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Inn het eerste gedeelte van dit proefschrift wordt de prevalentie en incidentie van occulte 

maligniteitt bij patiënten met veneuze trombose geëvalueerd. Tevens wordt 

bediscussieerdd of het gerechtvaardigd is om de/e patiënten te screenen op kanker. Het 

gerapporteerdd percentage van deze patiënten waarbij later kanker werd geconstateerd 

varieertt tussen de 2° o en 25"». 

Inn Hoofdstuk 2 wordt de incidentie van een nieuwe diagnose van kanker gedurende de 

eerstee zes maanden bij 400 opeenvolgende patiënten met diep veneuze trombose (DVT) 

beschreven.. Deze patiënten namen deel aan een gerandomiseerd klinisch onderzoek. De 

patiëntenn zijn prospectief gedurende 6 maanden gevolgd. De incidentie werd vergeleken 

tussenn patiënten met een spontane DVT en patiënten met secundaire DVT. Bij 70 van de 

4000 patiënten was het bestaan van kanker bekend bij aanvang van het onderzoek, terwijl 

vann 4 patiënten de vervolggegevens niet beschikbaar waren. Van de overgebleven 326 

patiëntenn waren er 137 met spontane DVT. In deze groep werd bij 10 patiënten kanker 

geconstateerdd (7.3%). Bij de overige 189 patiënten met secundaire DVT werd in 3 

gevallenn kanker gediagnosticeerd (1.6%). Het relatieve risico bedroeg 4.6 (95% 

betrouwbaarheidsintervall  1,3 - 16,4; p=0,009). Leeftijd, geslacht en de locatie van de 

trombose,, hadden geen belangrijk invloed op de incidentie van een nieuwe 

kankerdiagnose,, indien gecorrigeerd voor spontane DVT. Tien van deze 13 patiënten 

(77%)) hadden abnormale klinische bevindingen suggestief voor onderliggende kanker 

tenn tijde van het optreden van de trombose. Deze resultaten bevestigen dat spontane DVT 

eenn belangrijke risico-indicator is voor onderliggende maligniteit. De meeste van deze 

patiëntenn met occulte kanker hebben enige klinische afwijkingen ten tijde van het 

optredenn van de trombose. Een simpele klinische evaluatie met anamnese, lichamelijk 

onderzoek,, routine laboratoriumtesten en een X-thorax zou deze patiënten in principe op 

kunnenn sporen. 
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Inn Hoofdstuk 3 worden de resultaten uit het vorige hoofdstuk in perspectief gezet, door ze 

samenn te voegen met de bevindingen van alle gepubliceerde rapporten, om te evalueren 

off  het gerechtvaardigd is patiënten met spontane DVT te onderzoeken op kanker. In het 

eerstee deel van dit hoofdstuk worden de belangrijke aspecten van algemeen 

bevolkingsonderzoekk voor vroegdiagnostiek van ziektes bediscussieerd. In het tweede 

deell  worden de gegevens specifiek voor patiënten met veneuze trombose en de redenen 

omm deze patiënten te onderzoeken op onderliggende maligniteit geëvalueerd. De 

incidentiee gedurende het eerste jaar van de diagnose kanker bij patiënten met spontane 

veneuzee tromboembolie (VTE) was hoger dan bij patiënten met secundaire VTE (relatief 

risicoo variërend van 3.9 tot 36). Met uitgebreid onderzoek middels CT-scan, endoscopic 

enn tumor markers kunnen de meeste occulte maligniteiten geïdentificeerd worden, maar 

bijj  ongeveer de helft hiervan kan ook met simpel klinisch onderzoek volstaan worden. 

Uitgebreidd onderzoek is niet altijd beter en kan zelfs schadelijk zijn. De combinatie van 

dee gegevens met de financiële- en psychologische consequenties leiden tot de conclusie 

datt uitgebreid onderzoek voor alle patiënten met een spontane VTE niet gerechtvaardigd 

is.. De uitslag van een simpele klinische evaluatie voor alle patiënten kan gebruikt worden 

omm eventueel nader onderzoek op individuele basis te initiëren. 

Vervolgenss wordt in Hoofdstuk 4 het potentiële effect van screenen op kanker bij 

patiëntenn met VTE gebaseerd op gegevens van bevolkingsregistraties, geanalyseerd. De 

gegevenss van twee grote populatie-gebaseerde onderzoeken in Scandinavië, waarin meer 

dann 88.000 patiënten met VTE werden geïncludeerd, werden geanalyseerd. Het doel van 

dezee analyse was het vaststellen van het aantal te screenen personen (number needed to 

screen)) om een nieuw geval te vinden voor verschillende soorten kankers. Bij deze in 

totaall  88.651 patiënten met VTE was de gepoolde eerste jaar Standard Incidence Ratio 

(SIR)) van de diagnose kanker 3.7 ( 95% BI 3,6-3,8). Soorten kanker met een SIR waren: 

ovarium-- (10), pancreas- (7,2), hersen- (6,5), lever- (6,3) en niertumoren (4,3). Echter, 

vann de in totaal 3.069 gediagnosticeerde kankers in het eerste jaar was prostaatkanker 
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(13.5%)) de meest voorkomende, gevolgd door long- (10.5%). darm- (8.6";>). pancreas-

(7.3)) en maagkanker (5.9%). Met het screenen van 143 mannen met \ TE is het mogelijk 

éénn prostaatkanker te vinden. Gevolgd door ovarium- (288 vrouwen), long- (365 

personen),, darm- (459 personen), pancreas- (460 personen), maag- (676 personen) en 

leverkankerr (684 personen). Gebaseerd op deze bevindingen kunnen we speculeren dat 

hett screenen van patiënten met spontane VT1: op onderliggende kankers effectief kan zijn 

voorall  voor specifieke maligniteiten zoals prostaat-, long-, ovarium-, en darmtumoren. 

Inn het tweede gedeelte van dit proefschrift wordt het potentiële effect van (laag 

moleculairr gewichts-) heparine voor de behandeling van patiënten met kanker, zowel met 

alss /onder veneuze trombose, bediscussieerd. 

Hoofdstukk 5 toont een meta-analyse van alle methodologisch goede studies die 

ongefractioneerdee heparine (L'FH) met laag moleculair gewichtsheparine (LMWH) 

vergelekenn voor de behandeling van VTE om het behandelingseffect te bepalen en te 

evaluerenn bij kankerpatiënten. Het percentage patiënten met kanker in deze onderzoeken 

varieerdee van 6% tot 22"o. Het risico van het opnieuw optreden van VTE (odds ratio 

(OR)) 0.77: 95% BI 0.56-1.04). zware bloeding (OR 0.60; 95% BI 0.38-0.95). en 

mortaliteitt (OR 0.72; 95% BI 0.55-0.96) waren kleiner met LMWH in vergelijking tot 

UFH.. De proportie van kankerpatiënten in deze studie had een statistisch belangrijk effect 

opp het opnieuw optreden van VTE (p=0.03) en op mortaliteit (p=().()()2). maar het had 

geenn invloed op het relatieve effect van LMWH. 

Hoofdstukk 6 beschrijft een extra analyse, die is uitgevoerd om te evalueren of het 

geobserveerdee mortaliteitsverschil inderdaad een behandelingseffect is. Het 

geobserveerdee mortaliteitsverschil werd gecorrigeerd voor andere prognostische factoren 

zoalss leeftijd, geslacht, primaire locatie, type en het stadium van de kanker. 
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Dee gepoolde odds ratio voor de mortaliteit in de eerste 3 maanden bij 629 

kankerpatiëntenn was in het voordeel van LMVVH in vergelijking met UFH (OR 0.61: 95°» 

BII  0.40-0.93). Wanneer dit effect werd gecorrigeerd voor belangrijke prognostische 

factorenn op basis van gegevens \an individuele patiënten uit de grootste klinische studie, 

werdd het mortaliteitsverschil nog sterker (OR 0.39; 95% BI 0.15-1,02), maar niet 

statistischh significant. 

Hoofdstukk 7 bevat een systematisch literatuur overzicht van klinische rapporten 

geëvalueerdd met betrekking tot het behandelingseffect van L'FH op de overleving van 

kankerpatiëntenn in vergelijking met patiënten die geen UFH behandeling kregen. In dit 

hoofdstukk wordt de mogelijkheid onderzocht van een negatief effect van UFH op de 

overlevingg van kankerpatiënten als verklaring voor het geobserveerde mortaliteitsverschil 

tussenn LV1WH en L'FH. De studies werden ingedeeld naar methodologische kwaliteit 

(niveauu 1 en 2) en naar therapeutische dan wel profylactische dosering. Mortaliteit na 3 

jaarr werd bekeken of berekend. Een gerandomiseerde studie waarin het gebruik van UFH 

inn therapeutische doseringen werd geëvalueerd bij patiënten met kleincellig 

longcareinoomm had een overlevingsverbetering (OR 0.64; 95% BI: 0.25 - 1.62). Een 

verslechteringg werd geobserveerd in 2 gerandomiseerde studies, waarin het effect van een 

UFHH behandeling in profylactische dosering in patiënten met maag- en darmkanker werd 

onderzochtt (OR 1.66: 95"o BI: 1.02 - 2.71). Als contrast, niveau 2 studies waarin ofwel 

therapeutischee of profylactische doseringen van UFH werden geëvalueerd op de 

mortaliteitt van patiënten met maag- en darmkanker, hadden respectievelijk een OR van 

0.588 (95% BI; 0.11-3.13) en 0.65 (95% BI: 0.51-0.84). In dit hoofdstuk werd 

geconcludeerdd dat er geen overtuigend bewijs is noch voor de negatieve, noch voor de 

positievee effecten van UFH op de overleving van kankerpatiënten. 

Tenslottee beschrijft Hoofdstuk 8 een interim analyse betreffende de veiligheid van een 

gerandomiseerd,, dubbel blind, placebo gecontroleerde studie, waarin de hypothese wordt 



Samenvatting Samenvatting 

getoetstt dat LM WH inderdaad de overleving \an kankerpatiënten verbetert, 

onafhankelijkk van de aanwezigheid \an V'TF. Daarnaast wordt het studie design 

beschreven.. In de/e studie, de MAL T studie, krijgen patiënten met een ongeneeslijke 

vormm van kanker LMWH of'placebo gedurende een periode van 6 weken. Driehonderd 

patiëntenn met een solide maligniteit uit Nederland en Italië zullen winden geïncludeerd in 

dee studie. Gedurende de eerste 14 dagen krijgen patiënten uit de LMWH groep 

therapeutischee doseringen aangepast aan hun lichaamsgewicht. Vervolgens wordt de 

doseringg in de daarop volgende 4 weken gehalveerd. Patiënten uit de placebogroep 

wordenn op een vergelijkbare manier behandeld met identiek lijkende injecties. De 

minimalee duur van de follow-up is 6 maanden. 

Vann de geplande 300 patiënten zijn er tot nu toe 151 gerandomiseerd (66 mannen en 85 

vrouwen).. Van deze gerandomiseerde patiënten hebben 128 (85°o) de 6 weken durende 

behandelingg voltooid. Tweeënveertig patiënten zijn binnen 6 maanden na randomisatie 

overleden.. Drie patiënten, allemaal uit dezelfde arm van het onderzoek, kregen een 

ernstigee bloeding. Aannemende dat dit allen patiënten met de LMWH groep waren, is 

daarmeee de incidentie van ernstige bloedingen 4°o (95°o BI: 0.83-1 1.25%). Vier andere 

patiëntenn kregen een milde bloeding. De geobserveerde incidentie van ernstige en milde 

bloedingenn lijk t acceptabel gezien het hogere risico van bloedingen in deze patiënten 

categorie.. De geobserveerde totale mortaliteit komt ook overeen met de verwachte 

aantallen.. Gezien de overeenstemming tussen de voorlopige aantallen en de gebruikte 

aannamess tijdens de opzet van de studie kan geconcludeerd worden dat de doelgroep 

geïncludeerdd is in deze studie en dat de omvang van de studie voldoende is om de 

verwachtee mortaliteitsreductie aan te tonen. 
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