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In dit proefschri�  werden drie aspecten met betrekking tot de associatie tussen kanker 
en het stollingsysteem geëvalueerd. In het eerste deel werd de bloedverdunnende 
behandeling van kankerpatiënten met en zonder veneuze trombo-embolie (VTE) 
besproken. Deel twee beschreef de incidentie van kanker na een spontane veneuze 
trombose, terw� l in het laatste deel de aanwezigheid en de betekenis van micropartikels 
in kankerpatiënten uiteengezet werd.

DEEL I - BLOEDVERDUNNENDE BEHANDELING VAN PATIËNTEN MET 
KANKER
Hoofdstuk 2 gaf een overzicht van de tweeledige associatie tussen kanker en het 
stollingsysteem en vormde de achtergrondinformatie voor dit proefschri� . Het 
multifactoriële karakter van de verhoogde stollingsneiging b�  kankerpatiënten werd 
uitgelicht, evenals het intense debat dat gaande is over het nut van het actief zoeken naar 
kanker b�  patiënten met een spontane VTE. Bovendien werd er een uitgebreid overzicht 
gegeven van de mechanismen waarmee kankercellen stollingseiwi� en gebruiken om 
hun groei te bevorderen en hoe heparine hiermee interfereert.
 In Hoofdstuk 3 werd de ontwikkeling van nieuwe bloedverdunnende 
medic� nen samengevat met speciale aandacht voor het gebruik van bloedverdunners 
door kankerpatiënten. De huidige standaardbehandeling, bestaande uit (laag moleculair 
gewichts) heparine (LWMH) gevolgd door vitamine K-antagonisten (VKA), leidt vaak tot 
bloedingen en terugkerende VTE b�  kankerpatiënten. Ten behoeve van de behandeling 
van VTE worden kankerpatiënten steeds vaker behandeld met alleen LWMH voor een 
langere periode. Verschillende studies toonden aan dat er minder terugkerende VTE’s 
optreden b�  kankerpatiënten die behandeld werden met LMWH gedurende drie tot 
zes maanden in vergel� king met patiënten die standaard behandeling kregen, zonder 
dat er meer bloedingen werd waargenomen. Bovendien l� kt LMWH de levensduur van 
kankerpatiënten te verlengen.
 Hoofdstuk 4 was een meta-analyse van v� f gerandomiseerde studies die het 
langere term� n e� ect van (LMW) heparine op overleving van kankerpatiënten zonder 
VTE hebben onderzocht. Deze analyse liet een overlevingsvoordeel zien voor de patiënten 
die behandeld werden met (LMW) heparine gedurende 12 maanden (relatief risico 0.87, 
95% betrouwbaarheidsinterval (BI); 0.80-0.95) en 24 maanden (relatief risico 0.92, 95% BI; 
0.86-0.99). Het grootste e� ect werd waargenomen b�  de patiënten met een klein-cellig 
longcarcinoom en met beperkte ziekte b�  aanvang. Echter, het overlevingsvoordeel ging 
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ten koste van een hoger risico op bloedingen (relatief risico 2.21, 95% BI; 1.02-4.78). 
Hoofdstuk 5 en 6 evalueerden twee nieuwe bloedverdunners in de behandeling van 
VTE b�  kankerpatiënten. In Hoofdstuk 5 werd de e� ectiviteit en de veiligheid van 
fondaparinux, een synthetische pentasaccharide, vergeleken met LMWH b�  de initiële 
behandeling van diep veneuze trombose (DVT) b�  patiënten met kanker, en met 
ongefractioneerde heparine (UFH) b�  kankerpatiënten met een longembolie (PE). De 
overlevingsduur en het aantal bloedingen waren vergel� kbaar tussen fondaparinux 
en LMWH en UFH. Daarnaast werden er geen duidel� ke verschillen waargenomen in 
het aantal terugkerende VTE’s. Hoofdstuk 6 ging over de e� ectiviteit en veiligheid van 
een langwerkende pentasaccharide, idraparinux, in de lange(term� n)behandeling van 
DVT b�  kankerpatiënten. Er werd geen verschil in overleving en in de frequentie van 
bloedingen geobserveerd tussen patiënten die gedurende 6 maanden behandeld waren 
met idraparinux en de patiënten die standaardbehandeling ontvingen, bestaande uit 
LMWH gevolgd door VKA. Er was een trend zichtbaar in minder terugkerende VTE’s in 
de idraparinux groep (hazard ratio 0.39, 95% BI; 0.14-1.11). 
 De voorlopige resultaten van de INPACT studie werden beschreven in 
Hoofdstuk 7. Dit is een gerandomiseerde en gecontroleerde studie die het e� ect van 
nadroparine, een LMWH, op de overleving van kankerpatiënten met gevorderde ziekte 
onderzocht. In totaal werden 503 patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom 
(stadium IIIB), een hormoonrefractair prostaatcarcinoom of lokaal uitgebreide 
alvleesklierkanker geïncludeerd. Z�  werden gerandomiseerd tussen nadroparine of 
geen nadroparine en allen kregen standaard anti-kankertherapie. De interim-analyse 
verricht in juli 2009 toonde geen overlevingsvoordeel aan b�  patienten die behandeld 
waren met nadroparine. De mediane overlevingsduur in deze groep was 12.5 maanden 
vergeleken met 11.9 maanden in de controlegroep (hazard ratio 0.92, 95% BI 0.73-1.16). 
Een vergel� kbaar aantal bloedingen werd geobserveerd.

DEEL II - VENEUZE TROMBOSE EN KANKER
Hoofdstuk 8 beschreef de resultaten van een prospectieve gecontroleerde cohort studie, 
waarin een uitgebreide screeningstrategie, bestaande uit een CT thorax en abdomen en 
een mammogra� e b�  vrouwen, werd vergeleken met een beperkte strategie b�  patiënten 
met een spontane VTE. De beperkte screening bestond uit een gestandaardiseerde 
anamnese, een uitgebreid lichamel� k onderzoek, beperkt laboratorium onderzoek en 
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een thoraxfoto. In totaal werden 630 patiënten geïncludeerd. De additionele waarde van 
het uitgebreid screenende onderzoek was zeer beperkt. Slechts zes maligniteiten werden 
gediagnosticeerd b�  302 gescreende patiënten, terw� l er in verband met afw� kingen die 
werden gezien op de CT-scans en mammogra� e b�  30% van de patiënten extra onderzoek 
werd verricht om een maligniteit uit te sluiten. De incidentie van nieuw ontdekte kanker 
gedurende de eerste jaren na de diagnose van de VTE was vergel� kbaar in de twee 
groepen en de toegepaste methode van screening resulteerde niet in een overlevingswinst 
b�  de patiënten die uitgebreid screenend onderzoek ondergingen (hazard ratio 1.22, 95% 
BI; 0.69-2.22). Daarom was de conclusie van dit onderzoek dat uitgebreide screening naar 
kanker b�  patiënten met een spontane VTE niet zinvol l� kt. 
 Hoofdstuk 9 evalueerde de kosten-e� ectiviteit van het screenen naar kanker 
b�  patiënten met een spontane VTE in het kader van de studie die vermeld werd in 
hoofdstuk 8. Deze analyse bevestigt dat een CT-thorax en abdomen niet gebruikt kunnen 
worden b�  deze patiënten met een hoog risico op kanker om maligniteiten te detecteren 
ten gevolge van een lage sensitiviteit (33%) en speci� citeit (70%). De teleurstellende 
prestatie van de CT-scans in deze studie illustreert de nadelen van de toepassing van 
‘whole body CT-scans’ b�  asymptomatische populaties met een laag risico op kanker. 
 Het doel van Hoofdstuk 10 was om de incidentie van kanker te bepalen in patiënten 
die zich presenteren met een spontane trombo� ebitis in de eerstel� nszorg. In totaal 
werden 250 patiënten met een spontane trombo� ebitis geïncludeerd in een cohortstudie 
en de incidentie van kanker werd vergeleken met die in een cohort controlepersonen 
waarvan het geslacht, de lee� � d en de huisartsenprakt� k overeenkwamen. Bovendien 
werd de incidentie van kanker in het patiëntencohort vergeleken met die in de algemene 
Nederlandse populatie. Deze studie toonde geen verhoogde incidentie aan b�  patiënten 
met een spontane trombo� ebitis die zich presenteren in de eerstel� nszorg in vergel� king 
met het controlecohort. B�  de patiëntenpopulatie was de incidentie 2% (95% BI 1-5%) en 
2% (95% BI 1-4%) b�  de controles. Ook in vergel� king met de Nederlandse bevolking 
werd geen verschil aangetoond (standardized morbidity ratio 1.1, 95% BI; 0.5-2.7). 

DEEL III - MICROPARTIKELS EN KANKER
De voorspellende waarde van de stollingsactiviteit die geassocieerd is met micropartikels 
voor de ontwikkeling van VTE b�  kankerpatiënten werd bestudeerd in Hoofdstuk 
11. De stollingsactiviteit werd gemeten b�  43 patiënten met kanker door middel van 
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een fosfolipiden-a� ankel� ke stollingstest, een geactiveerde factor X-generatie test en 
een � brinegeneratie (FGT) test. De laatste twee testen werden ook uitgevoerd in de 
aanwezigheid van antisto� en tegen tissue factor en geactiveerd factor VII. V� f patiënten 
ontwikkelden een VTE gedurende een follow up periode van zes maanden. Receiver 
operating characteristic analyses toonden aan dat FGT test de hoogste ‘area under the 
curve’ had (0.83, 95% BI 0.68-0.98, p=0.017). Een a	 appunt van 909 seconden resulteerde 
in een sensitiviteit van 80% en een speci� citeit van 84%. Daarom luidde de conclusie van 
dit hoofdstuk dat de micropartikel-geassocieerde stollingsactiviteit de kankerpatiënten 
met een hoog risico op het ontwikkelen van een VTE mogel� k identi� ceert. 
 Hoofdstuk 12 beschreef de betekenis van circulerende blaasjes, die met 
name bestaan uit micropartikels, b�  kankerpatiënten. B�  hen wordt de aanwezigheid 
van de blaasjes vooral geassocieerd met de stollingsneiging van deze patiënten. Dit 
overzichtsartikel rich� e zich echter ook op de betekenis van de blaasjes voor kankergroei. 
Verscheidene in vitro en in vivo studies toonden een signi� cante b� drage van de blaasjes 
aan kankergroei t� dens onder andere cellulaire overleving, vaatnieuwvorming en aan 
het proces van metastasering. 


