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Inleiding

Cerebrale veneuze sinustrombose (CVT), ook wel sinustrombose genoemd, is een 

zeldzame aandoening waarbij zich een trombus vormt in de cerebrale sinussen 

en/of corticale venen. De ziekte werd voor het eerst in 1825 beschreven door de 

Franse arts Ribes. Door de trombose wordt de drainage van bloed en liquor beperkt, 

waardoor verschillende symptomen kunnen ontstaan. Het meest voorkomende 

symptoom is hoofdpijn, bij 90% van de patiënten. Ongeveer de helft van de 

patiënten met CVT krijgt veneuze – meestal hemorrhagische – herseninfarcten. 

Epileptische aanvallen komen in de acute fase bij 40% van de patiënten voor, veel 

vaker dan bij het arteriële herseninfarct. De meeste volwassen patiënten met CVT 

zijn 30-ers of 40-ers en slechts 10% van de patiënten is ouder dan 65. Een tweede 

piek in de incidentie doet zich voor bij neonaten en is dan vaak het gevolg van 

perinatale complicaties of dehydratie. Op de volwassen leeftijd komt CVT driemaal 

zo vaak voor bij vrouwen dan mannen. Dit is het gevolg van de geslachtsspecifieke 

risicofactoren zwangerschap, het kraambed en orale anticonceptie.

De eerstelijns behandeling voor patiënten met CVT is antistolling met heparine, 

gevolgd door orale antistolling, voor een periode van 3-12 maanden. Ernstige 

gevallen worden soms behandeld met endovasculaire trombolyse, maar de 

werkzaamheid en veiligheid van deze behandeling staat nog niet vast. Patiënten 

met grote veneuze herseninfarcten en tekenen van cerebrale herniatie kunnen 

het beste behandeld worden met decompressieve hemicraniectomie. 

De prognose van CVT is over het algemeen – en zeker vergeleken met het 

arteriële herseninfarct – gunstig. De mortaliteit is 5 tot 10%. In de acute fase is dit 

meestal een direct gevolg van de ziekte (cerebrale herniatie), terwijl patiënten 

in de chronische fase vaker overlijden door onderliggende aandoeningen, 

vooral kanker. Van de overlevenden blijft ongeveer 15% in meer of mindere 

geïnvalideerd (modified Rankin Scale 2-5). In tegenstelling tot de hoge 

frequentie van epileptische aanvallen in de acute fase, komt epilepsie na CVT 

slechts bij 5-10% van de patiënten voor. 

27933_Coutinho .indd   242 31-01-14   12:49



243

Nederlandse samenvatting

In dit proefschrift worden 13 klinische onderzoeken naar verschillende aspecten 

van CVT beschreven. In het eerste deel komen de epidemiologie en diagnostiek 

aan bod en in deel 2 richten we ons op de behandeling van patiënten met CVT.

Deel 1: Epidemiologie en diagnostiek

In hoofdstuk 2 beschrijven we een dwarsdoorsnede onderzoek onderzoek 

naar de incidentie van CVT. Tot nu toe werd de incidentie geschat op 0.2 tot 0.5 

nieuwe gevallen per 100.000, maar omdat deze schattingen gebaseerd zijn op 

een extrapolatie van oude mortaliteitsdata zijn ze vermoedelijk onbetrouwbaar. 

Wij hebben alle nieuwe gevallen van CVT geïdentificeerd die tussen 1 januari 

2008 en 31 december 2010 in 19 ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland 

gediagnosticeerd zijn. De medische gegevens van 9.270 patiënten werden 

gescreend en uiteindelijk vonden we 94 nieuwe gevallen van CVT. Hieruit 

konden we een incidentie van 1.32 nieuwe gevallen per 100.000 persoonsjaren 

berekenen. Dit onderzoek toont aan dat de incidentie van CVT hoger is dan 

voorheen gedacht.

Hoofdstuk 3 gaat over de verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke patiënten 

met CVT. Hiervoor hebben we de data van de “International Study on Cerebral 

Vein and dural sinus Thrombosis” (ISCVT) gebruikt. De ISCVT is een groot 

prospectief, multicenter cohortonderzoek in 21 landen, dat werd uitgevoerd 

tussen 1998 en 2001. Van de 624 patiënten in dit onderzoek waren er 465 vrouw 

(75%). Bij 2/3 van de vrouwen bestond er een geslachtsspecifieke risicofactor 

(orale anticonceptie, zwangerschap, kraambed of hormonale therapie). De 

prognose van vrouwen met dergelijke risicofactoren was beter dan van vrouwen 

zonder een van deze risicofactoren (herstel zonder beperkingen: 85% vs. 72%). 

Multivariabele logistische regressie analyse bevestigde dat de afwezigheid 

van een geslachtsspecifieke risicofactor een onafhankelijke voorspeller is 

voor een slechtere uitkomst (odds ratio 3.7). Mogelijke verklaringen voor deze 

bevindingen zijn de jongere leeftijd en minder co-morbiditeit onder vrouwen 

met een geslachtsspecifieke risicofactor.

In hoofdstuk 4 bestuderen we de karakteristieken van juxtacorticale 

bloedingen en hebben we onderzocht of dit type bloeding specifiek is voor CVT. 
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Juxtacorticale bloedingen zijn kleine bloedingen die vlak onder de hersenschors 

gelokaliseerd zijn en anatomisch de kromming van de hersenschors volgen (zie 

voor een voorbeeld figuur 1 en 2 in hoofdstuk 4). We hebben de CT scans van 

de hersenen van alle volwassen patiënten met CVT die tussen 2000 en 2010 in 

het AMC behandeld zijn opnieuw beoordeeld. Van de 114 patiënten met CVT 

hadden er 53 een hersenbloeding, waarvan 14 (26% van 53) een juxtacorticale 

bloeding. Vergeleken met de andere soorten bloedingen bij de patiënten met 

CVT, hadden patiënten met een juxtacorticale bloeding vaker papiloedeem 

(44% vs. 9%) en vaker trombose van de sinus sagittalis superior (93% vs. 

49%). Vervolgens hebben we het voorkomen van juxtacorticale bloedingen 

onderzocht in een controle cohort van 196 leeftijd gematchte patiënten met 

een spontane hersenbloeding die niet veroorzaakt was door CVT. In deze groep 

vonden we slechts bij 3 patiënten een juxtacorticale bloeding. Één van deze 3 

bleek bij herevaluatie van de radiologische onderzoeken toch CVT te hebben, 

die aanvankelijk gemist was. Deze resultaten tonen aan dat juxtacorticale 

bloedingen karakteristiek zijn voor CVT en geassocieerd met trombose van de 

sinus sagittalis superior. 

Hoofdstuk 5 is een systematische analyse van alle gepubliceerde casus van 

geïsoleerde corticale vene trombose (ICVT). ICVT is een bepaald type CVT, 

waarbij er trombose optreedt in een corticale vene zonder trombose van een 

aangrenzende sinus. Omdat ICVT zelden voorkomt is er weinig bekend over 

de klinische en radiologische verschijnselen. We hebben in totaal 104 casus 

beschrijvingen in de literatuur gevonden. De gemiddelde leeftijd was 40 en 

68% van de patiënten was vrouw. Hoofdpijn (71%), epileptische aanvallen (57%) 

en focale neurologische uitval (58%) kwamen het meeste voor. Bij geen van 

de patiënten werd papiloedeem gerapporteerd en een verhoogde liquordruk 

werd slechts bij 2 van de 11 patiënten gevonden bij wie deze gemeten was. 79% 

van de patiënten was behandeld met antistolling en de mortaliteit bij ontslag 

was 7%. Dit onderzoek laat zien dat tekenen van verhoogde intracraniële druk 

minder vaak voorkomen bij ICVT dan CVT. De behandeling en mortaliteit van 

ICVT zijn vergelijkbaar met CVT.

In hoofdstuk 6 hebben we de ogenschijnlijke daling van de mortaliteit van 

CVT in de afgelopen decennia onderzocht. Hiervoor analyseerden we alle 

artikelen gepubliceerd in de medische literatuur waarin minimaal 40 patiënten 
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met CVT en met gegevens over de mortaliteit werden beschreven. In totaal 

voldeden 74 onderzoeken aan deze criteria, met daarin de gegevens van 8.829 

patiënten, geïncludeerd tussen 1942 en 2012. De gemiddelde leeftijd was 33 

jaar en 65% van de patiënten was vrouw. Er was een significante negatieve 

correlatie tussen mortaliteit en jaar van inclusie (Pearson’s correlatie coëfficiënt 

-0.72). Dit onderzoek bevestigt dat de mortaliteit van CVT sterk gedaald is over 

de jaren. Vermoedelijk is de belangrijkste oorzaak hiervan een verbetering van 

diagnostiek, waardoor lichtere gevallen geïdentificeerd worden.

Deel 2: Behandeling

De behandeling van patiënten met CVT vereist kennis van een groot aantal 

therapieën. In hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de verschillende 

behandelopties. Zowel therapieën gericht op de trombose zelf, als 

behandelingen van eventuele complicaties van de ziekte (zoals epileptische 

aanvallen en verhoogde intracraniële druk) komen aan bod. 

In hoofdstuk 8 hebben we onderzocht of er praktijkvariatie bestaat in de 

behandeling van CVT. 165 artsen met een aangetoonde wetenschappelijke 

belangstelling voor CVT werden uitgenodigd een online enquête in te vullen, 

wat door 99 (55%) werd gedaan. Het overgrote deel (92%) gaf aan antistolling als 

eerstelijns behandeling te gebruiken en 87% vond een hersenbloeding als gevolg 

van CVT geen contra-indicatie voor antistolling. Ongefractioneerde heparine 

werd door 64% geprefereerd boven laag-moleculaire gewichtsheparine. Over 

de optimale duur van orale antistolling na de acute fase waren de meningen 

verdeeld.

Hoofdstuk 9 is de meest recente versie van de Cochrane meta-analyse van 

de werkzaamheid en veiligheid van antistolling voor de behandeling van 

CVT. Er werden 4 gerandomiseerde studies geïdentificeerd, waarvan er twee 

werden geëxcludeerd vanwege methodologische tekortkomingen. De twee 

overgebleven trials werden gebruikt in de meta-analyse: één met 20 en één 

met 59 patiënten. Behandeling met heparine was geassocieerd met een 

lagere mortaliteit: relatief risico 0.33 (95% betrouwbaarheidsinterval 0.08 tot 

1.21). Het relatieve risico van dood of ernstige invaliditeit was ook kleiner 
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(0.46; 95% betrouwbaarheidsinterval 0.16 tot 1.31). Er traden geen nieuwe 

hersenbloedingen op bij de patiënten die behandeld waren met heparine, 

maar wel bij drie patiënten die de placebo behandeling kregen. Op basis van 

deze beperkte hoeveelheid gegevens concluderen wij dat antistolling voor CVT 

veilig lijkt en geassocieerd is met een potentieel belangrijke afname van de kans 

op overlijden of ernstige invaliditeit, die echter niet statistisch significant was.

De internationale richtlijnen geven geen expliciet advies over welke vorm van 

heparine gebruikt moet worden voor de behandeling van CVT: ongefractioneerde 

heparine (UFH) of laag-moleculaire gewichtsheparine (LMWH). Ook blijkt er in 

het gebruik van deze verschillende soorten heparine een grote praktijkvariatie 

te bestaat (hoofdstuk 8). Hoofdstuk 10 is een post-hoc analyse van de ISCVT data 

naar de effectiviteit en veiligheid van beide soorten heparine. Patiënten die niet 

behandeld waren met heparine (n=107) of achtereenvolgens behandeld waren 

met beide soorten (n=99) werden geëxcludeerd. Van de overige 421 patiënten 

waren er 119 (28%) behandeld met LMWH en 302 (72%) met UFH. Patiënten 

behandeld met LMWH hadden significant vaker een goede klinische uitkomst 

dan patiënten behandeld met UFH (odds ratio 2.1 voor modified Rankin Scale 

0-2). Na correctie voor prognostische factoren bleef het verschil significant. 

Ook traden er minder nieuwe hersenbloedingen op bij patiënten behandeld 

met LMWH (odds ratio 0.29). Dit onderzoek suggereert dat LMWH de voorkeur 

verdient boven UFH voor de behandeling van patiënten met CVT, vermoedelijk 

vanwege een beter veiligheidsprofiel.

Endovasculaire behandeling is een nieuwe behandeling die soms wordt 

toegepast bij patiënten met CVT. Bij deze behandeling wordt via de vena 

femoralis of jugularis met behulp van een katheter toegang verkregen tot de 

veneuze sinussen en wordt getracht de trombus mechanisch te verwijderen 

of op te lossen door locale toediening van een trombolyticum. Een voordeel 

van deze behandeling is dat de stolsels sneller kunnen worden verwijderd. 

Omdat het niet zeker is of deze kostbare behandeling, waar ook risico’s aan zijn 

verbonden, beter is dan de standaardbehandeling zijn wij in 2011 begonnen 

met een gerandomiseerde trial. In hoofdstuk 11 beschrijven we de achtergrond 

en de opzet van deze TO-ACT studie (Thrombolysis Or Anticoagulation for 

Cerebral venous Thrombosis). Deelnemende patiënten loten tussen standaard 

behandeling (antistolling) of standaard behandeling plus endovasculaire 
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behandeling. De klinische uitkomst na 1 jaar is het primaire eindpunt van 

het onderzoek. De TO-ACT studie loopt op dit moment in 11 ziekenhuizen in 

Nederland en Portugal en 2 andere ziekenhuizen (in China en Zwitserland) zullen 

op korte termijn starten. De eerste patiënt is in september 2011 geïncludeerd 

en momenteel doen 27 patiënten mee aan het onderzoek. We hopen in de 

komende jaren in totaal 164 patiënten te includeren. De TO-ACT studie zal naar 

verwachting een antwoord geven op de belangrijke vraag of endovasculaire 

behandeling van toegevoegde waarde is voor patiënten met een ernstige vorm 

van CVT. Meer informatie over de studie is te vinden op www.to-act-trial.org.

Bij een klein deel van de patiënten met CVT en hersenbloedingen worden 

de bloedingen zo groot dat door verplaatsing van hersenweefsel het 

diencephalon en de hersenstam kunnen worden gecomprimeerd (herniatie). 

Dit leidt tot een gedaald bewustzijn, en vervolgens bijna altijd overlijden. Een 

mogelijke therapie voor deze patiënten is decompressieve hemicraniectomie. 

Dit is een operatie waarbij een deel van de schedel (tijdelijk) verwijderd 

wordt, waardoor de hersenen meer ruimte krijgen. In de hoofdstukken 12 

t/m 14 onderzoeken wij de werkzaamheid van deze behandeling voor CVT. 

Hoofdstuk 12 is een beschrijving van 3 patiënten die een decompressieve 

hemicraniectomie ondergingen. Twee van de drie patiënten hadden een goede 

klinische uitkomst, terwijl de laatste overleed in de acute fase. Hoofdstuk 13 

is een uitbreiding van dit onderzoek, waarin de resultaten van de eerste 10 

patiënten worden beschreven, toen het grootste prospectieve onderzoek naar 

decompressieve hemicraniectomie voor CVT. Hoofdstuk 14 is een retrospectief 

multi-centrum onderzoek en een systematische analyse van de literatuur, dat 

werd uitgevoerd in samenwerking met collega’s uit Lissabon en Parijs. In deze 

studie zijn de gegevens van 69 patiënten met CVT die een decompressieve 

hemicraniectomie ondergingen geanalyseerd. 57% van de patiënten herstelde 

volledig of met een lichte handicap en 16% is overleden. Slechts 7% van de 

overlevenden was ernstig gehandicapt (modified Rankin Scale 4 of 5). Deze drie 

onderzoeken tonen aan dat decompressieve hemicraniectomie in de meeste 

gevallen levensreddend is en vaak leidt tot een goede klinische uitkomst bij 

patiënten met CVT en dreigende inklemming.
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