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The protein C system and venous thromboembolism 
in reproduction: pathophysiology, epidemiology 
and diagnosis

Achtergrond
In dit proefschrift onderzoeken we de bloedstolling en veneuze trombo-embolie in 
hun relatie tot de voortplanting. Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie. In de 
etiologie van veneuze trombo-embolie, een ziekte die zich kan uiten als diep veneuze 
trombose of een longembolie, staat de stollingscascade centraal. De stollingscascade 
is een serie van enzymatische reacties in het bloed die leidt tot de vorming van een 
trombus. De cascade wordt gereguleerd op verschillende niveaus, waarbij het proteïne 
C systeem een van de belangrijkste mechanismen is.

Proteïne C is een pleiotroop eiwit. In de actieve vorm heeft het een anticoagulant 
effect doordat het stollingsfactoren Va en VIIIa inactiveert. Maar het heeft daarnaast 
ook een scala aan “cel beschermende” effecten door de proteolytische activatie van 
protease-activated receptor-1 [1]. Trombomoduline, een endotheelreceptor die de 
activatie van proteïne C sterk verhoogd, heeft ook verscheidene non-anticoagulante 
eigenschappen [2].

Genetische mutaties die een verhoogd tromboserisico veroorzaken door afwijkingen 
in de stolling worden aangeboren trombofilie genoemd. De meest voorkomende 
vorm is factor V Leiden. Factor V Leiden maakt factor V gedeeltelijk resistent tegen 
de inactivatie door geactiveerd proteïne C. Dragers van deze mutatie hebben een 
verhoogd risico op veneuze trombo-embolie en op miskramen  [3,4].

Zwangerschap is ook een belangrijke risicofactor voor veneuze trombo-embolie. 
De risicotoename wordt veroorzaakt door een scala aan fysiologische aanpassingen 
tijdens de zwangerschap, waaronder veranderingen in het stollingssysteem [5]. 
Het diagnosticeren van zwangerschapgerelateerde veneuze trombo-embolie is een 
bijzonder klinisch scenario. Artsen hebben een lage drempel om aan de diagnose te 
denken vanwege de bekende associatie tussen zwangerschap en trombose. Tegelijk 
kunnen fysiologische uitingen van de zwangerschap zich voordoen als symptomen 
van veneuze trombo-embolie  [6], en van de patiënten die in de zwangerschap 
onderzocht worden op longembolie wordt de diagnose in slechts 4% van de gevallen 
gesteld [7]. Sommige van de gebruikte diagnostische technieken maken gebruik van 
ioniserende straling, wat risico’s met zich meebrengt voor de moeder en de groeiende 
foetus. Zowel het missen als het onterecht diagnosticeren van een veneuze trombo-



199

A
pp

en
di

ce
s

Appendix - Dutch summary / Nederlandse samenvatting

embolie hebben serieuze gevolgen. Het is op dit moment niet bekend wat de beste 
diagnostische strategie is voor zwangerschapgerelateerde diep veneuze trombose en 
longembolie.

Deel I
Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op het proteïne C systeem in de 
voortplanting, op het niveau van de (patho)fysiologie en de epidemiologie. We 
verkennen de hypothese dat factor V Leiden een voorbeeld is van zogenaamde 
antagonistische pleiotropie: om de huidige hoge prevalentie bereikt te hebben moet 
het ongunstige fenotype gecompenseerd worden door gunstige eigenschappen. 
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de literatuur over fenotypische manifestaties 
van factor V Leiden die mogelijk evolutionaire effecten hebben gehad, gunstig of 
ongunstig. Deze effecten kunnen we categoriseren in effecten op stolling, inflammatie 
en voortplanting. In elke categorie vonden we verscheidene voorbeelden van zowel 
voordelige als nadelige fenotypes. Om een evolutionaire uitwerking te hebben moeten 
dergelijke factor V Leiden geassocieerde eigenschappen aan drie criteria voldoen. 
De aandoening waar de eigenschap effect op heeft moet historisch een redelijke 
prevalentie hebben gehad, het moet relevant zijn voor de kans op fertiel nageslacht 
van de drager, en de associatie moet redelijk sterk zijn. Niet alle geïdentificeerde 
eigenschappen voldeden aan deze criteria. Daarnaast bleek de reproduceerbaarheid 
van sommige associaties laag, wat de mogelijkheid van publicatie bias suggereert. 
Desalniettemin is het duidelijk dat factor V Leiden gepaard gaat met veel meer 
fenotypes dan alleen een verhoogd risico op veneuze trombo-embolie.

Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 leveren twee voorbeelden van fenotypes die mogelijk 
een evolutionair voordeel opleverden voor factor V Leiden dragers, door verhoogde 
fecunditeit van respectievelijk vrouwen en mannen. Hoofdstuk 3 beschrijft een 
prospectieve studie waarin we de fecunditeit vergeleken van 11 draagsters en 239 niet 
draagsters in een nested cohort van vrouwen met onverklaard herhaalde miskramen 
die zwanger probeerden te worden. Factor V Leiden draagsters hadden een kortere tijd 
tot conceptie dan niet draagsters (respectievelijk mediaan 11 weken versus 23 weken, 
p 0.032). In hoofdstuk 4 hebben we individuele patiënten data uit drie Europese 
cohorten samengevoegd en gevonden dat mannelijke dragers van factor V Leiden 
een verhoogd aantal zaadcellen hebben (adjusted mean difference 31 × 106, p 0.048). 
Mannen met de tweede meest prevalente trombofilie, de protrombine G20210A 
mutatie, die trombinegeneratie op vergelijkbare manier beïnvloedt, hadden geen 
verhoogd zaadcel aantal. We vonden ook geen verhoogde spermatogenese parameters 
in een factor V Leiden muismodel. Deze laatste twee bevindingen suggereerden dat 
de correlatie niet een direct effect van factor V Leiden op spermatogenese weergeeft. 
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We verkenden daarom genetic linkage als verklaring voor de associatie. Doorzoeken 
van publieke haplotype databases en exon sequencing van kandidaat genen leverden 
echter geen bewijs op voor het samen overerven van factor V Leiden met een ander 
causaal polymorfisme. 

Naast het ondersteunen van de antagonistische pleiotropie hypothese, bieden deze 
nieuw geïdentificeerde factor V Leiden fenotypes mogelijk aanknopingspunten 
voor het ontdekken van pathways die betrokken zijn bij vrouwelijke en mannelijke 
fecunditeit. Kortere tijd tot conceptie kan een verbeterde embryo-implantatie 
bij draagsters weerspiegelen, iets wat inderdaad gesuggereerd wordt in een kleine 
observationele studie naar in-vitro fertilisatie [8]. In-vitro implantatie modellen 
kunnen gebruikt worden om het mechanisme te onderzoeken [9]. Ons onderzoek 
legde geen mechanisme bloot voor het verhoogde zaadcel aantal. Verder onderzoek 
zou evenwel kunnen bestaan uit uitgebreider genetisch sequencen van grotere 
aantallen deelnemers, verkrijgen van differentiële genexpressie data van zaadcellen 
of testikelweefsel van dragers en niet dragers, en analyse van de stollingscascade in 
semenplasma. 

Gezien de variëteit aan factor V Leiden geassocieerde eigenschappen, besproken 
in hoofdstuk 2, 3 en 4, is geactiveerd proteïne C een aantrekkelijke kandidaat voor 
verder onderzoek op dit gebied [10]. Zoals hierboven beschreven, heeft geactiveerd 
proteïne C een scala aan downstream effecten door protease activated receptor-1 
signaaltransductie, waarvan gemakkelijk valt voor te stellen dat dit een rol speelt 
in de beschreven fenotypes. Gunstige effecten van geactiveerd proteïne C als 
therapeutisch middel op een verscheidenheid aan ziekteprocessen zijn aangetoond 
in preklinisch en klinisch onderzoek [11]. De meeste vormen van aangeboren 
trombofilie hebben een verhoogde trombinegeneratie gemeen, wat zou moeten 
leiden tot een verhoogde activatie van proteïne C. Om deze hypothese te testen, 
hebben we in hoofdstuk 5 gebruik gemaakt van een sensitieve meetmethode om 
geactiveerd proteïne C te meten in trombofilie dragers en niet dragers. We vonden 
geen verschil in geactiveerd proteïne C spiegels. Bovendien waren de plasmaspiegels 
onder fysiologische condities extreem laag, in tegenstelling tot de bevindingen van 
eerdere studies die gebruik maakten van oudere meetmethoden. Deze bevindingen 
ontkrachten de relevantie van verhoging van geactiveerd proteïne C voor de factor V 
Leiden fenotypes. Daarmee is echter allerminst uitgesloten dat geactiveerd proteïne 
C gunstige effecten kan uitoefenen in niet fysiologische condities zoals sepsis. 
Ondanks dat geactiveerd proteïne C uitgebreid onderzocht is bij sepsis patiënten en 
geen overlevingswinst geeft volgens een Cochrane systematische review [12], zijn 
er varianten ontwikkeld die vrijwel uitsluitend de signaaltransductie eigenschappen 
van het molecuul bezitten  [13]. Dit zou het bloedingsrisico van geactiveerd proteïne 
C therapie moeten elimineren, en de varianten worden momenteel onderzocht in 
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klinische trials (ClinicalTrials.gov NCT02222714).

Een tweede pleiotroop molecuul in het proteïne C systeem is trombomoduline. In 
hoofdstuk 6 maakten we gebruik van weefselspecifieke en temporeel gecontroleerde 
trombomoduline gen deletie en genetische suppletie van geactiveerd proteïne C 
om de rol van het proteïne C systeem in embryonale ontwikkeling, zwangerschap 
en volwassen fysiologie te onderzoeken. Met behulp van cre-lox recombinatie 
toonden we aan dat behoud van trombomoduline-expressie in extra-embryonale 
foetale trofoblastcellen volstaat om de vroege stop in de embryonale ontwikkeling 
te overwinnen die men ziet bij volledige ablatie van trombomoduline. Deze muizen 
waren echter vatbaar voor trombo-hemorhagische traumata tijdens de geboorte. 
De overlevende muizen lieten op volwassen leeftijd een trombotisch fenotype zien 
gelijkend op milde consumptie coagulopathie met verhoogde plasmaconcentraties van 
trombine-antitrombine complex en D-dimeer, verlaagd fibrinogeen en verminderde 
in-vivo trombusvorming en ex-vivo trombinegeneratie. Zowel het embryonale als 
het volwassen fenotype werd teniet gedaan door genetische suppletie van geactiveerd 
proteïne C. De resulterende dubbele mutanten (trombomodulinedeficiënt en 
een “hyperactiveerbaar” proteïne C transgen tot expressie brengend) lieten geen 
pathologie zien, behalve tijdens de belasting van een zwangerschap. De dubbele 
mutanten vertoonden zwangerschapsgeïnduceerde morbiditeit en mortaliteit met 
bloedingen in de uterus en andere organen. Deze gecombineerde observaties maken 
duidelijk dat, in ieder geval in muizen, het proteïne C systeem essentieel is voor 
embryonale, zwangerschap, en volwassen fysiologie. Vergelijking met embryogenese 
en zwangerschapsfenotypes van knockouts van andere proteïne C systeem gerelateerde 
genen kan leiden tot waardevolle inzichten in de exacte rol van het systeem in stolling 
gerelateerde zwangerschapspathologie.

Een onverwachte bevinding in deze studie was het verschil in ernst van het fenotype 
met een eerder model van weefselspecifieke trombomodulinedeficiëntie. In het 
eerdere tie2cre model, waarin de depletie beperkt is tot het endotheel, was het 
trombotische fenotype aanzienlijk meer uitgesproken. Aangezien deze knockout 
strategie beperkt is tot het endotheel, terwijl het huidige meox2cre model het gen 
in het gehele embryo elimineert, zou een verschil, indien aanwezig, in ernst van het 
trombotisch fenotype juist het omgekeerde moeten zijn. De expressie van het tie2 gen, 
en dus van cre-recombinase in dit model, is echter beschreven in trofoblastcellen [14], 
waardoor het trombomoduline deels zou elimineren in de cellen waarin het cruciaal 
is. Deze bevindingen leiden tot de conclusie dat in muizen subtiele verschillen in in-
utero expressie patronen consequentie hebben voor het latere trombotisch fenotype. 
Dit concept verdient verdere uitwerking in het licht van de epidemiologische relatie 
tussen vroege ontwikkeling en cardiovasculaire ziekten op volwassen leeftijd [15].
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Deel II
Wanneer bloedstolling in pathologie verandert, is het typische eindresultaat 
veneuze trombo-embolie. Het tweede deel van dit proefschrift beschouwt trombose 
en voortplanting vanuit een klinisch perspectief waarbij we de uitdagingen bij de 
diagnostiek van zwangerschapgerelateerde veneuze trombo-embolie uitwerken. 
Hoofdstuk 7 beschrijft een Cochrane systematische review die als doel had een 
schatting te maken van de accuratesse van computed tomography pulmonary 
angiography (CTPA) en longscintigrafie voor de diagnose longembolie tijdens 
de zwangerschap. Beoordeeld in het licht van dit doel was de kwaliteit van de 
geïncludeerde studies laag. Er was sprake van aanzienlijke heterogeniteit in 
studieopzet, populatie en technische karakteristieken van de index test. Om deze 
redenen hebben wij afgezien van meta-analyse om summary estimates te verkrijgen 
van de accuratesse. We identificeerden geen studies die CTPA en longscintigrafie 
direct vergeleken. Inherente methodologische uitdagingen van dit veld bestaan onder 
andere uit de diagnostische categorie “niet doorslaggevend” en de behandeling van 
deze patiënten met anticoagulantia waardoor een vals positieve en negatieve resultaten 
niet te identificeren zijn. De referentiestandaard in alle studies was klinische follow-
up, uitgevoerd op een manier die betrouwbare identificatie van vals positieven niet 
mogelijk maakte. Daaruit volgend waren de enige valide accuratesse parameters de 
negatief voorspellende waarde en sensitiviteit.

CTPA had een mediane negatief voorspellende waarde van 100% (range 96% tot 
100%) en een mediane sensitiviteit van 83% (range 0% tot 100%). Longscintigrafie 
had ook een mediane negatief voorspellende waarde van 100% (range 99% tot 100%) 
en een mediane sensitiviteit van 100% (range 0% tot 100%). De meeste gevallen 
van een “gemiste” longembolie betroffen patiënten met een niet doorslaggevende 
testuitslag. Deze patiënten ondergaan in de praktijk vaak verdere diagnostiek.

De review geeft de meest robuuste samenvatting van de staat van de literatuur 
over longembolie diagnostiek in de zwangerschap. Ondanks de beperkingen in de 
literatuur over dit onderwerp, die een terughoudende interpretatie nodig maken, lijkt 
zowel CTPA als longscintigrafie geschikt voor deze indicatie.

Sinds de publicatie is er één studie verschenen die een indirecte vergelijking 
rapporteert tussen beide modaliteiten in de zwangere populatie  [16]. In lijn met de 
review wordt geen van beide als superieur geïdentificeerd. Een mogelijkheid voor 
vervolgonderzoek is het doen van managementstudies, waarin patiënten behandeld 
worden volgens een strategie waarin ofwel de CTPA ofwel longscintigrafie wordt 
gebruikt als diagnosticum en klinische eindpunten worden gemeten. Momenteel 
lopen er twee studies met deze opzet (NTR5913 en NCT00771303). Het integreren 
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van het gehele diagnostische en therapeutische traject op deze manier hindert 
echter de generaliseerbaarheid, waardoor de bevindingen alleen van toepassing zijn 
op de klinische situatie zoals die is onderzocht. Mogelijk is er meer behoefte aan 
studies specifiek naar diagnostische accuratesse als uitkomstmaat met prospectieve 
inclusie van werkelijk opeenvolgende patiënten. Schattingen van accuratesse kunnen 
gebruikt worden voor besluitvorming in een breder spectrum van klinische scenario’s 
aangezien ze niet afhankelijk zijn van wijzigende behandelstrategieën, aannames over 
stralingseffecten, kosten, beschikbaarheid en andere veranderende omstandigheden. 
Dergelijke studies beslaan idealiter ook magnetic resonance imaging en ventilation-
perfusion single photon emission computed tomography vanwege respectievelijk 
een veelbelovend veiligheidsprofiel en accuratesse. Vooralsnog lijkt het acceptabel 
om uit te gaan van een equivalente accuratesse van CTPA en longscintigrafie en 
richtlijnmakers moeten hun aanbevelingen baseren op andere aspecten, waaronder 
de doses aan ioniserende straling, andere veiligheidsaspecten, patiëntbelasting, 
beschikbaarheid en kosten.

In hoofdstuk 8 beschouwen we de andere manifestatie van zwangerschapgerelateerde 
veneuze trombo-embolie: diep veneuze trombose. Net als hoofdstuk 7 betreft het 
een Cochrane systematische review. Dit hoofdstuk beschrijft het reviewprotocol. 
Het doel is om de accuratesse te schatten van de onderzoeken, zowel triage als 
beeldvorming, die gebruikt worden voor het diagnosticeren van diep veneuze 
trombose van het been tijdens de zwangerschap en de postpartum periode. Deze 
onderzoeken bestaan uit klinische beslisregels, de D-dimeer test, echografie en 
magnetic resonance imaging. Uitdagingen die hierbij komen kijken zijn het gebruik 
van klinische follow-up als referentiestandaard, wat betrouwbare identificatie 
van vals positieve gevallen verhindert; de categorie van niet doorslaggevende 
testresultaten; en de mogelijkheid bij de triagetesten op differential verification bias. 
In het afgelopen decennium zijn er geen systematische reviews gepubliceerd over 
deze onderzoeksvraag, maar gebaseerd op niet systematische kennis van de literatuur 
zouden we een aantal bevindingen kunnen verwachten. De zwangerschap specifieke 
LEFt rule is waarschijnlijk de enige beslisregel die onderzocht is in deze populatie 
[17]. De D-dimeer test zal naar verwachting een lage specificiteit hebben gegeven de 
fysiologische stijging van de D-dimeer plasmaspiegels gedurende de zwangerschap 
[18], maar zou in theorie nog wel een adequate sensitiviteit kunnen hebben, wellicht 
met amenorroeduur afhankelijke afkapwaardes. Echografie is de hoeksteen in 
de diagnostiek van zwangerschapgerelateerde diep veneuze trombose. Idealiter 
maakt de review vergelijking mogelijk van verschillende echografische technieken 
(bijvoorbeeld proximale versus hele been echografie) en strategieën (eenmalig versus 
meerdere echo’s). Magnetic resonance imaging zal waarschijnlijk niet uitgebreid 
onderzocht zijn voor deze indicatie, ondanks de belofte van goede visualisatie van 



204

Appendices

de bekkenvenen die vaker zijn aangedaan in deze populatie vergeleken met de niet 
zwangere patiënten. 

In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 9, onderzochten we klinische beslisregels voor de 
diagnose longembolie, waarbij we ons aandachtsgebied uitbreiden van voortplanting 
naar sekseverschillen. Klinische beslisregels worden toegepast zonder onderscheid 
tussen vrouwen en mannen, ondanks sekseverschillen in diverse aspecten van veneuze 
trombo-embolie. In deze studie gebruikten we data van individuele patiënten uit 
verschillende studies om een vergelijking te maken van het diagnostische vermogen 
van drie veelgebruikte beslisregels tussen vrouwen en mannen: de Wells regel met 
traditionele en met leeftijd-aangepaste D-dimeer afkapwaardes en het YEARS 
algoritme. Alle drie de beslisregels lieten geen verschil zien tussen vrouwen en mannen 
in de hoofduitkomstmaten van diagnostische efficiëntie en faalkans. Secundaire 
analyses toonden dat, ten eerste, er ook in de belangrijke subgroep van patiënten 
onder de 50 jaar geen sekseverschil was in diagnostisch vermogen van de beslisregels. 
En ten tweede, dat oestrogeengebruik door vrouwen, gecorrigeerd voor leeftijd, 
geassocieerd is met hogere D-dimeer spiegels en hogere prevalentie van longembolie 
en daarmee corresponderende lagere efficiëntie van de diagnostische algoritmes. De 
kwestie van sekseverschillen in het diagnostisch vermogen van klinische beslisregels 
is relevant in de context van geïndividualiseerde patiëntenzorg. Onze bevindingen 
ondersteunen de toepassing van de beslisregels zonder onderscheid tussen vrouwen 
en mannen, en de resultaten geven informatie over risicostratificatie die gebruikt kan 
worden in toekomstig onderzoek naar klinische beslisregels voor longembolie.

Concluderend
In dit proefschrift hebben we gezien dat bloedstolling en voortplanting verweven zijn. 
Fysiologie en pathofysiologie van het proteïne C systeem hebben implicaties voor 
verschillende facetten van de voortplanting: spermatogenese, embryo-implantatie, 
fecunditeit en zwangerschap. De pleiotrope aard van verschillende componenten van 
het proteïne C systeem – trombomoduline, factor V (Leiden), geactiveerd proteïne 
C – tonen dat biochemie altijd complexer is dan onze werkmodellen ons doen 
geloven. Ook geeft het proefschrift een aantal mogelijke richtingen aan voor verder 
onderzoek: de rol van factor V Leiden in spermatogenese en in embryo-implantatie; 
de invloed van het stollingssysteem op embryogenese en gezonde zwangerschap; en 
de relatie tussen placentale genexpressie en cardiovasculaire ziekten op volwassen 
leeftijd. Aan de klinische kant vormt de diagnostiek van zwangerschapgerelateerde 
veneuze trombo-embolie een belangrijke uitdaging. Voor longembolie lijkt het 
voor nu acceptabel om uit te gaan van diagnostische equivalentie van CTPA en 
longscintigrafie, maar het veld heeft hoge kwaliteit studies nodig naar moderne 
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diagnostische modaliteiten met betrouwbare schatting van de stralingsbelasting. 

Onderzoek op het raakvlak van bloedstolling en voortplanting vordert. Verdere 
moleculaire karakterisering van de processen die betrokken zijn bij spermatogenese 
en embryo-implantatie zal hopelijk resulteren in ontwikkelingen in de behandeling 
van infertiliteit. Geactiveerd proteïne C varianten worden momenteel onderzocht als 
therapeutisch middel voor nieuwe indicaties. Lopend onderzoek heeft tot doel de 
diagnostiek van zwangerschapgerelateerde veneuze trombo-embolie te verbeteren. 
In de komende jaren zullen deze inspanningen nieuwe inzichten opleveren op het 
vlak van pathofysiologie, epidemiologie, diagnostiek en behandeling, die uiteindelijk 
zullen bijdragen aan betere preventie en zorg voor patiënten met bloedstolling 
gerelateerde voorplantingspathologie.
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1. PhD training
Year Workload 

(ECTS)
Courses, seminars and master classes
Systematic Reviews of Diagnostic Test - Dutch Cochrane Collaboration. 2011 0.8
Basic Course Legislation and Organization for Clinical Researchers - 
Academic Medical Center.

2014 1.0

Computing in R - Academic Medical Center. 2014 0.4
Advanced Topics in Clinical Epidemiology - Academic Medical Center. 2014 1.3
Venous Thrombosis - Dutch Society on Thrombosis and Haemostasis 
(NVTH).

2015 0.7

Basic Lab Safety – Academic Medical Center. 2015 0.5
Masterclass prof. Dahlbäck - Sanquin. 2015 0.2
Laboratory Animal Science - Academic Medical Center. 2016 3.9
Advanced Biostatistics - Academic Medical Center. 2016 1.3
Bioinformatics Sequence Analysis - Academic Medical Center. 2017 1.1
Bleeding Disorders - Dutch Society on Thrombosis and Haemostasis 
(NVTH).

2017 0.7

Grant Writing - Academic Medical Center. 2017 0.1
Mass Spectrometry, Proteomics and Protein Research - Academic Medical 
Center.

2017 2.1

Workshop Multi-Omics Data Analysis - Academic Medical Center and VU 
Medical Center

2017 0.3

Systems Medicine - Academic Medical Center. 2017 1.4
Conference contributions (first author only)
‘Factor V Leiden and time to pregnancy; an evolutionary advantage?’ 
Oral presentation at the International Society for Thrombosis and 
Haemostasis conference, Kyoto, Japan.

2011 0.5

‘Men with Factor V Leiden have increased sperm counts’ 
Poster presentation. International Society for Thrombosis and Haemostasis 
conference, Toronto, Canada.

2015 0.5

‘Fibrinolysis in health and disease’ 
Session Co-Chairman, International Society for Thrombosis and 
Haemostasis conference in Toronto, Canada.

2015 0.1

‘Protein C Activation Is the Critical Thrombomodulin Function in 
Embryonic and Adult Survival in Mice’ 
Oral presentation. American Society of Hematology congress, San Diego, 
USA.

2016 0.5

‘Imaging for the Exclusion of Pulmonary Embolism in Pregnancy’
Oral presentation. Women's Health Issues in Thrombosis and Haemostasis 
conference, Barcelon, Spain.

2017 0.5
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‘The Factor V Leiden mutation is associated with increased sperm count’ 
Oral presentation. Dutch Society for Thrombosis and Hemostasis 
Symposium, Koudekerke, the Netherlands.

2017 0.5

‘Sex Specific Prevalence and Performance of Diagnostic Algorithms for 
Pulmonary Embolism’ 
Poster presentation. International Society on Thrombosis and Haemostasis 
congress, Berlin, Germany

2017 0.5

 ‘The Factor V Leiden Mutation Is Associated with Increased Sperm Count’ 
Poster presentation. International Society on Thrombosis and Haemostasis 
congress, Berlin, Germany.

2017 0.5

International conferences
Women's Health Issues in Thrombosis and Haemostasis conference. Berlin, 
Germany.

2010 0.75

International Society for Thrombosis and Haemostasis conference. Kyoto, 
Japan.

2011 1.25

International Society for Thrombosis and Haemostasis conference. Toronto, 
Canada.

2015 1.25

Maastricht Consensus Conference on Thrombosis. Maastricht, The 
Netherlands.

2015 0.50

Women's Health Issues in Thrombosis and Haemostasis conference. 
Barcelona, Spain.

2017 0.75

International Society on Thrombosis and Haemostasis conference. Berlin, 
Germany.

2017 1.25

Other
Master Business Administration - Amsterdam Business School, University of 
Amsterdam. Valedictorian (highest scoring student).

2014-
2015

90.0

Weekly journal club - Vascular Medicine, Academic Medical Center. 2014-
2018

4.0

Weekly clinical education - Vascular Medicine, Academic Medical Center. 2014-
2018

2.0

Weekly grand rounds - Vascular Medicine, Academic Medical Center. 2014-
2018

4.0

Resident physician - Vascular Medicine, Academic Medical Center. 2016-
2017

16.0

PhD fellowship -  Blood Research Institute, BloodCenter Wisconsin, 
Milwaukee, USA. Supervisor: Hartmut Weiler.

2016 -

Reviewer for Blood Coagulation & Fibrinolysis journal. 2016-
2017

0.5
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2. Teaching
Year Workload 

(ECTS)
Workshop on cost awareness in healthcare for hospital employees and 
student.

2013-
2014

0.5

Clinical research methodology class. 2014-
2016

0.3

Bachelor thesis Robyn Rexwinkel. 2016-
2017

1.0

Just In Time learning 5th year medical students. 2017 0.1
Bachelor thesis Anne Nelissen. 2017-

2018
1.0 

Supervising ACT2 Biobank medical student internships. 2017-
2018

2.0

3. Parameters of Esteem
Awards and Grants Year
Honours-scholarship for research project. 2008
AUV-Spinoza foundation travel grant. 2011
“Best advice for Health Care competition” of Amsterdam Student Physicians 
(Amsterdamse Studentenartsen).

2013

Atheros foundation grant for PhD fellowship abroad. 2016
Oral presentation nominated for Best of American Society of Hematology in 
Hemostasis and Thrombosis, San Diego.

2016

American Society of Hematology Abstract Achievement Award, San Diego. 2016
International Society on Thrombosis and Hemostasis Top Rated Poster (two posters 
awarded), Berlin.

2017

International Society on Thrombosis and Hemostasis Young Investigator Award,  
Berlin.

2017

Amsterdam Reproduction & Development Out of the Box grant 2018
Amsterdam Cardiovascular Sciences MD/Postdoc grant 2018

4. Publications
PEER REVIEWED

INCLUDED IN THIS THESIS
van Mens TE, Levi M, Middeldorp S. Evolution of Factor V Leiden. Thromb Haemost 2013; 110: 
23–30. 
Kaandorp SP, van Mens TE, Middeldorp S, Hutten BA, Hof MHP, van der Post JAM, van der Veen 
F, Goddijn M. Time to conception and time to live birth in women with unexplained recurrent 
miscarriage. Hum Reprod 2014; 29: 1146–52.
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van Mens TE, Meijers JCM, Middeldorp S. Circulating activated protein C in thrombophilia 
carriers. J Thromb Thrombolysis 2017; 43: 361–4. 
van Mens TE, Scheres LJ, de Jong PG, Leeflang MM, Nijkeuter M, Middeldorp S. Imaging for the 
exclusion of pulmonary embolism in pregnancy. Cochrane database Syst Rev 2017; 1: CD011053.
van Mens TE, Liang HH, Basu S, Hernandez I, Zogg M, May J, Zhan M, Yang Q, Foeckler J, 
Kalloway S, Sood R, Karlson CS, Weiler H. Variable phenotypic penetrance of thrombosis in adult 
mice after tissue-selective and temporally controlled Thbd gene inactivation. Blood Adv 2017; 1: 
1148–58. 
van Mens TE, Joensen UN, Bochdanovits Z, Takizawa A, Peter J, Jørgensen N, Szecsi PB, Meijers 
JCM, Weiler H, Rajpert-De Meyts E, Repping S, Middeldorp S. Factor V Leiden is associated with 
increased sperm count. Hum Reprod 2017; 32: 2332–9. 
van Mens TE, van der Pol LM, van Es N, Bistervels IM, Mairuhu ATA, van der Hulle T, Klok FA, 
Huisman MV, Middeldorp S. Sex-specific performance of pre-imaging diagnostic algorithms for 
pulmonary embolism. J Thromb Haemost; Epub 2018 Feb 20.

NOT INCLUDED IN THIS THESIS
van Zyl GU, van Mens TE, McIlleron H, Zeier M, Nachega JB, Decloedt E, Malavazzi C, Smith P, 
Huang Y, van der Merwe L, Gandhi M, Maartens G. Low lopinavir plasma or hair concentrations 
explain second-line protease inhibitor failures in a resource-limited setting. J Acquir Immune Defic 
Syndr 2011; 56: 333–9.
ten Cate-Hoek AJ, Weitz JI, Gailani D, Meijer K, Philippou H, Bouman AC, Whitney Cheung Y, van 
Mens TE, Govers-Riemslag JW, Vries M, Bleker S, Biedermann JS, Stoof SCM, Büller HR. Theme 
3: Non-invasive management of (recurrent) venous thromboembolism (VTE) and post thrombotic 
syndrome (PTS). Thromb Res 2015; 136 Suppl: S13-8. 
Spronk HMH, Cannegieter S, Morange P, Hackeng T, Huisman M, Nagler M, Posthuma J, Ninivaggi 
M, Zwaveling S, van der Hulle T, Scheres LJJ, van Mens TE, Mackman N. Theme 2: Epidemiology, 
Biomarkers, and Imaging of Venous Thromboembolism (and postthrombotic syndrome). Thromb 
Res 2015; 136 Suppl: S8–12.
Groom KM, McCowan LM, Mackay LK, Lee AC, Said JM, Kane SC, Walker SP, van Mens 
TE, Hannan NJ, Tong S, Chamley LW, Stone PR, McLintock C, Enoxaparin for Prevention of 
Preeclampsia and Intrauterine Growth Restriction Trial Investigator Group. Enoxaparin for 
the prevention of preeclampsia and intrauterine growth restriction in women with a history: a 
randomized trial. Am J Obstet Gynecol 2017; 216: 296.e1-296.e14.

OTHER
SC Tromp, TE van Mens, PJ Nederkoorn. ‘Diagnostiek van de arteria carotis: stand van zaken’ 
(Diagnostics for carotid artery: current practices). Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie 
2010; 111:210-217
TE van Mens, WJ Wiersinga. ‘Therapieduur bij tweede veneuze trombo-embolie’ (Duration of 
therapy for venous thromboembolism). Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8384
TE van Mens, L Millenaar. ‘Hoe de veranderkunde een meer wetenschappelijke basis te geven?’ 
(How to give change management a more scientific foundation). Holland Management Review 
2014;157:36-43
T.E. van Mens, S. Middeldorp. ‘Inherited Thrombophilia and Early Pregnancy’. Chapter 24, Early 
Pregnancy, Second Edition, Cambridge University Press 2017. ISBN: 9781107082014
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Dit proefschrift is zonder meer het product van de input van velen. Het was niet 
tot stand gekomen zonder de studiedeelnemers, mijn begeleiders, directe collega’s, 
collega’s van andere afdelingen en instituten, familie en mijn vriendin. Degenen die 
ik het meest verschuldigd ben weten dit als het goed is. Gelukkig maar, want het zijn 
te veel mensen om persoonlijk te noemen. Hieronder toch een poging… 

Prof. dr. Middeldorp, beste Saskia, al meer dan zeven jaar geniet ik van jouw 
begeleiding. Die kenmerkt zich door veel vertrouwen en vrijheid, die je me al gaf 
vanaf het eerste moment dat ik als derdejaars student bij je aanklopte. Heel veel dank 
daarvoor en voor alle kansen die je me hebt gegeven. Promoveren bij jou is een beetje 
het Montessorionderwijs onder de promotietrajecten: je ben zelf verantwoordelijk 
voor de planning en de resultaten. En dat past goed bij mijn zelfstandige aard 
(eufemisme voor koppig en eigenwijs…). Ik heb genoten en geleerd van je charisma, 
daadkracht, energie en je vermogen om (ook in moeilijkere tijden) plezier te hebben 
in je werk, en hoop nog lang met je te kunnen werken.

Prof. dr. Meijers, beste Joost ook jij bedankt voor het optreden als promotor. 
Weliswaar kreeg je pas aan de late kant officieel die rol. Maar dat neemt niet weg dat 
ik gaandeweg een hoop van je heb opgestoken. Ik maakte de laatste jaren dankbaar 
gebruik van jouw encyclopedische stollingsbrein, van tijd tot tijd je gepaste scepsis en 
als bonus je relativeringsvermogen met gevoel voor humor. 

Dr. Weiler, dear Hardy, I cannot thank you enough for taking this simple medical 
graduate into your fundamental research group and even your home. I am sure that 
was an experiment in itself for you. I have enjoyed my time at your lab immensely. I did 
not expect to learn as much as I did, both on the technical aspects as well as from your 
ambitious and inspirational view on the research. You make the topics you take on seem 
easy. And part of it was also definitely thanks to Mark, Irene, Nick and everyone else at 
the Blood Research Institute. Thank you for making me feel so welcome in Wisconsin.

Grote dank gaat vanzelfsprekend uit naar alle studiedeelnemers die met hun altruïsme 
een aantal van de studies in dit proefschrift mogelijk hebben gemaakt, als ook al 
mijn medeauteurs en andere collaborators (bij gebrek aan een geschikte Nederlandse 
term). Zonder te streven naar volledigheid, wil ik een aantal van hen persoonlijk 
bedanken. Wil Kopatz, Jorge Peter, Arnoud Marquart, en Cindy de Winter - Korver 
voor onvermoeibare technische assistentie; dr. Barbara Hutten voor het optreden 
als epidemiologische hulplijn; prof. dr. Jan Voorberg, weliswaar geen medeauteur 
maar toch van tijd tot tijd een waardevol klankbord, tevens dank voor het kritisch 
beoordelen van dit proefschrift; dr. René Spijker voor het delen van zijn Cochrane 
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expertise; prof. dr. Mariette Goddijn voor het mij betrekken bij vroege projecten; 
prof. dr. Marcel Levi voor zijn input op het gebied van stolling en inflammatie; alle 
collega’s van de Trombose en Hemostase afdeling in het Leids Universitair Medisch 
Centrum voor de productieve samenwerkingen; the colleagues at the University of 
Copenhagen for a sometimes challenging but fruitful collaboration. Tot slot wil ik graag 
prof. dr. Sjoerd Repping bedanken. Niet alle ambities die ik aanvankelijk opdeed door 
met jou aan een vergadertafel te zitten, zijn tot volle wasdom gekomen. Maar het was 
me een genoegen om samen te werken en van je te mogen leren gedurende dit traject. 
Tevens dank voor het kritisch beoordelen van dit proefschrift.

Ik bedank graag ook prof. dr. Suzanne Cannegieter en prof. dr. Patrick Bossuyt 
als leden van de promotiecommissie voor hun tijd en kritische beoordeling van 
dit proefschrift, als ook prof. dr. Harry Büller. Waarde Harry, bij dezen mijn kans 
om mijn onuitgesproken dank en respect op papier te zetten voor alles wat je voor 
mij hebt betekend, in de latere fase van mijn promotie en vooral de aanloop naar 
een volgende fase. Ik beschouw het als een uitzonderlijk voorrecht om een van de 
oprichters van niet alleen de afdeling maar het hele vakgebied vasculaire geneeskunde 
tot mijn mentoren te mogen rekenen. 

Dan zijn er nog talloze mensen die op een minder directe maar niet minder 
gewaardeerde manier hebben bijgedragen: alle (nog niet genoemde) collega’s van 
de Experimentele Vasculaire Geneeskunde, sommige met technische hulp maar 
iedereen met gezelligheid; alle medewerkers van het Clinical Trial Bureau en van het 
LAKC Stollingslab; Henriette den Haan, Joyce Jansen, Tanja Verlaan en Agnes Vree. 
De AMC Graduate School heb ik als ware luxe ervaren, met verscheidene fantastische 
cursussen. 

En dan het fenomeen wat F4 heet. Een bolwerk van running gags, onderonsjes, 
lunches, preborrels, plateauborrels, naborrels, winterport, wellness, congressen, 
sociaal spinnenweb, gedeelde smart, hoogte- en dieptepunten in de kunst van 
kantoorhumor, hou op schei uit. Ik heb genoten van iedereen. Starten op een kamer 
met het trio Nick, Julian en Joost zette meteen goed de toon. Nick, ook daarna was 
het me oprecht een plezier om naast je te werken; lachen, roddelen, de stand van 
de wetenschap afzeiken, films onder de loep nemen, elkaars onderzoek belachelijk 
maken: mooie tijden. Luuk, daarna heb ik dezelfde anderhalve vierkante meter aan 
kantoor met jou mogen delen. De helft van de tijd “in Leiden”, maar je onuitputtelijke 
enthousiasme en punchlines maakten dat meer dan goed. Hoogtepunt van samen 
de jaarlijkse busquiz maken kan niet ongenoemd blijven. Kristien, collega, you’re a 
special one1. Buurvrouwen Lotte en Renate, de lieftallige spinnen in het sociale web. 
Kang, eeuwige F4 vedette en Maurice last-minute F4 vedette. Fashion triplets Merel 
Annefleur en Nico: wat en humor en (zelf)spot, love your work. Hetzelfde geldt voor 
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Jaf. De dames uit F4-139, de één nog gekker dan de ander (maar ééntje wel duidelijk 
het gekst). Danny, ik vind het een zéér dubieuze eer om jouw onderzoek voort te 
hebben mogen zetten2. Ik hoop dat de reputatie niet blijft plakken. Michiel, jouw 
nonchalance is een voorbeeld voor ons allen. Kees jij ging van vooral m’n klasgenoot 
naar vooral m’n baas, maar de pret is er niet minder om en dat vind ik klasse. Max 
bedankt voor je steun in mijn aanloop naar een volgende fase. Guido, Simone, Frits, 
Rens, Rutger, Caroline, Casper, Julia, Nyanza, veteranen Ruud K., Loek, Paulien G. 
Stardust, Suzanne, Sophie, de Marjoleins, Annick, René en alle anderen: bedankt 
voor een fantastische tijd.

Paranymfen Thomas en Diederik, het is me een eer dat jullie naast mij wilden komen 
staan. Thomas: “een para-wat?”, en dan toch volmondig ja zeggen. Een betere broer 
krijg je niet. Died, al een jaar of twaalf partners in crime en samen de halve wereld 
verkend. Fijn dat je ook op deze dag naast me staat. 

Lieve mam. Jij bent trots voor twee, wat ik ook doe. Dankjewel daarvoor. 

Lieve Katja. Jij bent al zo lang het belangrijkste in mijn leven dat we allebei de tel kwijt 
zijn. Dankjewel voor al je geduld, interesse, steun, flexibiliteit, humor, en liefde.
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doctorate 2012, ‘artsexamen’ 2013). The Honours program, a scientific internship at 
the Tygerberg Hospital in Cape Town and other extracurricular research activities 
made him aware of his predilection for biomedical science. This materialized into 
a year of part-time research at the department of Vascular Medicine with prof. dr. 
Saskia Middeldorp, postponing his rotations and working in a café for livelihood and 
laughs.

During his rotations, Thijs represented the medical interns in the position of vice-
chairman of the National Association of Medical Interns (LOCA). After completing 
his senior rotations in cardiology at Papworth Hospital, Cambridge, England and 
hematology at the Academic Medical Center, Amsterdam in 2013, he continued his 
clinical research on reproductive issues in hemostasis in a PhD student position at the 
department of Vascular Medicine, with Prof. dr. Joost Meijers as second supervisor. 
For the first two years he combined this with a Master Business Administration 
in Healthcare Management at the Amsterdam Business School, from which he 
graduated as valedictorian in 2015. This was followed by a six months PhD fellowship 
at the Blood Research Institute with dr. Hartmut Weiler, who taught him much about 
biomedical laboratory research. 

Thijs has worked as a part-time Vascular Medicine consultation physician during 
his PhD work, and will start his residency in Internal Medicine on May 1st 2018 in 
the Academic Medical Center region. He aspires to combine his clinical work with 
continued research at the department of Vascular Medicine. Thijs lives together with 
his girlfriend Katja in Amsterdam. 

Curriculum Vitae
Thijs Emile van Mens was born on July 25th 1987 in 
Amsterdam, the Netherlands. After graduating from the 
Montessori Lyceum Amsterdam (‘gymnasium’, average 
grade 9) he briefly studied Aerospace Engineering at the 
Delft University of Technology, soon realizing this was not 
the environment he preferred for his working life. He started 
medical school at the University of Amsterdam in 2006 and 
received his three degrees cum laude (‘propedeuse’ 2007, 




