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SAMENVATTING�

In� dit� proefschrift� worden� nieuwe� variaties� op� het� thema� diagnose,� prognose� en�
behandeling� van� veneuze� trombo�embolie� beschreven.� Deel� I� behandelt� de� diagnostiek�
van� veneuze� trombo�embolie,� en� deel� II� beschrijft� enkele� aspecten� van� de� prognose� en�
behandeling�van�longembolie.��

DEEL�I�–�DIAGNOSTIEK�VAN�VENEUZE�TROMBO�EMBOLIE�

Hoofdstuk�2�geeft�een�overzicht�van�de�epidemiologie,�etiologie,�diagnostiek,�behandeling�
en�prognose�van�longembolie.��
In�Hoofdstuk�3�toont�een�validatie�van�de�klinische�beslisregel�van�Wells�aan,�dat�ondanks�
een�afname�van�de�odds�ratio’s�van�de�zeven�beslisregel�onderdelen,�het�voorkomen�van�
longembolie�in�de�drie�klinische�waarschijnlijkheids�groepen�volledig�vergelijkbaar�is�met�
de� oorspronkelijk� verkregen� verdeling� van� voorkomen.� Daarom� blijft� het� diagnostische�
vermogen�van�dit�simpele�hulpmiddel�zeven�jaar�na�haar�introductie�adequaat.�Echter,�als�
gevolg� van� de� afname� van� de� odds� ratio’s� van� de� individuele� onderdelen,� lijkt� een�
simplificatie� van� de� Wells� klinische� beslisregel,� welke� slechts� één� punt� toekent� voor� elk�
onderdeel�van�de�beslisregel,�aanlokkelijk.�Onze�bevindingen�tonen�dat�bij�een�dergelijke�
simplificatie,�waarbij�een�afkapwaarde�van�1�of�minder�wordt�gebruikt,�het�diagnostische�
vermogen� vergelijkbaar� is� met� de� originele� beslisregel� en� diens� gecompliceerdere�
berekening.��
Een� validatie� van� deze� simpele� Wells� beslisregel� wordt� getoond� in� Hoofdstuk� 4� in� een�
groot�onafhankelijk�cohort�van�patiënten�met�verdenking�longembolie.�Het�laat�zien�dat�de�
proportie� van� patiënten� gecategoriseerd� als� longembolie� onwaarschijnlijk� gelijk� is� bij�
gebruik� van� de� originele� en� de� simpele� versie� van� de� Wells� beslisregel� (78%� en� 70%,�
respectievelijk).� Het� voorkomen� van� longembolie� is� 13%� en� 12%,� respectievelijk,� in�
patiënten� met� een� onwaarschijnlijke� klinische� kansschatting.� De� simpele� versie� van� de�
beslisregel�blijkt�daarom�dezelfde�voorspellende�waarde�te�hebben�als�de�originele�regel�en�
een�gelijkwaardige�klinische�bruikbaarheid�met�betrekking�tot�de�proportie�van�patiënten�
waarin�de�ziekte�veilig�kan�worden�uitgesloten.��
Hoofdstuk�5�wordt�een�overzicht�over�de� implementatie�van�de�klinische�beslisregels�en�
D�dimeer� bepalingen� in� de� klinische� praktijk� van� internisten� en� longartsen� behandeld,�
gebaseerd�op�een�vragenlijst.�Onze�bevindingen� tonen�dat�artsen�enerzijds�op�de�hoogte�
van� de� richtlijnen� voor� de� longembolie� diagnostiek� testen� zijn,� maar� deze� testen� niet�
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consequent� gebruiken.� Vervolgens,� blijkt� dat� als� een� arts� op� de� hoogte� is� van� een�
abnormale� D�dimeer� voordat� hij� een� patiënt� beoordeelt,� dit� zal� leiden� tot� een� hogere�
klinische� beslisregel� score.� Daarom� is� oplettendheid� geboden� bij� het� aanvragen� van� D�
dimeer�bepalingen,�en�dient�de�patiënt�beoordeeld�te�worden�voordat�de�D�dimeer�uitslag�
bekend�is�bij�de�arts.�
Dit�wordt�bovendien�gesteund�door�de�bevindingen�in�Hoofdstuk�6,�die�aangeven�dat�het�
risico�op�een�veneuze�trombo�embolie�binnen�drie�maanden�in�patiënten�met�een�normale��
D�dimeer,�onafhankelijk�van�de�klinische�waarschijnlijkheid,�2,3%�is�met�een�bovengrens�
van�het�95%�betrouwbaarheids� interval�van�bijna�4%.� �Voorts�heeft�1�op�de�10�patiënten�
met� een� waarschijnlijke� klinische� kansschatting� en� een� normale� D�dimeer� alsnog� een�
longembolie.� Deze� patiënten� met� een� waarschijnlijke� klinische� kansschatting� moeten�
aanvullend�onderzoek�ondergaan,�onafhankelijk�van�de�D�dimeer�uitslag.��
De� resultaten�van�de�protrombine� fragment�1+2� (F1+2)� concentraties,�die� in�Hoofdstuk�7�
worden�beschreven�tonen�een�lagere�ROC�curve�voor�het�fragment,�in�verhouding�tot�D�
dimeer� (0,69� en� 0,82,� respectievelijk;� p� <� 0,05).� Vervolgens� geeft� toevoeging� van� de�
informatie�van�F1+2�concentraties�in�patiënten�met�een�abnormale�D�dimeer�geen�klinisch�
bruikbare�verbetering�in�het�veilig�uitsluiten�van�de�ziekte.�
In� Hoofdstuk� 8� worden� de� veiligheid� en� effectiviteit� van� twee� diagnostische� echo�
strategieën� vergeleken� in� opeenvolgende� patiënten� met� verdenking� diep� veneuze�
trombose�(DVT).�In�totaal�werden�er�1002�patiënten�geïncludeerd�en�in�481�patiënten�met�
een� onwaarschijnlijke� klinische� kansschatting� en� een� normale� D�dimeer� werd� DVT�
uitgesloten�(veneuze�trombo�embolie�na�3�maanden�0,4%;�95%�CI�0,05�1,5%).�Alle�andere�
patiënten� werden� gerandomiseerd� naar� ofwel� een� twee� punts� echo,� herhaald� indien�
noodzakelijk,� of� een� eenmalige� complete� echo.� DVT� werd� aangetoond� in� 59� van� de� 257�
patiënten�(23%)�die�een�twee�punts�echo�ondergingen�en�in�99�van�de�264�patiënten�(38%)�
met�een�complete�echo.�Veneuze�trombo�embolie�gedurende�de�follow�up�heeft�zich�voor�
gedaan�in�4�patiënten�(2,0%;�95%�CI�0,6�5,1%)�in�de�twee�punts�echo�arm�en�in�2�patiënten�
(1,2%;� 95%� CI� 0,2�4,3%)� in� de� complete� echo� arm.� Vandaar� dat� er� geconcludeerd� kan�
worden� dat� de� twee� punts� echo� en� de� complete� echo� gelijkwaardige� en� efficiënte�
strategieën�zijn�met�verschillende�voor��en�nadelen.��
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DEEL�II�–�PROGNOSE�EN�BEHANDELING�VAN�LONGEMBOLIE�

In� Hoofdstuk� 9� wordt� de� prognostische� waarde� van� rechter� ventrikel� dysfunctie�
beschreven.�Zeven� studies�die�gebruik� hebben�gemaakt�van�echocardiografie�om�rechter�
ventrikel�dysfunctie�te�diagnosticeren�werden�beoordeeld�en�zij�tonen�dat�er�een�associatie�
is� tussen� rechter� ventrikel� dysfunctie� en� de�prognose� van� longembolie� in� normotensieve�
patiënten.� Of� deze� bevindingen� ook� tot� nut� zijn� in� de� kliniek� voor� het� toepassen� van�
agressievere� behandelingen,� moet� nog� worden� vastgesteld.� Tot� nu� toe� zijn� de� resultaten�
van� de� studies� die� spiraal� CT�scan� hebben� gebruikt� voor� het� beoordelen� van� rechter�
ventrikel� dysfunctie� te� beperkt� om� daar� definitieve� conclusies� uit� te� trekken� voor� de�
normotensieve�patiënten�groep.��
Wat� betreft� chronische� tromboembolische� pulmonale� hypertensie,� steunen� onze�
bevindingen�uit�Hoofdstuk�10�geen�actieve�en�systematische�screening�voor�deze�ziekte�in�
patiënten� met� een� recente� episode� van� longembolie� in� de� voorgeschiedenis.� Slechts� een�
patiënt� van� de� 110� patiënten� (0,9%;� 95%� CI� 0,02�4,96%)� uit� deze� patiënten� groep� was�
bekend� met� CTPH,� en� deze� patiënt� was� reeds� gediagnosticeerd� voor� aanvang� van� ons�
onderzoek.� Echter,� laagdrempelig� handelen� in� patiënten� die� klachten� van� inspannings�
gebonden�kortademigheid�hebben�ontwikkeld�na�een�longembolie�wordt�aanbevolen.��
Hoofdstuk� 11� beschrijft� hoe� patiënten� met� een� longembolie� worden� behandeld� in�
Nederland� in� 2006.� In� totaal� wordt� 94%� van� alle� 140� patiënten� met� een� longembolie�
opgenomen�met�een�gemiddelde�opnameduur�van�8,2�dagen�(range�1�52�dagen).�Het�was�
niet�duidelijk�wat�de�overwegingen�waren�van�de�artsen�om�patiënten�te�behandelen�in�het�
ziekenhuis� voor� een� bepaalde� periode,� maar� het� zou� een� routinematig� beleid� voor�
patiënten� met� een� longembolie� kunnen� zijn,� meer� dan� klinische� overwegingen.� De�
behandelingsduur� van� secundaire� profylaxe� met� vitamine� K� antagonisten� was� meestal� 6�
tot� 12� maanden� en� de� behandelingsduur� werd� voornamelijk� bepaald� door� de� bekende�
risicofactoren,�zoals�de�aanwezigheid�van�een�maligniteit�of�een�veneuze�trombo�embolie�
in�de�voorgeschiedenis.��
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