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SAMEnVATTInG

Dit proefschrift beschrijft het gebruik van trombose profylaxe na totale heup,- en totale 
knie prothesen door Nederlandse orthopedische vakgroepen over een periode van tien 
jaar, alsmede onzekerheden aangaande het profylaxebeleid voor wat betreft andere 
orthopedische ingrepen. In dit proefschrift wordt een aantal van deze onzekerheden 
belicht: de incidentie van veneuze trombose na arthroscopische voorste kruisband re-
constructie, amputatie van de onderste extremiteit en schouder prothesiologie en een 
casus van een longembolie tijdens gipscorset met beenpijp immobilisatie.

In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie en een kort historisch overzicht gege-
ven wat betreft tromboseprofylaxe regimes bij patiënten die orthopedische chirurgie 
ondergaan.

Tromboseprofylaxe en bloedmanagement in nederland

Om de veranderingen voor wat betreft Nederlandse orthopedische tromboseprofylac-
tisch beleid in te schatten werden drie enquêtes gehouden. In hoofdstuk 2 worden 
de resultaten van de tweede enquête, verricht in 2007 beschreven. Het gebruik van 
farmacologische profylaxe na heup- en knieprothesiologie was common practice in 
Nederland in 2007. Binnen vijf jaar is het wijd verbreide gebruik van coumarine deriva-
ten vervangen door laag moleculair gewicht heparines (LMWH). LMWH werd het meest 
gebruikt (79%), gevolgd door fondaparinux (13%).
Hoofdstuk 3 vat de resultaten van de derde enquête samen, uitgevoerd in 2012. Het 
gebruik van tromboseprofylaxe tijdens opname en erna was nog steeds de standaard 
behandeling na heup- en knieprothesiologie. Hoewel op dit moment LMWH het meest 
gebruikte tromboseprofylacticum blijft, worden de nieuwe orale anticoagulantia 
(NOACs) thans gebruikt door een kwart van alle orthopedische vakgroepen. Bij dagbe-
handelingen en artroscopieën wordt enerzijds geen profylaxe gegeven (68% en 56% 
respectievelijk), of er wordt een enkele gift LMWH gegeven (23% en 39% respectievelijk). 
Er is een significante toename in het gebruik van tromboseprofylaxe tijdens gipsimmo-
bilisatie en in het gebruik van verlengde profylaxe na voorste kruisband reconstructie.
In hoofdstuk 4, wordt het gebruik van bloed besparende maatregelen bij Nederlandse 
orthopedische vakgroepen gedurende een follow-up van tien jaar beschreven. De 
toepassing van peroperatieve autologe retransfusie bij zowel revisie heup prothesi-
ologie (56 vs. 54%) als revisie knie prothesiologie (26 vs. 24%) is vrijwel niet veranderd 
in 2012 ten opzichte van vijf jaar geleden. Postoperatieve autologe retransfusie wordt 
nog steeds gebruikt door de meerderheid van de orthopedische vakgroepen na zowel 
primaire,- als revisie heup- (58/53%) en knieprothesiologie (65/61%). Op dit moment, 
evenals in 2007, gebruikt de meerderheid van de vakgroepen epoëtine, normothermie 
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en postoperatieve autologe retransfusie bij heup,- en knie prothesiologie. Andere ef-
fectieve bloed besparende maatregelen, zoals tranexaminezuur, worden niet op grote 
schaal toegepast.

Internationale richtlijnen wat betreft trombose profylaxe

In hoofdstuk 5 worden elf (inter)nationale richtlijnen aangaande trombose profylaxe uit 
diverse landen vergeleken en hun verschillen geanalyseerd. Elf richtlijnen uit negen lan-
den en één internationale richtlijn werden geïncludeerd. Slechts een aantal richtlijnen 
adviseren over trombose profylaxe na gips immobilisatie, (langdurige) arthroscopische 
ingrepen en geïsoleerd trauma van de onderste extremiteit. Verschillende meningen 
bestaan over het gebruik van aspirine en mechanische profylaxe en wat betreft het 
gebruik van vitamine K antagonisten na grote ingrepen aan de heup en de knie. De 
graad van aanbeveling zou idealiter gebaseerd moeten zijn op hetzelfde “level of evi-
dence” wereldwijd. Het zal onmogelijk zijn om consensus te bereiken zolang er geen 
overeenstemming is voor wat betreft de relevantie van verschillende uitkomstmaten 
(zoals asymptomatische DVT).

Arthroscopische voorste kruisband reconstructie

In hoofdstuk 6 worden de resultaten van onze studie naar de incidentie van diep 
veneuze trombose na voorste kruisband reconstructie beschreven. In totaal werd bij 9 
van de 100 patiënten (incidentie 9%; 95% BI: 4.2-16.4) asymptomatische proximale of 
distale diep veneuze trombose aangetoond middels compressie echografie, van wie 4 
(incidentie 4%; 95% BI: 1.1-9.9) symptomatisch waren. Eén patiënt ontwikkelde een niet-
fatale longembolie gedurende de 8-weekse follow-up periode. Deze studie toont aan 
dat de incidentie van veneuze tromboembolieën na arthroscopische voorste kruisband 
reconstructie relatief hoog is. Nader onderzoek wordt aangeraden om de noodzaak van 
tromboseprofylaxe bij patiënten die een voorste kruisband reconstructie ondergaan in 
te schatten, vooral wanneer risicofactoren voor trombose aanwezig zijn.

Amputatie van de onderste extremiteit

In de studie die in hoofdstuk 7 wordt beschreven, hebben we prospectief het vóórko-
men van diep veneuze trombose en longembolieën bij patiënten die een amputatie 
van de onderste extremiteit hebben ondergaan door middel van een echo duplex en 
een ventilatie-perfusie scan onderzocht. Negenenveertig patiënten (53 amputaties) 
werden uiteindelijk geïncludeerd in de intention-to-treat analyse. De totale mortaliteit 
was 12 van de 53 amputaties (22.6%, 95% BI 12.3-36.2). Zes patiënten ontwikkelden een 
longembolie; twee longembolieën waren fataal. Eén patiënt ontwikkelde een asympto-
matische contralaterale distale DVT, zodat het totale VTE aantal resulteerde in 7 van de 
53 amputaties (13.2%, 95% BI 5.47-25.3). Amputatie van de onderste extremiteit gaat 
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gepaard met een hoge mortaliteit door sepsis, respiratoire en vasculaire oorzaken. Deze 
studie toont aan dat VTE substantieel bijdraagt aan de morbiditeit en mortaliteit na am-
putatie van de onderste extremiteit, ondanks een adequate farmacologische trombose 
profylaxe in deze kwetsbare populatie.

Gips immobilisatie

In hoofdstuk 8 wordt een casus beschreven van een longembolie tijdens een proef-
periode met een gipscorset met beenpijp om lumbosacrale fusie te simuleren. Tevens 
wordt een overzicht van de literatuur hieromtrent gepresenteerd. In het algemeen 
wordt immobilisatie beschouwd als een grote risicofactor op het krijgen van VTE. De 
patiënt uit onze casus behoort door de immobilisatie met het gipscorset met beenpijp, 
gecombineerd met het gebruik van orale anticonceptiva tot de hoog-risico categorie. 
Daarom raden wij aan dat patiënten die van een gipscorset met beenpijp worden voor-
zien routinematig worden gescreend op additionele risicofactoren, zoals het gebruik 
van orale anticonceptiva en VTE in de voorgeschiedenis. Indien risicofactoren aanwezig 
zijn, dient farmacologische profylaxe overwogen worden.

Schouder prothesiologie

In hoofdstuk 9 wordt een systematic review wat betreft symptomatische trombose na 
schouder prothesiologie gepresenteerd. De incidentie van VTE is relatief laag: 0.59% bij 
47.998 schouder protheses. Het aantal VTE’s na proximale humerus fracturen was bijna 
drie keer zo hoog vergeleken met het aantal VTE’s bij electieve, niet-traumatische indica-
ties: respectievelijk 0.95% vs. 0.33%. De 90-dagen incidentie van DVT was vergelijkbaar 
met de incidentie van PE. De mortaliteit na schouder prothesiologie was 0.49%: 0.43% 
bij electieve procedures en 3.0% bij traumatische indicaties. De meest voorkomende, 
statistisch significante, risicofactoren voor VTE waren co-morbiditeiten, een traumati-
sche indicatie voor schouder prothesiologie en gevorderde leeftijd.
Hoofdstuk 10 beschrijft ons onderzoeksprotocol betreffende de incidentie van 
symptomatische VTE en asymptomatische diep veneuze trombose, gedetecteerd door 
bilaterale complete compressie echografie van beide benen en de geopereerde arm 
na schouder prothesiologie zonder tromboseprofylaxe. De eerste acht geïncludeerde 
patiënten ontwikkelden geen DVT of longembolie. Deze studie heeft tot doel de inci-
dentie van asymptomatische DVT na het plaatsen van een schouderprothese vast te 
stellen. Indien DVT frequent wordt aangetoond, zal een randomized controlled clinical 
trial volgen, waarbij tromboseprofylaxe met placebo wordt vergeleken om de risicofac-
toren voor VTE en de noodzaak van tromboseprofylaxe te bepalen bij patiënten die een 
schouder prothese krijgen.


