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Inleiding g 

Hett proefschrift behandelt in het eerste gedeelte (hoofdstuk twee tot en met vijf) 

diversee vraagstukken betreffende het onderzoek dat nodig is om de diagnose 

"veneuzee thrombo-embolie" te stellen en in het tweede gedeelte (hoofdstuk zes tot 

enn met acht) verschillende aspecten van de behandeling van deze ziekte. Voordat 

ingegaann kan worden op de resultaten van dit proefschrift, is het noodzakelijk 

algemenee informatie te verschaffen omtrent de term veneuze thrombo-embolie en 

naderr in te gaan op de gangbare manier van diagnose stellen en behandeling. 

Hett hart pompt het bloed via de slagaderen naar de weefsels, zoals spieren en 

organen.. Daar worden zuurstof en andere bestanddelen uit het bloed gehaald en 

afvalstoffenn zoals kooldioxide aan het bloed toegevoegd, waarna het bloed via de 

aderenn in het lichaam uiteindelijk de longen passeert om weer zuurstof op te nemen 

enn kooldioxide kwijt te raken. Daarna kan het zuurstofrijke bloed weer via het hart de 

slagaderenn worden ingepompt en kan de cyclus zich weer herhalen. Deze 

zogenaamdee bloedsomloop kan alleen goed functioneren als het buizensysteem 

vann aderen en slagaderen, de bloedvaten, goed doorgankelijk is. Het 

buizensysteemm kan beschadigd raken, door bijvoorbeeld een ongeval, waarna er 

eenn bloeding zal kunnen ontstaan. Om ervoor te zorgen dat het bloedverlies beperkt 

blijftt beschikt ons lichaam over een stollingssysteem. Het stolsel zal het gat in het 

bloedvatt dichten. Nadat het bloedvat is genezen, de wond in het bloedvat is hersteld 

mett een nieuwe wand, moet het stolsel weer worden opgelost door ons 

ontstollingssysteemm zodat het vat weer doorgankelijk wordt. 

Helaass kan er ook een stolsel (thrombus) ontstaan in een van onze bloedvaten 

zonderr dat dit tot doel heeft een lek in het buizensysteem te voorkomen. Wanneer 

ditt in een grote ader in het been ontstaat spreken we van een trombosebeen. 

Doordatt de ader is afgesloten door een stolsel kunnen klachten ontstaan van 

roodheid,, pijn, zwelling en koorts. Bij de helft var. de patiënten met een 

trombosebeenn zal een stukje van het stolsel afbrokkelen en via het buizensysteem 

inn de longen terechtkomen. Hier blijft dit stolsel steken, met als gevolg dat een stukje 

vann de long geen bloed meer krijgt, immers het bloedvatsysteem in de long is 

gedeeltelijkk door het stolsel afgesloten. We spreken dan van een longembolie. Een 

patiëntt hoeft hiervan geen verschijnselen te hebben, we noemen het dan een 

asymptomatischee longembolie. Als een patiënt wel symptomen krijgt, kunnen deze 

bestaann uit pijn op de borst, kortademigheid, soms bloed ophoesten, koorts en 
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angstgevoelens.. Het al dan niet krijgen van symptomen hangt onder andere af van 

dee grootte en het aantal afgebrokkelde stolsels, de plaats waar het in de longen blijft 

stekenn en de algemene conditie van de patiënt. Het geheel van trombose in de 

aderenn (venen) en de longembolie noemen we veneuze thrombo-embolie. 

Hett hebben van een veneuze thrombo-embolie kan gevaarlijk zijn, omdat een 

afsluitingg van een gedeelte van het bloedvatstelsel van de long tot gevolg heeft dat 

dee mogelijkheid om zuurstof op te nemen vermindert. Hierdoor kan er in het bloed 

eenn te laag zuurstofgehalte ontstaan. Dit is één van de redenen voor het ontstaan 

vann het gevoel van kortademigheid. Als nu een groot gedeelte van de bloedvaten 

vann één of beide longen is afgesloten door stolsels, wordt het steeds moeilijker om 

voldoendee zuurstof op te nemen en kan er een situatie ontstaan waarbij andere 

organenn minder goed kunnen functioneren. Bovendien kan, als geen behandeling 

wordtt gestart, er vanuit het stolsel in de bloedvaten van bijvoorbeeld been of 

bekkengebiedd opnieuw een stukje losschieten waardoor er wederom een gedeelte 

vann de longvaten zal worden afgesloten. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat 

sneii met de adequate behandeling wordt gestart. Deze behandeling wordt vaak al 

gestartt voordat het zeker is of een patiënt daadwerkelijk een trombosebeen of 

longemboliee heeft. Dit heeft als reden dat het stellen van de diagnose longembolie 

niett altijd eenvoudig is. 

Hett stellen van de diagnose veneuze thrombo-embolie 

Hoee wordt een diagnose veneuze thrombo-embolie gesteld? Indien een patiënt 

klachtenn heeft passende bij een trombosebeen wordt allereerst een echografie van 

dee aderen in het been en bekken gemaakt. Dit is een betrouwbaar en niet belastend 

onderzoek.. Veelal kan hiermee de diagnose trombosebeen worden gesteld of 

verworpen.. De diagnose longembolie is minder eenvoudig met zekerheid te stellen. 

Ondankss dat een longembolie ontstaat door afbrokkeling en losschieten van een 

(deell van een) stolsel elders, is dit stolsel elders in het lichaam, met name als de 

patiëntt geen klachten heeft van bijvoorbeeld het been, vaak niet aantoonbaar. Het 

onderzoekk is er dan op gericht om de bloedvaten in de longen op directe of indirecte 

wijzee af te beelden. Hiervoor bestaan een aantal mogelijkheden. Meestal is de 

eerstee stap van het onderzoek een perfusiescan van de longen, op de afdeling 

nucleairee geneeskunde Bij dit onderzoek wordt een kleine hoeveelheid radioactief 

gemerktee vloeistof in een ader in de elleboog ingespoten. Deze vloeistof wordt met 
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hett bloed naar de longen vervoerd waar het zich verdeelt over de longen. Die 

verdeling,, welke normaliter gelijkelijk is over beide longen, kan dan met een speciale 

cameraa zichtbaar worden gemaakt. Dit onderzoek geeft dus aan of ergens de 

longdoorbloedingg verminderd is, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een 

bloedstolsel.. Een normale perfusiescan sluit de aanwezigheid van een longembolie 

uit.. Dit komt in ongeveer 20-30% voor van de patiënten die zich presenteren met 

eenn vermoedelijke longembolie. Indien de perfusiescan afwijkt van het normale 

patroon,, wat behalve door stolsels in de longen ook door andere ziekten kan worden 

veroorzaaktt zoals infectie of kanker, wordt de perfusiescan vaak aangevuld met een 

ventilatiescan.ventilatiescan. Dit is een andersoortige longscan waarbij de patiënt lucht moet 

inademenn waarin kleine hoeveelheden radioactief gas zijn vermengd, welke zich via 

dee luchtpijpjes normaal gesproken ook gelijkelijk over de longen verdelen. Bij een 

klassiekk beeld van een longembolie is in een gedeelte van de longen de 

perfusiescann afwijkend, immers, de radioactieve stof vervoerd via het bloed, komt 

niett in een gedeelte van de long vanwege het stolsel, welke het bloedvat afsluit. De 

ventilatiescann is ter plekke van het defect op de perfusiescan echter normaal, omdat 

hett luchtwegsysteem niet is aangedaan. Dit klassieke beeld vertoont maar ongeveer 

20%% van de patiënten die zich presenteren met een vermoedelijke longembolie. Een 

anderee uitslag van de longscan als normaal of klassiek beeld komt dus in de overige 

50-60%% van de gevallen voor, waarvan ongeveer een kwart bij ander aanvullend 

onderzoekk toch een longembolie blijkt te hebben. Longscans geven dus niet altijd 

uitsluitsell over de aan- of afwezigheid van een longembolie. Een ander nadeel is dat 

mett name de ventilatiescan in veel ziekenhuizen niet dagelijks kan worden verricht. 

Hett aanvullende onderzoek wat dient te worden verricht wanneer de longscan 

geenn duidelijkheid verschaft, kan bestaan uit een echografie van de benen. Zoals 

reedss beschreven kan er een asymptomatische trombose aanwezig zijn. Indien ook 

bijj dit onderzoek geen harde aanwijzingen voor een stolsel wordt gevonden, dient 

eenn longangiografie te worden gemaakt op de afdeling radiologie. Bij dit onderzoek 

wordtt een dun slangetje via een ader in de lies opgeschoven naar de longslagader 

enn wordt door dit slangetje contrastmiddel gespoten. Tijdens het inspuiten van 

contrastt worden röntgenfoto's gemaakt waarop de longslagaders en eventuele 

bloedstolselss zichtbaar zijn. Op deze manier kan met grote zekerheid de diagnose 

longemboliee worden bevestigd of verworpen. Het nadeel van de longangiografie is 

dee tamelijk lange tijd die nodig is om het onderzoek te verrichten, alsmede de 
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belastingg voor de patiënt. Bovendien zijn extra faciliteiten en expertise van een 

ervarenn radioloog nodig, welke niet in elk ziekenhuis aanwezig zijn. De kans op 

complicatiess bij het onderzoek is, mits in ervaren handen gelegd, klein. 

Uitt bovenstaande is hopelijk duidelijk geworden, dat het aantonen van een 

longemboliee vaak geen eenvoudige aangelegenheid is. In het eerste deel van dit 

proefschrift,, hoofdstukken 2 tot en met 5, wordt onderzoek beschreven 

voortgekomenn uit problemen in de dagelijkse praktijk bij de diagnostiek van 

longembolieën. . 

Hoofdstukk 2 behandelt de problemen rond de ventilatiescan. Zoals eerder 

beschrevenn is dit een aanvullend onderzoek, welke meestal noodzakelijk wordt 

geachtt indien afwijkingen zijn gevonden op de perfusiescan. Aangezien de 

ventilatiescann in veel ziekenhuizen niet dagelijks kan worden verricht, kan het twee 

tott vier dagen duren voordat dit onderzoek is voltooid. Al die tijd is het onzeker of de 

patiëntt een longembolie heeft en wordt de patiënt meestal in het ziekenhuis 

behandeldd alsof de ziekte aanwezig is. Als na twee tot vier dagen blijkt dat de 

patiëntt geen longembolieën heeft, dan is de patiënt onnodig aan de risico's van de 

behandelingg blootgesteld. Indien de combinatie van perfusiescan en ventilatiescan 

geenn definitief uitsluitsel heeft kunnen geven, dient er alsnog aanvullend onderzoek 

plaatss te vinden; de vertraging moge U duidelijk zijn. Een mogelijke oplossing is het 

gebruikk van de gewone röntgenfoto van de longen. Met alleen een röntgenfoto van 

dee longen kan de diagnose longembolie niet worden uitgesloten of met zekerheid 

wordenn gesteld. De mogelijkheid om de ventilatiescan te vervangen door een 

gewonee röntgenfoto van de longen was onvoldoende onderzocht. De gewone 

röntgenfotoo is altijd snel beschikbaar en het is een eenvoudig onderzoek. Bij 389 

opeenvolgendee patiënten, die werden onderzocht in verband met een vermoedelijke 

longembolie,, werd dit concept onderzocht. Geconcludeerd werd dat in de 

meerderheidd van de gevallen de combinatie van de röntgenfoto en perfusiescan 

hetzelfdee resultaat opleverde als de combinatie van ventilatiescan en perfusiescan. 

Indienn dit ook door anderen kan worden bevestigd, zal invoering hiervan leiden tot 

eenn verkorting van het diagnostisch traject. 

Inn hoofdstuk 3 wordt een nieuwe bloedtest, de SimpliRED D-dimeer test. 

onderzochtt bij de diagnostiek van longembolieën. Met deze test wordt in het bloed 

gekekenn naar afbraakproducten van bloedstolsels. Deze test meet afbraakproducten 

vann stolsels. Helaas kan de test ook afwijkend zijn bij andere ziekten, zoals een 

126 6 



SamenvattingSamenvatting voor niet-medici 

infectie.. Een normale test zou dus kunnen bijdragen tot het uitsluiten van een 

longembolie,, terwijl een afwijkende test onvoldoende bewijs is om de diagnose 

longemboliee met zekerheid te stellen. Uit ons onderzoek bleek dat bij een normale 

testt niet de gebruikelijke bovenbeschreven onderzoeken achterwege gelaten 

kunnenn worden, aangezien bij 10% van de patiënten met een bewezen longembolie 

dee bloedtest een normale uitslag gaf. De test is wel nuttig bij patiënten waarbij de 

combinatiee van longperfusie en -ventilatie aangeeft dat er twijfel bestaat over de 

aanwezigheidd van een longembolie. Hierbij kan bij een normale bloedtest, in de 

meerderheidd van de gevallen, verder onderzoek alsmede behandeling voor een 

longemboliee achterwege worden. 

Inn hoofdstuk 4 wordt onderzocht of er oorzaken kunnen worden gevonden die 

verklarenn waarom in sommige gevallen de SimpliRED bloedtest een normale uitslag 

geeft,, terwijl toch van een bewezen longembolie sprake is. In een 

samenwerkingsverbandd met verschillende klinieken werden alle gegevens van 

patiëntenn verzameld, waarbij dit fenomeen van een onterechte normale bloedtest 

werdd gevonden. Die gegevens werden vergeleken met die van patiënten met een 

bewezenn longembolie en een SimpliRED bloedtest die wel afwijkend was, de 

zogenaamdee controlegroep. Met name werd gekeken naar die eigenschappen 

waarbijj op theoretische gronden een onterecht normale bloedtest zou kunnen 

wordenn verwacht. Het bleek dat patiënten, waarbij de test werd afgenomen terwijl ze 

reedss behandeld werden met anti-stolling medicijnen, meer kans hadden op een 

onterechtt normale bloedtest. Dit was ook het geval bij patiënten waarbij de klachten 

all meer dan 10 dagen duurden voordat de test werd afgenomen. Helaas waren er in 

dee controlegroep ook veel patiënten met deze twee genoemde eigenschappen en 

well een terecht afwijkende bloedtest. Het was dus niet mogelijk om kenmerken te 

vindenn die ons in staat zouden stellen patiënten te identificeren, die dienen te 

wordenn uitgesloten van onderzoek met de SimpliRED bloedtest. 

Hoofdstukk 5 beschrijft het onderzoek naar de effecten van anti-stolling 

gedurendee de eerste twee tot vier dagen van behandeling. Zoals reeds eerder 

vermeld,, is het niet in elk ziekenhuis mogelijk dagelijks longscans te maken. 

Theoretischh zouden gedurende deze periode de stolsels in grootte en aantal kunnen 

verminderenn of zelfs geheel oplossen. Een initieel duidelijk beeld van een 

longembolie,, indien de longscan op de eerste dag zou zijn verricht, zou dus kunnen 

veranderenn in een twijfel geval waardoor de patiënt onnodig extra onderzoeken zou 
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moetenn ondergaan. Bij normalisering van de longscan na 2-4 dagen therapie zou bij 

dee patiënt zelfs een onjuiste conclusie worden getrokken, namelijk de afwezigheid 

vann longembolieën als oorzaak van de klachten. Het onderzoek toont aan dat er 

nauwelijkss verandering in deze korte periode optreedt. Hoewel bij voorkeur de 

diagnostiekk zo snel mogelijk moet worden afgerond, leidt uitstel van de longscan, 

terwijll patiënt al gestart is met de behandeling, niet tot veranderingen in het 

diagnostischh of therapeutisch beleid. 

Dee behandeling van de veneuze thrombo-embolie 

Inn hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de huidige behandelingsvormen 

vann een patiënt met een veneuze thrombo-embolie. De behandeling is er op gericht 

omm het stollen van het bloed tegen te gaan. Hierdoor kan een al aanwezig stolsel 

niett verder aangroeien en neemt de kans op het losschieten van stukjes van dat 

stolsell (emboliseren) af. Deze zogenaamde anti-stollingstherapie kan bestaan uit 

eenn medicament (heparine) welke via een infuus in het bloed gebracht wordt. 

Aangezienn hiervoor opname in een ziekenhuis noodzakelijk is, en omdat frequent de 

dosiss moet worden aangepast aan de hand van bloedafnames, werd gezocht naar 

eenn ander soort heparine. Een verbetering bleek de zogenaamde laag moleculair 

gewichtt heparine te zijn. Deze kan onder de huid worden ingespoten, heeft een 

langee werkingsduur en behoeft geen bloedcontrole (dit in tegenstelling tot de 

"normale"" heparine die, ook indien onder de huid ingespoten, korter werkt en 

waarvoorr toch bloedcontrole noodzakelijk blijft bij de behandeling van een veneuze 

thrombo-embolie).. Patiënten met een trombosebeen kunnen op deze manier zelfs 

thuiss worden behandeld. Voor patiënten met een longembolie lijkt behandeling met 

dezee nieuwe heparine ook veilig. Naast heparine wordt gestart met tabletjes 

(acenocoumaroll = Sintrom® of fenprocoumon = Marcoumar®) die de aanmaak van 

stollingsfactorenn in de lever afremmen. De mate van bloedstolling dient regelmatig 

bijj de trombosedienst te worden gecontroleerd. Te veel anti-stolling leidt tot een 

verhoogdd bloedingrisico en te weinig kan terugkeer of uitbreiding van de trombose 

tott gevolg hebben. Meestal kan na vijf tot zeven dagen de heparine worden gestopt, 

waarnaa de behandeling alleen met bovengenoemde tabletjes wordt gecontinueerd. 

Indienn er heel veel stolsels in de longen zijn geschoten kan de functie van de 

longenn dusdanig zijn verminderd dat er levensgevaar kan optreden. Dan is de 

combinatiee van heparine en tabletjes niet voldoende. Deze stoffen remmen wel de 
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aanmaakk en losschieten van stolsels, maar het oplossen van het stolsel gebeurt 

doorr stolsel oplossende eiwitten die het lichaam zelf produceert. Dit gaat bij 

patiëntenn met een sterke achteruitgang van de longen te langzaam. Vroeger werden 

bijj deze categorie patiënten met spoed de stolsels operatief verwijderd. Dit brengt 

eenn groot risico op complicaties met zich mee en kan zelfs het overlijden van de 

patiëntt ten gevolge hebben. Tegenwoordig wordt deze categorie patiënten in het 

algemeenn behandeld met stolsel oplossende medicijnen (fibrinolytica). De reden dat 

niett alle patiënten met een veneuze thromboembolie met deze fibrinolytica worden 

behandeldd is het risico van ernstige, soms levensbedreigende bloedingen. In 

ontwikkelingg zijn technieken waarbij via een ader een slangetje (catheter) wordt 

opgeschovenn tot aan het stolsel in de longen, waarna deze met instrumenten op de 

tipp van het slangetje mechanisch, en vaak gecombineerd met daar ter plekke 

toegediendee fibrinolytica, wordt verwijderd. 

Inn hoofdstuk 7 worden de effecten van invoering van een heparine 

doseringsschemaa beschreven. Zoals reeds besproken moet de dosis van de 

"gewone"" heparine op basis van bloeduitslagen regelmatig worden aangepast, 

lederee arts bepaalt dan zelf de dosiswijziging. Het bleek dat de aanpassingen vaak 

niett leidden tot de gewenste mate van ontstolling. Dit was ook het geval bij dosering 

doorr ervaren artsen. Hierdoor ontstond onder- of overdosering met risico op 

uitbreidingg van het stolsel respectievelijk een verhoogd risico op een bloeding. Om 

ditt te verbeteren werd in 1992 een doseringsschema ingevoerd dat precies per 

patiëntt de hoogte van de aanvangsdosering aangaf en in welke mate, op basis van 

dee gevonden bloedcontrole, de dosering zou moeten worden aangepast. Eveneens 

werdd in het schema bepaald wanneer de volgende controle weer moest 

plaatsvinden.. De kwaliteit van heparine-therapie in 1990 en 1991, dus voor de 

invoeringg van het doseringsschema, werd vergeleken met de jaren 1993 en 1994 

waarinn werd aanbevolen dit schema te gebruiken. De resultaten lieten zien dat 

invoeringg van het schema leidde tot een duidelijke daling van het aantal patiënten 

datt met een te lage dosering werd behandeld, terwijl sterke overdosering werd 

voorkomen,, wat een laag risico op een bloeding tot gevolg had. 

Err is al geruime tijd duidelijkheid omtrent de duur van de heparinebehandeling. 

Zowell de duur van de anti-stollings met tabletjes, als de wijze waarop de Sintrom® 

moett worden gestaakt, is echter nog onderwerp van discussie. Bij het stoppen van 

dee anti-stollende behandeling valt de bescherming weg, zodat er weer een kans op 
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terugkeerr van de ziekte ontstaat. Levenslang doorgaan brengt echter een 

permanentt risico op bloedingen met zich mee. De manier van stoppen, abrupt 

versuss afbouwen in 2 weken, is het onderwerp van de studie bij 37 patiënten, 

beschrevenn in hoofdstuk 8. Abrupt stoppen, thans de gebruikelijke manier, zou 

theoretischh kunnen leiden tot doorschieten van een verlaagde stoilingsactiviteit naar 

eenn verhoogde stoilingsactiviteit. Afbouwen in twee weken zou dit mogelijk kunnen 

voorkomen.. De mate van versterkte stoilingsactiviteit kunnen we thans in het 

laboratoriumm via bloedonderzoek op een nauwkeurige manier bepalen. Onderzoek 

vann deze twee manieren van beëindiging van sintromitis behandeling, liet zien dat 

eenn aantal patiënten een verhoogde stoilingsactiviteit ontwikkelden. Er werd echter 

geenn duidelijk verschil in mate van stoilingsactiviteit tussen beide manieren van 

sintomitiss beëindiging gevonden. Bij de poliklinische observatie, gedurende 18 tot 31 

maandenn na het stoppen van de anti-stollingstabletten, werd twee maal een 

terugkeerr van de veneuze thrombo-embolie geconstateerd en vier keer de diagnose 

kankerr gesteld. Reeds lang is bekend dat er een kans op terugkeer op veneuze 

thromboemboliee is en dat kanker een onderliggende oorzaak kan zijn voor het 

ontstaann van een veneuze thromboembolie. Het is echter niet goed mogelijk die 

categoriee patiënten er bij een eerste episode van een veneuze thrombo-embolie uit 

tee lichten. Een opmerkelijke bevinding van onze studie is dat de patiënten die 

maandenn later een recidief ontwikkelden, of bij wie later de diagnose kanker werd 

gesteld,, behoorden tot de categorie met de sterkst verhoogde stoilingsactiviteit 

haddenn van de hele groep, vastgesteld ongeveer 2 weken na het stoppen van de 

sintromitis.. Onderzoek bij een grote groep patiënten met een eerste episode van 

eenn veneuze thrombo-embolie moet bevestigen of deze relatie inderdaad aanwezig 

is. . 
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