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Ditt proefschrift bestaat uit twee delen met als gemeenschappelijk kenmerk 
klinischee studies met betrekking tot veneuze tromboembolie. Hoofdstuk 1 is 
eenn algemene inleiding waarin een overzicht wordt gegeven van de achter-
grondenn en de lij n van het proefschrift. 

Hett eerste deel van dit proefschrift heeft als onderwerp het risico van veneu-
zee trombose, zowel spontaan als gerelateerd aan risico-perioden, bij personen 
mett erfelijke trombofïlie. Verder gaat dit deel van het proefschrift in op het 
risicoo van obstetrische complicaties bij vrouwen met een trombofilie defect, 
enn de consequenties hiervan voor het beleid rondom de zwangerschap. 

Inn hoofdstuk 2 worden de resultaten van een grote retrospectieve studie be-
schrevenn die de incidentie van zowel spontane als risico-periode gerelateerde 
veneuzee tromboembolie heeft onderzocht bij 793 familieleden van ongeselec-
teerdee patiënten met veneuze trombose en een antitrombine, proteïne C of 
proteïnee S deficiëntie of de Factor V Leiden mutatie. De jaarlijkse incidentie 
vann een eerste veneuze trombose in personen met één van de deficiënties be-
droegg 1,01% (relatief risico 10,6 ten opzichte van niet-deficiënten). In dragers 
vann de Factor V Leiden mutatie was deze incidentie 0,28% (relatief risico 
2,8).. Circa 60% van de veneuze tromboembolieën vonden plaats in relatie tot 
eenn risico-periode zoals een operatie, immobilisatie, trauma, zwangerschap of 
hett gebruik van orale anticonceptie. Uit deze gegevens blijk t allereerst dat 
hett gebruik van continue antistolling met vitamine K antagonisten in de 
groepp van asympomatische personen met trombofilie, gezien de relatief lage 
incidentiee van spontane veneuze trombose, niet geïndiceerd is. Ten tweede 
lijk tt het beleid om familieleden van patiënten met een antitrombine, proteïne 
CC of proteïne S deficiëntie te screenen gerechtvaardigd. Het nut hiervan bij 
familieledenn van dragers van de Factor V Leiden mutatie is echter twijfel-
achtig. . 

Inn hoofdstuk 3 worden de bevindingen gepresenteerd van een prospectieve 
cohortt studie, waarin een groep van 208 asymptomatische personen met een 
antitrombine,, proteïne C of proteïne S deficiëntie werden gevolgd gedurende 
inn totaal 611 observatie jaren. Er traden 9 veneuze tromboembolische com-
plicatiess op (1,5% per jaar; 95% Betrouwbaarheids Interval [BI] 0,7-2,8%). De 
incidentiee van een eerste spontane veneuze trombose in deze patiëntengroep 
bedroegg 0,8% per jaar (95% BI, 0,3-1,9%). Wederom werd met name een sterk 
verhoogdd risico op veneuze tromboembolie gevonden gedurende de eerder ge-
noemdee risico-perioden (10% per risico-periode, 95% BI 2,8-23,7%). De resul-
tatenn uit deze studie bevestigen de resultaten beschreven in hoofdstuk 2. 
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Inn hoofdstuk 4 werd het risico van recidief veneuze trombose onderzocht bij 
patiëntenn met bovengenoemde deficiënties. De gegevens gebruikt voor deze 
analysee werden enerzijds verkregen uit de in hoofdstuk 2 beschreven retro-
spectievee studie, en anderzijds uit een review van de beschikbare literatuur. 
Ui tt deze literatuur review werd een jaarlijkse incidentie van recidief trombo-
see berekend van 13%-17%. De 1- en 5-jaar cumulatieve incidenties van reci-
dieff  veneuze trombose berekend vanuit de retrospectieve studie waren 
respectievelijkk 10% (95% BI 1-19%) en 23% (95% BI 10-36%). De jaarlijkse 
incidentiee van recidief trombose is dus hoog gedurende de eerste jaren na een 
eerstee veneuze trombose, maar lijk t af te nemen in de jaren hierna. Het nut 
vann levenslang voorschrijven van orale antistolling na een eerste of tweede 
veneuzee tromboembolie bij patiënten met een deficiëntie wordt hierdoor twij -
felachtig. . 

Hoofdstukk 5 gaat dieper in op het risico van veneuze tromboembolie gedu-
rendee de zwangerschap en het kraambed bij vrouwen met een antitrombine, 
proteïnee C of proteïne S deficiëntie. Er namen 129 vrouwen deel aan deze re-
trospectievee cohort studie, 60 met één van bovengenoemde deficiënties en 69 
niet-deficiënten.. Er trad 1 veneuze trombose op gedurende 198 zwanger-
schappenn in de niet-deficiënte groep (0,5%). Gedurende 169 zwangerschappen 
inn de deficiënte groep traden 7 (4,1%) veneuze tromboembolische complicaties 
op.. Het risico om een veneuze trombose te ontwikkelen gedurende de zwan-
gerschapp en het kraambed is dus achtvoudig verhoogd bij vrouwen met een 
deficiëntiee in vergelijking met vrouwen zonder een deficiëntie. Dit risico is 
mett name sterk verhoogd gedurende het kraambed (3,1%). Deze hoge inci-
dentiee van veneuze trombose lijk t het gebruik van antistolling gedurende een 
gedeeltee van de zwangerschap en het kraambed te rechtvaardigen. Prospec-
tievee studies naar de effectiviteit en veiligheid van bepaalde strategieën bij 
zwangeree vrouwen met trombofilie zijn echter noodzakelijk alvorens dit be-
leidd kan worden ingevoerd. 

Hoofdstukk 6 beschrijft de resultaten van een analyse van het risico van 
zwangerschapsverliess bij dezelfde groep vrouwen die centraal stond in hoofd-
stukk 5. In de groep van 60 vrouwen met een deficiëntie eindigden 22,3% van 
zwangerschappenn in een miskraam of doodgeboorte van het kind, terwijl in 
dee groep van 69 vrouwen zonder deficiëntie maar 11,4% van zwangerschap-
penn eindigden in een miskraam of doodgeboorte. Vrouwen met een antitrom-
bine,, proteïne C of proteïne S deficiëntie lijken dus een verhoogd risico 
(relatieff  risico 2,0; 95% BI 1,2-3,3) op een negatieve zwangerschapsuitkomst 
tee hebben ten opzichte van niet-deficiënte vrouwen. Een mogelijke oorzaak 
hiervoorr zou het optreden van trombose in het placentaire vaatbed kunnen 
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zijn.. De hypothese dat het gebruik van antitrombotica gedurende de zwan-
gerschapp dit risico zou kunnen verlagen dient prospectief geëvalueerd te 
worden. . 

I nn hoofdstuk 7 worden de resultaten van een review gerapporteerd over de 
veiligheidd van het gebruik van laag-moleculair-gewichts heparines (LMWH's) 
gedurendee de zwangerschap. 486 zwangerschappen waarbij LMWH's zijn ge-
bruiktt werden geëvalueerd ten aanzien van zwangerschapsuitkomst en ma-
ternalee complicaties. Zwangerschappen werden verdeeld in twee groepen: 
mett maternale comorbiditeit welke geassocieerd is met een negatieve zwan-
gerschapsuitkomst,, zoals antifosfolipiden antistoffen, eerder zwangerschaps-
verlies,, pre-eclampsie (n=290) en zonder maternale comorbiditeit (n=196). In 
dee groep van vrouwen met comorbiditeit waren 13,4% van de zwangerschap-
penn geassocieerd met een negatieve uitkomst (miskraam, perinatale sterfte, 
congenitalee afwijkingen, kind anderszins ongezond). In tegenstelling hiermee 
warenn maar 3,1% (95% BI 1,1-6,6%) van de zwangerschappen in de groep van 
vrouwenn zonder comorbiditeit geassocieerd met een negatieve uitkomst. Dit 
iss vergelijkbaar met de kans op een negatieve zwangerschapsuitkomst die 
wordtt gezien in de normale populatie. Het gebruik van LMWH's gedurende 
dee zwangerschap lijk t niet geassocieerd te zijn met een hoog risico op mater-
nalee complicaties zoals osteoporose of bloedingen. LMWH's zijn derhalve een 
veiligg alternatief voor ongefractioneerd heparine indien antistolling geduren-
dee de zwangerschap geïndiceerd is. 

Hoofdstukk 8 beschrijft de resultaten van een tussentijdse analyse van een 
prospectievee studie waarin de veiligheid van een beleid rondom de zwanger-
schapp in vrouwen met een verhoogd risico op veneuze tromboembolische 
complicatiess wordt geëvalueerd. Twee strategieën werden ontwikkeld; een 
'watchfull  waiting' beleid waarbij behandeling met antitrombotica wordt be-
perktt tot in het kraambed, en een 'treatment' beleid waarbij (LMW) heparine 
gedurendee de gehele zwangerschap en kraambed wordt gegeven. Afhankelijk 
vann de persoonlijke voorgeschiedenis ten aanzien van eerdere veneuze trom-
bosee en de aan- of afwezigheid van een erfelijke trombofilie defect werden 
vrouwenn volgens de ene of de andere beleidsvorm behandeld. Inmiddels zijn 
err 47 vrouwen volgens dit protocol behandeld (28 'watchful waiting' en 19 
'treatment').. Er zijn twee veneuze tromboembolische complicaties opgetreden, 
11 gedurende de zwangerschap in de 'watchful waiting' groep en 1 gedurende 
hett kraambed in de 'treatment' groep. Deze gestandaardiseerde en tevens in-
dividuelee beleidsvormen lijken acceptabel voor de patiënt, en veilig met be-
trekkingg tot de kans op veneuze tromboembolie zonder hoog risico op 
bijwerkingen. . 
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Hett tweede deel van dit proefschrift beschrijft enkele studies naar de opti-
malee diagnostiek van longembolieën. In hoofdstuk 9 worden allereerst een 
aantall  criteria besproken waaraan onderzoek rondom een nieuw ontwikkelde 
diagnostischee test zou moeten voldoen voordat het in de klinische praktijk 
kann worden geïmplementeerd. Vervolgens worden de momenteel beschikbare 
diagnostischee testen voor longembolieën kritisch geëvalueerd. De conclusie 
diee getrokken werd is dat pulmonalis angiografie en ventilatie-perfusie scin-
tigrafiee op dit moment als enige voldoende zijn onderzocht om gebruik in de 
klinischee praktijk te rechtvaardigen. Hoewel de nieuwe ontwikkelingen zoals 
D-dimeerr bepalingen en spiraal-CT scan veelbelovend zijn, is verder klinisch 
wetenschappelijkk onderzoek noodzakelijk om hun waarde in het diagnostisch 
trajectt van longembolieën te bepalen. 

Dee resultaten gepresenteerd in de resterende hoofdstukken van dit proef-
schriftt zijn afkomstig uit een groot, prospectief, multi-center studie in opeen-
volgendee patiënten met een klinische verdenking op een longembolie 
(ANTELOPE-Studie).. Hierin werden verschillende te onderzoeken diagnosti-
schee testen vergeleken met de geldende referentie testen (pulmonalis angio-
grafiee en ventilatie-perfusie scintigrafie). 

Hett is gesuggereerd dat zowel een subjectieve inschatting door de behande-
lendd arts als ook gestandaardiseerde klinische modellen behulpzaam kunnen 
zijnn bij het bepalen van de kans op ziekte in patiënten met een verdenking op 
eenn longembolie en dat deze derhalve van waarde zouden kunnen zijn binnen 
hett diagnostisch traject. Hoofdstuk 10 beschrijft een studie naar de dia-
gnostischee accuratesse van een subjectieve inschatting over de kans van het 
bestaann van een longembolie door de behandelend arts en twee eerder be-
schrevenn 'objectieve' klinische modellen. Van de 517 studie patiënten (31% 
bewezenn longembolie), hadden 14% een lage subjectieve kansschatting, en 
respectievelijkk 25% en 36% een lage kansschatting volgens de twee klinische 
modellen.. De prevalentie van objectief aangetoonde longembolieën in deze 
driee groepen was respectievelijk 19%, 28% en 28%. Concluderend, deze drie 
methodenn presteren vergelijkbaar teleurstellend in het inschatten van de 
kanss op ziekte in patiënten met een verdenking op een longembolie. 

Inn hoofdstuk 11 worden drie verschillende kwantitatieve D-dimeer bepalin-
genn met elkaar vergeleken ten opzichte van de uiteindelijke diagnose. Hoewel 
err significante verschillen zijn in de diagnostische accuratesse van de testen 
wanneerr de door de fabrikant geadviseerde afkapwaarde wordt gebruikt 
(sensitiviteitt 89%, 82% en 73%), bleek er geen verschil te bestaan tussen de 
driee testen bij ROC-analyse. Er bleek verder een significante correlatie te be-
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staann tussen plasma D-dimeer concentraties en de grootte van de embolus. 
Dee interpretatie van deze studieresultaten is dat deze drie kwantitatieve D-
dimeerr bepalingen een vergelijkbare, echter teleurstellende diagnostische ac-
curatessee hebben. Om veilig een longembolie uit te sluiten is het noodzakelijk 
omm een D-dimeer bepaling te combineren met andere diagnostische testen. 

Hoofdstukk 12 beschrijft de resultaten ten aanzien van de diagnostische ac-
curatessee van een snelle, volbloed D-dimeer bepaling. De gevonden sensitivi-
teitt was lager dan eerder gemeld, 80% (95% BI 74-86%) met een specificiteit 
vann 62% (95% BI 56-67%). Alhoewel de studie populaties in de 6 deelnemen-
dee centra vergelijkbaar waren, werden er significante centrum verschillen in 
dee diagnostische accuratesse waargenomen (range sensitiviteit 43%-96%). 
Dezee verschillen worden waarschijnlijk veroorzaakt door een variatie in de 
interpretatiee van de test. Derhalve kan worden geconcludeerd dat adequate 
trainingg van de techniek en interpretatie van de test noodzakelijk is om een 
voldoendee hoge sensitiviteit te bereiken welke klinisch bruikbaar is. Verder 
iss ook deze D-dimeer bepaling niet geschikt om als zelfstandige test longem-
bolieënn uit te sluiten. 

Compressiee echografie voor het aantonen van diep veneuze trombose in de 
benenn wordt door sommige auteurs aanbevolen als test binnen het diagnos-
tischh traject van longembolieën. Het is echter aangetoond dat voor longem-
bolieënn de sensitiviteit van de standaard compressie echografie (twee-punts 
bepalingg van vena femoralis communis en vena poplitea) laag is. In hoofd-
stukk 13 worden twee methoden van compressie echografie van de beenvaten, 
dee standaard methode en een uitgebreidere methode (vanaf de vena femora-
li ss communis tot aan de trifurcatie van de kuitvenen), met elkaar vergeleken 
inn 461 patiënten. De sensitiviteit en specificiteit van de standaard methode 
warenn respectievelijk 23% en 98%, en die van de uitgebreidere methode wa-
renn respectievelijk 25% en 97%. De diagnostische waarde van compressie 
echografiee van de beenvaten bij patiënten met een verdenking longembolie 
wordtt dus niet verbeterd door middel van de uitgebreidere methode. 

Tenslottee worden in hoofdstuk 14 een aantal niet-invasieve diagnostische 
strategieënn vergeleken met de consensus strategie (long scintigrafie, echogra-
fie,, angiografie) ten aanzien van hun effectiviteit en kosten. Een beslismodel 
werdd opgesteld waarin gebruik werd gemaakt van data uit de prospectieve 
ANTELOPE-Studiee en uit de relevante literatuur. Er werden 15 diagnosti-
schee strategieën vergeleken: 4 strategieën met pulmonalis angiografie, 8 
niet-invasievee strategieën en 3 referentie strategieën. De diagnostische stra-
tegieënn met de laagst verwachtte mortaliteit zijn spiraal CT scan gecombi-
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neerdd met seriële compressie echografie en long scintigrafie gecombineerd 
mett seriële compressie echografie (beide 0,8%). De consensus strategie heeft 
ookk een lage mortaliteit (0,9%) maar gaat gepaard met hogere kosten. De 
combinatiee van een klinische inschatting met een D-dimeer bepaling om 
longembolieënn uit te sluiten heeft een vergelijkbare mortaliteit met een klei-
nee daling van kosten. Prospectieve studies waarin gebruik wordt gemaakt 
vann deze strategieën zullen de validiteit van deze resultaten moeten bevesti-
gen. . 
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