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Ditt proefschrift gaat over de behandeling van patiënten met een bepaald type 
hersenbloeding,, een zogenaamde 'aneurysmatische subarachnoïdale 
bloeding',, kortweg SAB. 

Eenn aneurysma is een ballon-vormige uitstulping aan één van de bloedvaten 
aann de onderzijde van de hersenen. Deze aneurysmata ontstaan in de loop 
vann het leven, waarschijnlijk onder invloed van vele factoren waaronder een 
genetischee aanleg (in sommige families komen SAB's vaker voor dan in 
andere),, hoge bloeddruk en roken. Als een aneurysma openbarst stroomt het 
bloedd onder hoge druk in de ruimte rondom de hersenen, de zogenaamde 
subarachnoïdalee ruimte. Deze ruimte ligt als een dunne schil tussen 
enerzijdss de hersenen en anderzijds de schedel en is gevuld met vocht, liquor 
genaamd. . 

Uitt het bovenstaande blijkt dat een SAB eigenlijk niet een bloeding in de 
hersenenn zelf is, maar net er buiten. Dit betekent dat er niet direct schade 
aann de hersenen hoeft te ontstaan en dat een patiënt met een dergelijke 
bloedingg dus een reële kans heeft om volledig te herstellen. Soms spuit het 
bloedd echter direct richting de hersenen en is er wel sprake van directe 
hersenschade.. Ook kan bij een grote bloeding, beperkt tot de genoemde 
ruimtee rondom de hersenen, de druk binnen de schedel dermate hoog 
wordenn dat de doorbloeding van de hersenen daardoor lange tijd onmogelijk 
wordt,, met hersenschade tot gevolg. Een gedeelte van de patiënten zal dan 
ookk overlijden door de schade ontstaan tijdens de SAB, terwijl andere 
patiënten,, mits zij eventueel optredende complicaties doorstaan, geheel 
kunnenn herstellen. 

Perr jaar worden er in Nederland tussen de 900 en 1200 mensen getroffen 
doorr een dergelijke bloeding, vrouwen tweemaal zo vaak als mannen. De 
gemiddeldee leeftijd is ongeveer 55 jaar. Ongeveer 40-50% van de patiënten 
zullenn óf overlijden óf ernstig gehandicapt raken als gevolg van de schade 
tijdenss de SAB of van optredende complicaties. 

Inn hoofdstak 1, de inleiding van dit proefschrift, wordt verder ingegaan op 
dezee complicaties. De belangrijkste drie complicaties die een patiënt met een 
SABB bedreigen zijn: hydrocephalus (een 'waterhoofd'), cerebrale ischemie 
(verminderdee doorbloeding en daardoor zuurstof tekort in de hersencellen) 
enn een herbloeding uit het aneurysma (recidief bloeding). 
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Hydrocephaluss ontstaat waarschijnlijk doordat de afvloed van liquor door 

gestoldd bloed gestremd raakt. De behandeling is relatief eenvoudig en 

bestaatt uit het af laten vloeien van overtollige liquor via een zogenaamde 

lumbaall  punctie (ruggenprik) of via een drain in het hoofd ingebracht. 

Hydrocephaluss is zelden de oorzaak van een slechte afloop bij deze 

patiënten. . 

Cerebralee ischemie is een ernstige complicatie die kan leiden tot blijvende 

hersenschade,, zelfs tot het overlijden van de patiënt. Hoe cerebrale ischemie 

ontstaatt is niet exact bekend; op de een of andere wijze ontstaat verminderde 

doorbloedingg van de hersenen. Lang is gedacht dat Vaatspasmen' , die soms 

naa een SAB worden gezien, de oorzaak van cerebrale ischemie waren, maar 

err bestaan nog vele andere hypothesen. Wel weten we sinds 1988 dat 

behandelingg met 'nimodipine' - een medicijn waarvan eerst gedacht werd dat 

hett de vaatspasmen zou doen verdwijnen en later dat het de hersencellen 

zouu beschermen tegen een zuurstof tekort - een gunstig effect heeft op 

patiëntenn met een SAB. Behandeling met dit medicijn zorgt ervoor dat meer 

patiëntenn goed herstellen van cerebrale ischemie. Bovendien is de laatste 

jarenn gebleken dat veel vocht geven aan patiënten met een SAB ook leidt tot 

minderr problemen bij ischemie. 

Dee meest bedreigende complicatie is echter de recidief bloeding. Zonder 

behandelingg krijgt ongeveer één derde van alle patiënten binnen één maand 

naa de SAB een recidief bloeding. Ongeveer 80% van de patiënten met een 

recidieff  zal uiteindelijk overlijden aan de gevolgen van die recidief bloeding. 

Recidieff  bloedingen kunnen voorkomen worden door operatief de hals van 

hett opengebarsten aneurysma af te sluiten met een kleine knijper (clip), het 

zogenaamdee 'dippen', of door van binnenuit via de bloedvaten het 

aneurysmaa op te vullen met platina draden, het zogenaamde 'coilen'. Omdat 

hett risico van een recidief bloeding in de eerste weken na de SAB het grootst 

i ss moet de behandeling wel zo snel mogelijk worden uitgevoerd. 

Eenn recidief bloeding ontstaat waarschijnlijk doordat het bloedstolsel, dat 

hett gebloed hebbende aneurysma omhult, oplost nog voordat de vaatwand 

doorr litteken-weefsel weer stevig is. Deze stolsel oplossende activiteit noemen 

wee Tibrinolyse'. Vandaar dat medicijnen die deze fibrinolytische activiteit 

afremmen,, antifibrinolytica genaamd, reeds jaren geleden al voorgesteld 

werdenn als behandeling tegen recidief bloedingen. In 1984 publiceerde 
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Vermeulenn en anderen een grote studie waaruit bleek dat behandeling van 
patiëntenn met een SAB met antifibrinolytica inderdaad als resultaat had dat 
hett aantal recidief bloedingen fors afnam. Echter, tot één ieders verbazing 
bleekk de behandeling niet een gunstig effect te hebben op de uiteindelijke 
toestandd van patiënten met een SAB drie maanden na de oorspronkelijke 
bloeding.. Nadere analyse liet zien dat het gunstige effect op de recidief 
bloedingenn teniet werd gedaan door toename van het aantal patiënten met 
cerebralee ischemic De behandeling bleek dus naast zijn gunstige werking op 
dee recidief bloeding ook een ongunstige werking te hebben. 

Nadatt dit onderzoek was afgerond, werd de behandeling van cerebrale 
ischemie,, zoals eerder opgemerkt, sterk verbeterd door de introductie van 
nimodipinee en een ruimer vocht beleid. Daaruit ontstond de gedachte dat 
behandelingg met antifibrinolytica, mits in combinatie met deze *nieuwe' anti-
ischemischee therapieën, nu wel zinvol zou kunnen zijn. Eén onderzoek leek 
dezee hypothese te bevestigen, maar omdat deze studie niet een vergelijkende 
controlee groep had, mochten aan de resultaten van dit onderzoek geen 
conclusiess voor de dagelijkse praktijk worden verbonden. 

Doell  van dit proefschrift was dan ook uit te zoeken of behandeling met 
antifibrinolyticaa in combinatie met anti-ischemische therapieën een zinvolle 
behandelingg is voor patiënten met een SAB. 

Echter,, volgens vele neurologen en neurochirurgen was er geen plaats meer 
voorr een dergelijke combinatie therapie daar recidief bloedingen 
tegenwoordigg nauwelijks meer zouden voorkomen. Dit omdat vrijwel alle 
patiëntenn tegenwoordig binnen drie dagen na de SAB hetzij operatief, hetzij 
middelss coiling behandeld zouden worden. De vraag is of het waar is dat de 
meerderheidd van de SAB patiënten gedipt dan wel gecoild wordt binnen drie 
dagenn na de bloeding. 

Hoofdstukk 2 beschrijft een onderzoek waarin het tijdstip van opereren of 
coilenn van patiënten met een SAB in de drie neurochirurgische centra in 
Amsterdamm gedurende één jaar werd vastgelegd. Deze drie centra voeren een 
beleidd dat er op gericht is patiënten met een SAB zo spoedig mogelijk te 
opereren.. Daarnaast werd gekeken wat in dergelijke snel opererende centra 
tegenwoordigg de oorzaak van een slechte afloop bij patiënten is. De 
resultatenn lieten zien dat slechts 55% van alle geopereerde patiënten 
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daadwerkelijkk binnen drie dagen werd geopereerd. Mede hierdoor was het 
krijgenn van een recidief bloeding, naast de direct ongunstige effecten van de 
bloeding,, wel degelijk de voornaamste oorzaak van overlijden of ernstige 
invaliditeitt (35% van de patiënten met een slechte afloop). 

Indienn de oorzaak voor het niet binnen drie dagen na de initiële bloeding 
opererenn logistiek van aard zou zijn, zoals het beschikbaar hebben van een 
operatiee kamer of röntgen apparatuur, dan zou het mogelijk moeten zijn 
doorr verandering in deze logistiek meer patiënten snel te behandelen, 
waardoorr recidief bloedingen voorkomen kunnen worden. 

Inn hoofdstuk 3 wordt dan ook een onderzoek beschreven waarin niet alleen 
gekekenn werd naar de complicaties en de effecten hiervan op de uiteindelijke 
toestandd van de patiënten, maar ook naar de redenen voor uitstel van de 
operatiee of het coilen. Additioneel werd ook nog bekeken wat het effect zou 
zijnn op de afloop als we in staat zouden zijn de behandeling te verbeteren. 
Voorr dit onderzoek werden gedurende één jaar alle patiënten die een SAB 
kregenn in de regio 'Noord-Holland en Flevoland' volledig in kaart gebracht. 
Dee resultaten lieten zien dat van de 110 opgenomen patiënten met een SAB, 
43%% óf overleed óf ernstig invalide raakte, in één derde van deze patiënten 
werdd dit wederom veroorzaakt door een recidief bloeding. In deze studie werd 
slechtss 41% van alle patiënten binnen drie dagen geopereerd. De 
voornaamstee oorzaken voor uitstel waren niet logistiek van aard, maar waren 
dee slechte toestand van sommige patiënten bij opname en het reeds kort na 
opnamee optreden van complicaties. Verder kon op grond van de resultaten 
geconcludeerdd worden dat vooral het voorkomen van recidief bloedingen een 
gunstigg effect op de uiteindelijke toestand van patiënten zou hebben, daar 
hett ongunstige effect van cerebrale ischemie op de afloop vele malen kleiner 
bleekk te zijn dan het effect van recidief bloedingen. 

Omdatt de voornaamste redenen voor uitstel van behandelen de conditie van 
dee patiënt bij opname of het vroeg optreden van complicaties blijkt te zijn, is 
snellerr opereren om recidief bloedingen tegen te gaan in de meeste gevallen 
eenn niet haalbare zaak. Andere behandelingen tegen recidief bloedingen zijn 
daaromm gewenst. Een dergelijke behandeling moet dan wel een therapie zijn 
diee snel na het ontstaan van de SAB kan starten alsmede een therapie die 
gegevenn kan worden aan patiënten in een relatief slechte toestand bij 
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opname.. Behandeling met antifibrinolytica voldoet aan deze voorwaarden en 
zouu dus op zich een bruikbare aanvulling kunnen zijn. 

Hoofdstukk 4 laat een systematisch literatuur overzicht zien van alle reeds 
eerderr verrichte goed opgezette onderzoeken naar het eventuele nut van 
behandelingg van SAB patiënten met antifibrinolytica. Acht onderzoeken 
warenn dusdanig van opzet dat ze voldeden aan vooraf opgestelde criteria 
aangaandee de kwaliteit van onderzoek en werden daarom meegenomen in de 
analyse.. Tezamen zijn in deze onderzoeken 937 patiënten onderzocht. Van 
dezee groep kregen 476 patiënten antifibrinolytica, 364 een 'placebo' 
behandelingg en 97 een standaard behandeling als controle. Een placebo is 
eenn medicijn dat er van buiten hetzelfde uitziet als het werkzame middel, 
zodatt noch de patiënt nog de behandelende dokter weet wat voor 
behandelingg gegeven wordt. Hierdoor wordt voorkomen dat de beoordeling 
vann de behandeling beïnvloed wordt door de persoonlijke mening van één 
vann de betrokkenen. De resultaten lieten zien dat, ondanks dat behandeling 
mett antifibrinolytica statistisch significant het optreden van recidief 
bloedingenn deed verminderen met ongeveer 40%, deze behandeling 
uiteindelijkk toch geen nuttig effect had. Dit omdat het percentage patiënten 
datt uiteindelijk overleed of ernstig gehandicapt raakte niet veranderde. Er 
wass een duidelijke toename van het risico op cerebrale ischemie in de groep 
patiëntenn behandeld met antifibrinolytica. Blijkbaar werd het gunstige effect 
vann de vermindering van recidief bloedingen teniet gedaan door deze 
toenamee van cerebrale ischemie. Echter, alle in dit systematische overzicht 
opgenomenn onderzoeken dateerden van vóór de introductie van nimodipine 
enn andere therapieën tegen cerebrale ischemie. Vandaar dat het zeer wel 
mogelijkk kon zijn dat antifibrinolytica in combinatie met hedendaagse anti-
ischemischee therapie wel degelijk een nuttig effect op de uiteindelijke 
toestandd van de patiënten konden hebben. 

Hoofdstukk 5 beschrijft het onderzoek (clinical trial) dat wij gedaan hebben 
omm de hypothese te toetsen, dat de combinatie van antifibrinolytica met anti-
ischemischee behandelingen de uiteindelijke toestand van patiënten met een 
SAB,, die wachten op clippen of coilen, verbetert. In dit onderzoek werden 
4622 patiënten in Nederland en België gerandomiseerd (d.w.z. via loting een 
behandelingg toebedeeld krijgen) voor een behandeling met (229) of zonder 
(233)) antifibrinolytica. Daarnaast kregen alle patiënten standaard een 
hedendaagss gebruikelijke anti-ischemische behandeling met o.a. nimodipine. 
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Dee resultaten na drie maanden lieten zien dat de behandeling met 

antifïbrinolyticaa de kans op recidief bloedingen ook nu weer met ongeveer 

40%% deed afnemen, maar nu zonder een toename van cerebrale ischemic 

Vann een dergelijk resultaat zou men dus verwachten dat de uiteindelijke 

toestandd van de patiënten zou verbeteren. Echter, ook nu weer bleek dat de 

behandelingg met antifïbrinolytica niet leidde tot een toename van het aantal 

patiëntenn dat goed herstelde. Nadere analyses lieten zien dat er ditmaal 

weliswaarr geen toename was van het aantal patiënten met cerebrale 

ischemie,, maar dat de kans op goed herstel van een patiënt, indien cerebrale 

ischemiee eenmaal was opgetreden, veel lager was indien antifibrinolytica 

werdenn gegeven. Ook bleken patiënten die in een slechte toestand binnen 

kwamenn minder kans op herstel te hebben als ze behandeld werden met 

antifibrinolytica.. Patiënten die echter in een goede toestand binnenkomen na 

eenn SAB hebben minder kans op het krijgen van cerebrale ischemie. De 

resultatenn lieten zien dat voor deze groep patiënten geldt dat een gunstig 

effectt van behandeling met antifibrinolytica niet uit te sluiten valt. 

Hoofdstukk 6 beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de effecten van 

nimodipinee op de fibrinolyse, d.w.z. het vermogen om bloedstolsels op te 

lossen.. Hiervoor werden diverse parameters van fibrinolytische activiteit in 

hett bloed gemeten van patiënten met een SAB behandeld met nimodipine 

(27)) en bij patiënten die niet met nimodipine werden behandeld (14). Bij 

patiëntenn behandeld met nimodipine steeg de fibrinolytische activiteit, de 

zogenaamdee plasminogeen activator (PA), in het bloed gedurende drie weken 

doordatt de remmer van deze fibrinolytische activiteit, de plasminogeen 

activatorr inhibitor-1 (PAI-1), daalde. Na zes weken waren alle waarden weer 

teruggekeerdd naar hun uitgangswaarden. Bij patiënten die geen nimodipine 

kregenn was er in het bloed geen verandering meetbaar in de fibrinolytische 

parameters.. Aangezien het wel of niet behandelen met nimodipine het enige 

verschill  vormde tussen de twee groepen moet nimodipine wel de oorzaak 

voorr het gevonden effect zijn. Bovendien is het opvallend dat de toename van 

dee PA gedurende drie weken en de afname van de PAI-1 in deze periode 

preciess overeenkomen met de gebruikelijke drie weken durende behandeling 

vann patiënten met nimodipine. Deze resultaten geven mogelijk ook een 

anderee verklaring voor de gunstige werking van nimodipine op cerebrale 

ischemie.. Aangezien antifibrinolytica het herstel van ischemie tegen gaan, 

oefentt nimodipine mogelijk zijn gunstige effect op ischemie uit door de 

fibrinolysee juist te activeren. 
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Inn hoofdstuk 7 worden de implicaties van de onderzoeksresultaten voor de 
dagelijksee praktijk en voor verder onderzoek besproken. Het in dit 
proefschriftt beschreven onderzoek laat duidelijk zien dat antifibrinolytica, 
ondankss dat ze de kans op een recidief bloeding fors verlagen, de 
uiteindelijkee toestand van patiënten met een SAB niet verbeteren. Recidief 
bloedingenn vormen nog steeds de belangrijkste oorzaak voor overlijden of 
ernstigee invaliditeit na een SAB. Opereren binnen drie dagen is lang niet 
altijdd mogelijk in deze groep patiënten daar de operatie meestal juist 
vanwegee de slechte toestand van de patiënt bij opname of vanwege kort na 
opnamee optredende complicaties wordt uitgesteld. Mogelijk is Vroeg' coilen 
eenn alternatief, maar dit moet zeker eerst nader onderzocht worden voordat 
hett aanbevolen kan worden. 

Onzee observatie dat nimodipine de fibrinolytische activiteit in het bloed 
verhoogtt en de hypothese dat dit effect mogelijk de gunstige werking van 
nimodipinee op cerebrale ischemie verklaart, zal in de toekomst ook verder 
onderzochtt moeten worden. 
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