.  

In Hoofdstuk 9 beschrijven wij de effecten van subklinische hypothyreoïdie op de stabiliteit 
en sensitiviteit van vitamine K antagonisten. Van 996 patiënten die werden gevolgd op 
de trombosedienst, werden 26 patiënten die subklinische hypothyreoïdie ontwikkelen 
tijdens behandeling met vitamine K antagonisten en daarna euthyreoot werden terwijl zij 
nog steeds behandeld werden met vitamine K antagonisten geïncludeerd. Wekelijkse dosis 
en tijd binnen dat de patiënt binnen het therapeutisch bereik zat werd berekend. Tijdens 
een interval van 6 weken bleek de gemiddelde dosering levothyroxine 29.9 mg tijdens 
subklinische hypothyreoïdie en 26.8 mg tijdens euthyreoïdie (p<0.05); de gemiddelde tijd 
in de therapeutische range was 61% tijdens subklinische hypothyreoïdie en 81& tijdens 
euthyreoïdie. Concluderen, suggereren deze data dat subklinische hypothyreoïdie zowel 
het effect en de stabiliteit van vitamine K antagonisten negatief beïnvloedt. Behandeld 
artsen moeten vaker een INR controle uitvoeren in patiënten met schildklierziekten en 
schildklierhormoon concentraties meten in patiënten die, ondanks vele inspanningen, niet 
goed instelbaar zijn op vitamine K antagonisten. 

Hoofdstuk 10 beschrijft de resultaten van een retrospectieve multicentrum cohort onderzoek 
naar de incidentie van veneuze trombose in een cohort van hyperthyreoïdie, waarbij de 
diagnose is bevestigd middels controle van laboratorium uitslagen. Wij hebben dit gedaan 
door het bestuderen van alle handgeschreven en elektronische data van patiënten die op 
basis van DBC codering werden geselecteerd. In totaal bleek slechts in 587 (23%) van de 
2578 patiënten die puur op basis van DBC codering alleen werden geselecteerd, sprake van 
een bewezen hyperthyreoïdie. Vijf patiënten hadden een veneuze trombose doorgemaakt in 
de studie periode van 6 maanden voor en nadat de diagnose hyperthyreoïdie was gesteld 
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resulterend in een incidentie van 8.7 (95% BI 2.8-20.2) per 1000 persoonsjaren. Voor drie 
van deze patiënten was dit een eerste veneuze trombose in hun leven (incidentie 5.3; 95% 
BI 1.1-15.6 per 1000 persoonsjaren). Gezien het feit dat de incidentie van veneuze trombose 
in de gezonde populatie tussen de 0.6-1.6 per 1000 persoonsjaren ligt. Concluderend 
ondersteunen deze resultaten de hypothese dat hyperthyreoïdie leidt tot een verhoogd 
risico op veneuze trombose. Prospectieve studies zijn nodig om de klinische relevantie vast 
te stellen. Deze studie laat ook zien dat diagnostische codes primair gebruikt worden voor 
registratiedoeleinden en ongeschikt zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdstuk 11 beschrijft de resultaten van een nested case-control, naar de associatie tussen 
oplopende concentratie schildklierhormoon en het risico op het krijgen van een recidief 
veneuze trombose . Hiervoor maakte wij gebruik van data uit een groot patiënt-controle 
onderzoek naar risicofactoren voor het krijgen van een eerste veneuze trombose (de MEGA-
study), waarin bloed werd afgenomen in de maanden na de eerste veneuze trombose. 
Patiënten met een recidief trombose (381 cases) werden gekoppeld (1:2) met patiënten 
zonder terugkerende trombose (761 controles) in de periode tussen eerste veneuze 
trombose en bloedafname. Het risico op het krijgen van een recidief trombose bleek niet 
geassocieerd met de hoogte van het FT4 wanneer dit risico werd vergeleken met de referentie 
categorie (FT4 tussen 15.5 en 18.9 pmol/l. Ook voor TSH bleken de ORs niet te variëren. Wij 
hypothetiseren dat hyperthyreoïdie ten tijde van eerste veneuze trombose geen risicofactor 
vormt voor het krijgen van een recidief veneuze trombose, wanneer de hyperthyreoïdie juist 
wordt gediagnosticeerd en behandeld. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is dat artsen bewust 
zijn van hyperthyreoïdie als risicofactor voor veneuze trombose zodat ze hierop gericht 
klinisch en biochemisch onderzoek naar kunnen doen bij een patiënt die zich presenteert 
met een veneuze trombose. 

Hoofdstuk 12 betreft een klinische les waarin twee patiënten met een secundaire dyslipidemie 
op basis van een hypothyreoïdie worden beschreven bij wie de afwijkingen in de cholesterol 
huishouding na substitutie van het schildklierhormoon verdwenen. Deze casussen illustreren 
het belang van het bepalen van de schildklierfunctie bij de diagnostiek van dyslipidemie, 
gekenmerkt door verhoogde concentraties LDL-cholesterol, door behandelaars in zowel 
de eerste als de tweede lijn om overbehandeling met cholesterolverlagende medicatie te 
voorkomen.

Hoofdstuk 13 beschrijft de resultaten van een dubbel-blind multicenter onderzoek 
waarin we de vraag wilden beantwoorden: leidt behandeling met het schildkliermetaboliet 
3,5-diiodothyronamine (T2) tot stollingsactivatie? In totaal werden 40 volwassen mannen 
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met het metabool syndroom geloot voor het krijgen van de behandeling met T2 of placebo 
voor 28 dagen. Wij bekeken het effect op de schildklierfunctie en de hemostase voor en na 
behandeling. We vonden dat behandeling met T2 geen stijging gaf van de stollingsparameters, 
terwijl wij in eerdere onderzoeken waarbij gezonde vrijwilligers synthetisch thyroxine 
(levothyroxine) kregen toegediend, wel een duidelijk effect zagen op de bloedstolling. 
Een verklaring vormt mogelijk dat T2 zijn functie voornamelijk uitoefent door een directe 
interactie met de mitochondria, terwijl triiodothyronine (T3) en thyroxine (T4) juist hun 
werking uitoefenen door te binden aan de receptor op de cel. De stijging in T3 in deze studie 
is waarschijnlijk te minimaal om verschillen waar te nemen op stollingsniveau. 
Aangezien wordt aangenomen dat het schildklierhormoon zorgt voor een toegenomen 
productie van stollingsfactoren in de lever zou een schildklieranaloog die selectief aangrijpt 
op de lever theoretisch gezien stollingsactivatie kunnen geven. Tot op heden is dit nog niet 
onderzocht. Alhoewel deze middelen veelbelovende effecten laten zien op bijvoorbeeld 
cholesterol niveau en lichaamsgewicht, adviseren wij in toekomstige onderzoeken naar 
schildklierderivaten ook het effect op de bloedstolling te bepalen.

Deel III: Prolactin
In hoofdstuk 14 wordt de associatie tussen oplopende concentraties prolactine, 
stollingsparameters en veneuze trombose onderzocht in een groot patiënt-controle 
onderzoek naar een eerste veneuze trombose (MEGA studie). Prolactine waarden werden 
bepaald in 2068 patienten met veneuze trombose en 2785 controles en odds ratio’s en 95% 
betrouwbaarheidsintervallen werden berekend. We vonden een stijging in concentratie 
factor VIII en von Willebrand factor voor hogere prolactine waarden in de controles. Een 
verhoogd risico op veneuze trombose voor hogere concentraties prolactine werd gevonden 
wanneer bloed was afgenomen binnen 6 maanden na de veneuze trombose (odds ratio 2.9, 
95% BI 1.1-8.1 voor concentraties boven de 99ste percentiel (42.6 umol/l)) ten opzichte 
van waarden tussen het 20ste en 80ste percentiel. Wanneer bloed langer dan 6 maanden na 
de veneuze trombose werd afgenomen, werd geen hoger risico voor veneuze trombose bij 
oplopende prolactine waarden gevonden. Concluderend vonden wij een milde associatie 
tussen prolactine concentraties en veneuze trombose. Dit kan worden veroorzaakt door een 
causale relatie of vanwege het feit dat prolactine stijgt als stress marker door de veneuze 
trombose zelf. 

In Hoofdstuk 15 onderzochten wij de kleinste bloedvaatjes (microcirculatie) onder de tong 
en het netvlies in tien patienten met een prolactine producerende tumor in de hersenen 
en gezonde vrijwilligers. Parameters van de vetstofwisseling, bloedstolling en inflammatie 
werden onderzoek. We vonden dat de microcirculatie onder de tong van prolactinoom 
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patienten verstoord was. Daarnaast vonden we met fluoresceïne angiografie dat prolactinoom 
patiënten vaker verwijding van vaatjes rondom de gele vlek van het netvlies hebben. In het 
bloed van prolactinoom patiënten vonden wij, in vergelijking met gezonde vrijwilligers, 
hogere cholesterol waarden en inflammatie parameters en een versterkte trombine vorming 
te hebben. Deze bevindingen impliceren dat een hoog prolactine gehalte het cardiovasculaire 
risico verhoogd waardoor het risico op een arteriële of veneuze trombose toeneemt. 

Het succes van een nieuw medicijn of therapie wordt vaak gemeten aan de hand van de mate 
waarin  ongewenste uitkomsten worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Uit 
eerdere onderzoeken weten we dat onderrapportage van ongewenste uitkomsten een groot 
probleem vormt in de huidige medische wetenschap, hoewel werd aangenomen dat ernstige 
uitkomsten zoals een hartinfarct of longembolie wel worden gepubliceerd. Gedurende mijn 
promotieonderzoek ontstond bij ons de hypothese dat er ook een onderrapportage is van 
veneuze en arteriële trombose. 

Chapter 16 is een systematisch review waarmee wij hebben geprobeerd om de 
gerapporteerde incidentie van veneuze en arteriële trombose te kwantificeren en hiermee 
de mate van onderrapportage te schatten. De EMBASE database werd geraadpleegd om 
alle gerandomiseerde klinische trials (RCTs) die werden gepubliceerd in de 4 hoogst 
gewaarde medische tijdschriften (New England Journal of Medicine, Lancet, Journal of 
the American Medical Association en Annals of Internal Medicine) tussen januari en juli 
2011. Het voorkomen van veneuze en arteriële trombose, als uitkomstmaat of bijwerking, 
werd vastgesteld per studie en per populatie. Veneuze en arteriële trombose bleken niet te 
worden gerapporteerd in respectievelijk 89% en 70% van alle RCTs. Hierdoor konden wij 
geen meta-analyse uitvoeren. De ruwe ongewogen incidentie in de 3 studies die VTE wel 
rapporteerde was 8.4 (95% 7.8-9.1) per 1000 persoonsjaren. In de 128 studies waarin VTE 
geen uitkomstmaat was (bestaande uit 322,029 personen, onder wie patiënten met kanker, 
infectieziekten, cardiovasculaire ziekten of patiënten die chirurgie hebben ondergaan, met 
een follow-up periode van meer dan 500,000 persoonsjaren) vonden wij een incidentie van 
0.4 (95% BI 0.4-0.5) per 1000 persoonsjaren. De ruwe ongewogen incidentie van arteriële 
trombose in de 18 studies waarin arteriële trombose een uitkomstmaat was, was 25.6 
(95% BI 24.9-26.3) per 1000 persoonsjaren. In de 92 studies waarin arteriële trombose 
geen uitkomstmaat was (bestaande uit 231,638 personen, met een totale follow-up periode 
van meer dan 200,000 persoonsjaren) was de incidentie 2.5 (95% BI 2.3-2.7) per 1000 
persoonsjaren. Deze data duiden op een serieuze onderrapportage van zowel veneuze als 
arteriële trombose. Uniforme registratie van ongewenste effecten in klinische onderzoeken, 
ook wanneer deze niet gerelateerd lijken aan de interventie, is noodzakelijk om behandeld 
artsen te informeren over mogelijke nadelige effecten van nieuwe therapeutische strategieën. 


