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Nederlandstalige samenvatting

 |NEDERLANDSE SAMENVATTING VOOR NIET-INGEWIJDEN 

Beste lezer,

Dit proefschrift is het resultaat van vier jaar onderzoek op het gebied van veneuze 

trombose en kanker. Normaal gesproken blijft het bloed vloeibaar door een ingewikkeld 

samenspel tussen stoffen die de stolling bevorderen en stoffen die de stolling remmen. 

Als dit systeem faalt, kan een stolsel ontstaan in de aders (veneuze trombose). Veneuze 

trombose komt voor in de aders van de benen of armen (diep veneuze trombose) en in de 

slagaders van de longen (longembolie). Al langer dan een eeuw is bekend dat patiënten 

met kanker een hoog risico hebben op het ontwikkelen van veneuze trombose, vooral 

in de aders van de benen. Veneuze trombose is een belangrijke complicatie, omdat het 

stolsel kan losschieten en in de longen terecht kan komen, wat gevaarlijk is. Trombose in de 

aders leidt ook tot problemen als pijn en zwelling. Ongeveer 10% van alle kankerpatiënten 

krijgt met veneuze trombose te maken op een bepaald moment gedurende hun ziekte. 

Verschillende factoren spelen een rol bij het ontstaan van deze trombose. Ten eerste 

de tumor zelf, doordat de tumor direct of indirect het stollingssysteem activeert. Hoe 

uitgebreider de kanker, des te groter het risico is op trombose. Ook verschilt het risico op 

trombose per type kanker. Een tweede belangrijke factor is de behandeling van kanker, 

zoals chemotherapie, operatie, hormoontherapie en radiotherapie. Al deze behandelingen 

verhogen het risico op trombose in meer of mindere mate. 

Het proefschrift bestaat uit drie delen: deel I gaat over de mogelijkheden om te 

voorspellen welke patiënten trombose krijgen en welke patiënten de slechtste prognose 

hebben. Hierbij zijn we vooral geïnteresseerd in micropartikels, kleine van cellen 

afkomstige blaasjes die in bloed aanwezig zijn. Deel II gaat over de diagnostiek of te wel 

het vaststellen van trombose, in dit geval trombose van de arm. Tenslotte behandelt deel 

III de behandeling van veneuze trombose in kankerpatiënten. 

Deel I: predictie (voorspellen)

Het eerste hoofdstuk bevat de Engelstalige inleiding van het proefschrift. In hoofdstuk 

2 geven we een overzicht van de verschillende effecten van micropartikels in kanker. 

Micropartikels zijn kleine blaasjes, kleiner dan een micrometer, die circuleren in het bloed 

en welke ontstaan doordat ze worden afgesnoerd door de celmembraan. Hierdoor nemen 

de microparticles bepaalde eigenschappen en functies over van de ‘moeder’-cel. Dit geeft 

micropartikels de mogelijkheid effecten uit te oefenen in de omgeving van de tumor 

en op afstand in de bloedbaan. Er zijn vele effecten van micropartikels beschreven die 

in het algemeen positief zijn voor het uitgroeien van de tumor: het bevorderen van de 

bloedtoevoer van de tumor, het tegengaan van de afweerreactie van het lichaam tegen 

de tumor, het stimuleren van tumorgroei middels groeifactoren, enz. Tevens kunnen 

micropartikels de bloedstolling initiëren, onder andere omdat ze weefselfactor exposeren. 

Weefselfactor is het eiwit dat de bloedstolling in het lichaam start.
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Daarna, in hoofdstuk 3, beschrijven we een studie waarin de aanwezigheid van CD24-

exposerende microparticles is onderzocht. Bloed van kankerpatiënten bevat meer CD24-

exposerende micropartikels dan bloed van gezonde mensen. Patiënten met hoge aantallen 

CD24-exposerende micropartikels hebben een slechtere prognose dan patiënten met lage 

aantallen. Mogelijk kan het bepalen van CD24-exposerende micropartikels in de toekomst 

helpen bij het selecteren van patiënten met een slechte prognose. 

Hoofdstuk 4 bestudeert micropartikels en hun stollingsbevorderende eigenschappen in 

43 kankerpatiënten en 22 gezonde mensen. Na bloedafname zijn de patiënten 6 maanden 

vervolgd om te kijken of deze patiënten veneuze trombose ontwikkelden. De aantallen 

micropartikels en merkers van de stolling zijn verhoogd in bloed van kankerpatiënten 

ten opzichte van gezonde mensen. De kankerpatiënten die binnen 6 maanden trombose 

ontwikkelen, hebben micropartikels die meer stollingsbevorderend zijn dan micropartikels 

van patiënten die geen trombose ontwikkelen. Met name de stollingsactiviteit van 

weefselfactor op micropartikels is verhoogd bij patiënten die binnen 6 maanden trombose 

ontwikkelen. Mogelijk kan het meten van deze stollingsactiviteit helpen bij het identificeren 

van kankerpatiënten die een sterk verhoogd risico hebben op het ontstaan van trombose. 

Deze patiënten kunnen dan in de toekomst worden behandeld met bloedverdunners om 

trombose te voorkomen, onder het adagium ‘voorkomen is beter dan genezen’. 

In hoofdstuk 5 wordt een stollingstest beschreven, de fibrine generatie test, die 

de weefselfactor activiteit meet van micropartikels. Het bloed van een kankerpatiënt 

wordt eerst ontdaan van bloedcellen, waarna de stolling wordt gestart in de resterende 

bloedvloeistof, ook wel plasma genoemd, die naast stollingsfactoren ook de micropartikels 

bevat. In deze test wordt de tijd tot het ontstaan van een stolsel gemeten. Door een 

remmende antistof toe te voegen tegen de eerste door weefselfactor geactiveerde 

stollingsfactor, stollingsfactor VIIa, kan de bijdrage van weefselfactor op micropartikels 

aan de stolling worden bepaald. Voordelen van de test zijn de makkelijke uitvoerbaarheid 

en geringe kosten, een nadeel is de soms matige reproduceerbaarheid. 

In Hoofdstuk 6 richt de aandacht zich verder op de weefselfactor exposerende 

micropartikels in het bloed van kankerpatiënten. Hierbij zijn we met name geïnteresseerd 

in (1) de relatie tussen de hoeveelheid aanwezig weefselfactor op micropartikels en 

het gemeten vermogen tot stollingsactivatie, en (2) de cellulaire herkomst van de 

weefselfactor exposerende micropartikels. Opvallend genoeg zijn er kankerpatiënten 

waarvan het bloed veel weefselfactor micropartikels bevat, welke echter niet of nauwelijks 

stollingsactief zijn. Tevens zijn er kankerpatiënten van wie het bloed veel weefselfactor-

gemedieerde stollingsactiviteit bevat, maar waarin nauwelijks weefselfactor-exposerende 

micropartikels meetbaar zijn. Er lijken dus 2 soorten weefselfactor-exposerende 

micropartikels te zijn, micropartikels die stollingsbevorderend en micropartikels welke 

niet-stollingsbevorderend weefselfactor exposeren. Toekomstig onderzoek moet 

uitwijzen wat de functie is van het niet-stollingsbevorderende weefselfactor, en of 
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het ontstaan van trombose het best wordt voorspeld door het meten van de aantallen 

weefselfactor-exposerende micropartikels, of hun vermogen om de stolling te starten. De 

cellulaire herkomst van de weefselfactor-exposerende micropartikels blijft onduidelijk, 

omdat bij een aantal kankerpatiënten de weefselfactor-exposerende micropartikels 

afkomstig lijken te zijn van zowel van kankercellen als van bloedcellen.

Vervolgens is in Hoofdstuk 7 onderzocht in hoeverre weefselfactor-exposerende 

micropartikels, zoals gemeten met de FGT (beschreven in Hoofdstuk 5) het ontstaan 

van veneuze trombose kunnen voorspellen. Deze resultaten zijn vergeleken met het 

voorspellend vermogen van eerder onderzochte biomerkers in bloed en een klinische 

beslisregel. In 6 verschillende ziekenhuizen is bloed afgenomen van kankerpatiënten die met 

chemotherapie worden behandeld. Alle patiënten zijn 6 maanden vervolgd op het ontstaan 

van veneuze trombose. Vervolgens is gekeken naar het voorspellend vermogen van de FGT, 

biomerkers en de klinische beslisregel. In totaal deden 443 kankerpatiënten mee aan het 

onderzoek, waarvan 23 patiënten trombose ontwikkelden binnen de 6 maanden van het 

onderzoek (5.2%). In totaal overleden 77 patiënten (18%) binnen deze 6 maanden. De positief 

voorspellende waarde van de FGT, na correctie voor overlijden, was 4.7%. Eenvoudig gezegd 

betekent dit dat mensen met een positieve FGT, na correctie voor overlijden, een kans van 

4.7% hebben op trombose. De andere testen presteerden niet veel beter. De komende tijd 

zal de groep van patiënten verder worden uitgebreid. Ook zullen we kijken of combinaties 

van testen beter voorspellen voor het ontwikkelen van trombose. 

Hoofdstuk 8 had als doel te onderzoeken wat het effect is van chemotherapie op 

aantallen en stollingsactiviteit van micropartikels. Om deze vraag te kunnen beantwoorden 

is  bloed onderzocht van patiënten met longkanker en van patiënten met een hersentumor, 

een glioblastoom, zowel voor en na het starten van de chemotherapie. Chemotherapie 

had geen meetbaar effect op de stollingsbevorderende activiteit van micropartikels, 

maar wel leken verschuivingen zichtbaar te worden in cellulaire herkomst en mogelijke 

eigenschappen van micropartikels. Micropartikels afkomstig van vaatwandcellen lijken in 

aantal toe te nemen bij patiënten met een hersentumor, terwijl er een afname plaats vindt 

van micropartikels die een receptor voor vaatnieuwvorming exposeren. De onderzochte 

groepen zijn te klein om conclusies te trekken tussen veranderingen in micropartikels of 

om een relatie met prognose of reactie op chemotherapie vast te stellen. 

Deel II. Diagnostiek van veneuze trombose 

In dit deel richtten we ons op de diagnostiek van veneuze trombose. Slechts 25 tot 50% van 

alle patiënten die naar een arts gaan vanwege klachten van een dikke arm of been blijken 

uiteindelijk trombose te hebben. Het is daarom van groot belang dat de diagnostiek naar 

trombose op een gedegen manier wordt uitgevoerd, waardoor niet alleen (vrijwel) geen 

trombose wordt gemist maar ook zo weinig mogelijk onnodig onderzoek wordt gedaan. 

In Hoofdstuk 9 wordt een overzicht gegeven van wat er bekend is op het gebied van 

de diagnostiek van trombose van de arm. Opvallend is dat er relatief weinig studies gedaan 
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zijn naar het correct vaststellen van trombose van de arm. Hierdoor is er ook relatief weinig 

zekerheid over de veiligheid van echografie, het meest gebruikte onderzoek. 

Hoofdstuk 10 beschrijft een studie waaraan in totaal 16 ziekenhuizen in Europa en de 

Verenigde Staten mee deden. Onderzocht werd of het veilig en effectief is om trombose 

van de arm te diagnosticeren door een combinatie van drie testen: een klinische beslisregel 

(optelsom van klachten), D-dimeer (een bloedtest) en echografie. Er deden in totaal 406 

patiënten mee, waarvan bij 249 patiënten geen trombose werd gevonden. Alle patiënten zijn 

3 maanden vervolgd op het ontstaan van trombose, kortom of de diagnostische strategie 

zou falen. Dit bleek het geval bij 1 patiënt, hetgeen overeen kwam met een “failure rate” van 

0.4% (95% betrouwbaarheidsinterval 0.0-2.2%). De combinatie van testen was uitvoerbaar in 

396 van de 406 patiënten (96%), waaruit mag worden geconcludeerd dat deze combinatie 

van testen een veilige en effectieve manier is om trombose van de arm vast te stellen. 

 Hoofdstuk 11 beschrijft een aanvullende analyse van de Trousseau studie. Deze studie 

onderzocht het nut van screening naar onderliggende kanker bij patiënten met een trombose 

zonder duidelijke oorzaak omdat bij 10% van de trombose patiënten, bij wie geen duidelijke 

onderliggende oorzaak kan worden vastgesteld, uiteindelijk een tumor de oorzaak blijkt te zijn. 

Uit het onderzoek blijkt dat screening naar kanker met CT-scan van de buik en borst veel kosten 

(€531) met zich meebrengt zonder dat dit leidt tot een betere overleving van de patiënten. In 91 

(30%) van de gescreende patiënten lieten de CT-scans afwijkingen zien waar verder onderzoek 

naar gedaan moest worden, terwijl hiervan slechts 6 patiënten kanker bleken te hebben. 

Deel III. De behandeling van veneuze trombose bij patiënten met kanker

Dit laatste deel van het proefschrift omvat de behandeling van veneuze trombose bij 

patiënten met kanker. In 2003 heeft een groot onderzoek dat is uitgevoerd bij meer 

dan 600 kankerpatiënten laten zien dat injecties met laag moleculair gewichtsheparine 

(LMWH) effectiever zijn in de behandeling van trombose dan de reguliere behandeling 

door de trombosedienst middels vitamine K-antagonisten (VKA; tabletten). Sindsdien 

adviseren belangrijke richtlijnen om kankerpatiënten met een trombose te behandelen 

met LMWH. Deze behandeling kent echter - zeker bij langdurig gebruik - ook nadelen 

zoals pijn en blauwe plekken door de dagelijkse injecties, bloedingsrisico enz. 

Dit is voor ons de reden om in Hoofdstuk 12 middels een vragenlijst te onderzoeken 

hoe medische specialisten wereldwijd patiënten met kanker en trombose behandelen. De 

belangrijkste vragen hierbij zijn: hoe vaak behandelen artsen met LMWH, hoe lang wordt 

trombose behandeld, en welke nadelen worden waargenomen bij behandeling met LMWH en 

de reguliere behandeling. In totaal vulden 141 artsen de vragenlijst in (60% van alle verstuurde 

vragenlijsten). De meerderheid van 82% van de artsen geeft aan LMWH voor te schrijven aan 

patiënten met kanker en een trombose. Van alle artsen behandelt 60% de hele periode met 

de volledige dosis LMWH en 40% geeft een verlaagde dosis na enkele weken tot maanden 

na de trombose. Bijna de helft van de artsen (48%) vindt de reguliere behandeling via de 

trombosedienst problematisch, in vergelijking met de behandeling middels LMWH (14%). 

216



Nederlandstalige samenvatting

In het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 13, is onderzocht hoe kankerpatiënten met een 

longembolie werden behandeld tussen 1998 en 2008.Voor dit onderzoek is gebruik 

gemaakt van een database van patiënten met een longembolie. In totaal zijn 600 patiënten 

met kanker en een longembolie vergeleken met 1200 patiënten met een longembolie 

maar zonder kanker. Over de gehele periode zijn 82 kankerpatiënten (13.7%) behandeld 

met LMWH, ten opzichte van 8 patiënten (0.7%) in de groep van de niet-oncologische 

patiënten. Daarnaast werd in deze periode een duidelijke toename gezien van het aantal 

kankerpatiënten dat wordt behandeld werd met LMWH, tot maximaal 32% in 2007/2008. 

De rest van de kankerpatiënten wordt dus behandeld met vitamine K antagonisten, de 

reguliere behandeling via de trombosedienst. 

Deze twee laatste hoofdstukken laten zien dat het merendeel van de artsen wel de 

intentie heeft om patiënten met kanker en een trombose te behandelen met LMWH, maar 

dat het daadwerkelijke voorschrijfgedrag anders is. Immers, in 2007/2008, dus een aantal 

jaren na het verschijnen van richtlijnen die LMWH adviseren, werd in Nederland aan de 

meeste patiënten nog geen LMWH voorgeschreven. Deze bevindingen komen overeen 

met een Amerikaanse studie. De vraag rijst wat de reden is voor het afwijken van de 

richtlijnen. Mogelijk vinden artsen of patiënten LMWH injecties te belastend, of zijn artsen 

onbekend met het bestaan van de richtlijnen. Toekomstig onderzoek zal meer duidelijkheid 

moeten verschaffen. Ook zullen nieuwe antistollingsmiddelen, in tabletvorm en niet via de 

trombosedienst, moeten worden onderzocht in kankerpatiënten met trombose. 
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