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Ditt proefschrift is een weerslag van een onderzoek naar drie aspecten van veneuze trombo-

embolie.. Het eerste aspect betreft de etiologie van de ziekte. Nieuwe risicofactoren voor 

longembolieënn werden onderzocht en bovendien werd de lang bestaande, maar nooit 

uitgebreidd onderzochte, aanname dat reizen geassocieerd is met veneuze trombo-embolie getoetst. 

Tenn tweede worden nieuwe methoden voor de diagnostiek van veneuze trombo-embolie bestudeerd. 

Eenn geïntegieerde, niet-invasieve diagnostische strategie voor patiënten met het klinische vermoeden 

opp een longembolie werd getest. Daarnaast werd onderzocht of de D-dimeertest bruikbaar is in 

kankerpatiënten.. Tenslotte wordt het derde aspect, de behandeling en prognose geëvalueerd. De rol 

vann trombolyse in de behandeling van veneuze trombo-embolie werd bestudeerd door middel van 

eenn meta-analyse en nieuwe indicatoren die de prognose van patiënten met een longembolie 

voorspellenn werden onderzocht. 

Etiologie e 
Trombofiliefactorenn zijn in veel mindere mate onderzocht in patiënten met een longembolie dan in 

patiëntenn met diep veneuze trombose. In de huidige literatuur wordt de hypothese opgeworpen dat 

eenn trombofiliedefect leidt tot de ontwikkeling van diep veneuze trombose, maar niet bijdraagt aan 

hett ontstaan van een longembolie. In hoofdstukken 2 en 3 werd onderzocht wat het risico op het 

ontwikkelenn van een longembolie is in patiënten met verhoogde spiegels van de stollingsfactoren 

IXX of XI, of polymorfismen van het factor XII I of TAFI gen, respectievelijk. Uit deze onderzoeken 

bleekk dat hoge concentraties van factor IX en XI geassocieerd zijn met een twee tot drie keer 

verhoogdee kans op het ontwikkelen van een longembolie, een risico dat vergelijkbaar is met dat 

voorr diep veneuze trombose. Dragers van het TAFI -438A of FXIII 43Leu/Leu genotype zijn 

beschermdd tegen longembolieën (odds ratio 0.1 en 0.5, respectievelijk). Ook deze odds ratio's 

lijkenn vergelijkbaar met odds ratio's die naar voren komen uit onderzoek in patiënten met diep 

veneuzee trombose. Bovenstaande bevindingen onderschrijven het inzicht dat de etiologie van zowel 

diepp veneuze trombose en longembolieën hetzelfde is en dat het risico van embolisatie niet bepaald 

wordtt door het trombofiliedefect. Het blijf t onduidelijk waarom sommige patiënten zich presenteren 

mett diep veneuze trombose terwijl andere thoracale klachten hebben als uiting van de ziekte. 

Bovendienn wordt de observatie dat dragerschap van de factor V Leiden mutatie zou leiden tot een 

kleineree kans op het ontwikkelen van longembolie in vergelijking met diep veneuze trombose niet 

goedd begrepen. Deze observatie is gebaseerd op studies in patiënten met 'geïsoleerde' longembolieën, 

hetgeenn gedefinieerd is als geen aanwijzingen voor diep veneuze trombose blijkens echografie van 

dee beenvenen. Echter, het is bekend uit venografiestudies (een gevoeliger methode om diep veneuze 

trombosee op te sporen), dat in de overgrote meerderheid van de patiënten met een longembolie, 
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(asymptomatischc)) diep veneuze trombose aanwezig is. Mogelijk is de kans op symptomatische 

longembolieënn kleiner dan de kans op diep veneuze trombose in patiënten met de factor V Leiden 

genmutatie. . 

Inn hoofdstuk 4 werd onderzocht in hoeverre de factor VII I concentratie gemeten op moment dat de 

patiëntt zich met een longembolie presenteert afhangt van de acuut phase reactie. Uit de gepresenteerde 

studiee bleek dat factor VIII concentraties op moment van presentatie even hoog zijn in patiënten 

mett een longembolie als in controlepatiënten. Na drie maanden daalden de factor VII I concentraties, 

echterr zowel in een deel van de longemboliepatiënten als in de controlepatiënten. Daarom dient 

screeningg van factor VII I uitgesteld te worden tot minstens drie maanden na het acute event. 

Dee laatste studie inzake etiologic had als doel de controversee op te heffen of reizen wel of niet leidt 

tott veneuze trombo-embolie (hoofdstuk 5). Een analyse van 3 studies, met in totaal 1947 patiënten, 

liett zien dat er geen \ erhoogd risico bestaat voor reizigers die minder dan 10 uur reizen. De gepoolde 

oddss ratio voor veneuze trombo-embolie in reizigers was 0.9 (95% betrouwbaarheidsinterval |BI|: 

0.6-1.4). . 

Diagnose e 
Clinicii  wijken vaak af van de aanbevolen werkwijze ten aanzien van de diagnostiek longembolieën. 

diee bestaat uit het verrichten van ventilatie-perfusie scintigrafie en eventueel pulmonalis angiografie. 

Inn bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen zijn nucleaire en angiografie faciliteiten slechts 

gedeeltelijkk beschikbaar. Bovendien, zelfs als deze faciliteiten wel beschikbaar zijn op een dagelijkse 

basis,, is gebleken uit enquêtes dat angiografie maar in tien procent van de gevallen gedaan wordt in 

hett geval van niet-diagnostische ventilatie-perfusie scintigrafie. Dit heeft als gevolg dat patiënten 

tenn onrechte o\er- of onderbehandeld worden. Daarom is een diagnostische strategie ontwikkeld 

(hoofdstukk 6) waarin de noodzaak voor scintigrafie gereduceerd wordt en het gebruik van pulmonalis 

angiografiee volledig omzeild. De/e strategie begint met een klinische inschatting door de behandelend 

artss en een D-dimeertest. Indien de kans op een longembolie werd ingeschat op laag en de D-

dimeertestt normaal bleek, werd de diagnose longembolie uitgesloten. Vervolgens werd er geen 

anticoagulantee therapie ingesteld en werd de patiënt gevolgd voor een periode \ an drie maanden. In 

allee andere patiënten werd (ventilatie)-perfusie scintigrafie verricht en, indien niet-diagnostisch. 

seriëlee compressie echografie van de benen (drie keer gedurende een periode van een week). Indien 

perfusiee scintigrafie normaal of ventilatie-perfusie scintigrafie niet-diagnostisch en compressie 

echografiee normaal bleken werden longembolieën eveneens uitgesloten. Patiënten met een abnormale 

echografiee of een high-probability \entilatie-perfusie scintigrafie uitslag werden beschouwd als 

hebbendee een longembolie en deze patiënten werden behandeld gedurende een periode van tenminste 
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driee maanden. De primaire uitkomstmaat van de studie was het percentage \eneuze trombo-

embolischee complicaties gedurende drie maanden tbllow-up in de desbetreffende patiënten in wie 

dee diagnose was uitgesloten. Van de 63 I gcïncludeerde patiënten werd de diagnose \erworpen op 

basiss van een lage klinische inschatting en een normale D-dimeertest in 95 patiënten, normale 

perfusiee scintigrafie in 161 patiënten en een niet-diagnostisch long scintigram met normale seriële 

echografiee in 210 patiënten. Van deze 466 patiënten ontwikkelden ó patiënten alsnog een veneuze 

trombo-embolischee complicatie (1.3%, 95% BI: 0.5% - 2.8%). Dit percentage komt o\ereen met 

hett percentage veneuze trombo-embolische complicaties na normale scintigrafie of angiografie. 

Daaromm kan geconcludeerd worden dat deze nieuwe diagnostische strategie een veilig alternatief 

blijk tt voor de huidige diagnostische standaard aangaande longembolieën. 

Inn hoofdstuk 7 werd getoetst of een D-dimeertest een veilige en efficiënte test is in kankerpatiënten. 

F.enn belangrijk percentage van de patiënten met de verdenking op een veneuze trombo-embolie 

bestaatt namelijk uit kankerpatiënten. De veiligheid en efficiëntie van deze test in kankerpatiënten 

wordtt betwist vanwege de welbekende relatie tussen kanker en fibrineformatie. We bestudeerden 

17399 opeenvolgende patiënten met het klinische vermoeden op diep veneuze trombose van wie 217 

kankerr hadden. De negatief voorspellende waarde van de D-dimeertest was 97% in zowel de kanker 

alss de niet-kankerpatiënten. In 63 van de 217 kankerpatiënten (29%), kon de diagnose diep veneuze 

trombosee worden uitgesloten met behulp van een normale D-dimeertest en echografie. Deze patiënten 

werdenn niet behandeld, en gedurende drie maanden follow -up trad er één trombo-embolische complicatie 

opp (1.6%, 95% BI: 0.04%-8.53%). Concluderend, de negatief voorspellende waarde van een volbloed 

D-dimeertestt in kankerpatiënten is even hoog als in niet-kankerpatiënten. Daarnaast lijk t het veilig 

geenn anticoagulante therapie te geven aan deze patiënten. Kortom, de D-dimeertest kan veilig gebruikt 

wordenn in kankerpatiënten. Bovendien is de test efficiënt omdat in ongeveer een derde van de 

kankerpatiëntenn de diagnose met behulp van deze test uitgesloten kan worden. Dientengevolge kan 

eenn tweede echografie na 1 week (en dus een extra ziekenhuisbezoek) vermeden worden. 

Prognosee en behandeling 
Sindss een halve eeuw geleden heparine en vitamine K-antagonisten geïntroduceerd werden voor de 

behandelingg van veneuze trombo-embolie daalde de mortaliteit ten gevolge van deze aandoening 

vann ongeveer 25 naar v ier procent. Sindsdien is de mortaliteit echter niet verder gedaald. Mogelijk 

datt een v erdere reductie in mortaliteit behaald kan worden door patiënten intensiever te behandelen. 

Inn hoofdstuk 8 werd de effectiviteit en veiligheid van fibrinolytische therapie Ctrombolyse") -

hetgeenn zeer effectief in arteriële trombose is gebleken - onderzocht in de behandeling van veneuze 

trombo-emboliee door middel van een meta-analvse van de beschikbare studies. Deze analvsc van 
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achtt studies met in totaal 453 patiënten liet zien dat de totale mortaliteit gedurende de 

ziekenhuisopnamee in de patiënten die trombolyse toegediend kregen 4.6 procent was. terwijl 6.0 

procentt \an de patiënten overleed die heparine hadden gehad (Relatief Risico |RR|. ten fa\eure van 

trombolysee 1.3, 95% BI: 0.6 - 2.5). The relatieve risico's voor uitkomsten zoals longembolie 

gerelateerdee dood en recidief veneuze trombo-embolie waren 1.7 (95% BI: 0.6-5.0) en 1.4 (95% 

BI:: 0.6-3.3), respectievelijk. Echter, aan de andere kant. de relatieve risico's op majeure en mineure 

bloedingenn waren ook (significant) verhoogd (RR 1.8 [95% BI: 1.04 - 3.1 ] and 4.0 |95% BI: 1.8 -

9.0],, respectievelijk). Opgemerkt dient te worden dat de studies opgenomen in de gepoolde analyses 

kleinee patiëntenaantallen bevatten en dat bovendien verschillende trombolytica en doseerschema's 

zijnn gebruikt, hetgeen de validiteit van de conclusies limiteert en waardoor terughoudendheid betracht 

moett worden met het interpreteren van de data. Desondanks lijk t het dat de effectiviteit van trombolyse 

niett opweegt tegen het risico op bloedingen. Derhalve wordt fibrinolytische therapie niet beschouwd 

alss standaardtherapie voor acute longembolieën. 

Omdatt trombolyse geen plaats heeft in de standaardbehandeling, wordt gepoogd de klinisch 

heterogenee groep van longemboliepatiënten te stratificeren. Mogelijk dat in patiënten met een hoog 

risicoo op veneuze trombo-embolische complicaties, de efïectiviteit van trombolyse wel opweegt 

tegenn het risico op bloedingen. Echocardiogram ter detectie van rechter ventrikel dysfunctie wordt 

gepropageerdd als zijnde een instrument om hoogrisicopatiënten te selecteren voor agressievere 

therapie.. In hoofdstuk 9 is de beschikbare literatuur aangaande de prognostischc waarde van 

echografischh vastgestelde rechter ventrikel dysfunctie kritisch samengevat. Zoals blijkt uit deze 

review,, is het bewijs dat echografisch vastgestelde rechter ventrikel dysfunctie veneuze trombo-

embolischee complicaties voorspelt in hemodynamisch stabiele patiënten mager. De zeven 

geincludeerdee studies bleken alle methodologische tekortkomingen te bevatten, maar suggereerden 

eenn tenminste tweev oudig v erhoogd risico op longembolie gerelateerde mortaliteit. Echter niet meer 

dann twee studies maakten een schatting mogelijk in hemodynamische stabiele patiënten, in deze studies 

wass de positief voorspellende waarde voor longembolie gerelateerde mortaliteit van echografische 

rechterr ventrikel dysfunctie slechts vijf procent. Juist voor deze groep van hemodynamisch stabiele 

patiëntenn is een prognostische indicator van belang omdat hemodynamisch instabiele patiënten met 

eenn acute longembolie al een indicatie hebben voor trombolyse. Het is de vraag of echografie geschikt 

iss voor dit doel. 

Eenn ander potentieel instrument om patiënten te selecteren met een hoog risico op complicaties is 

eenn nieuwe marker voor hartfalen, het neurohormoon Brain Natriuretic Peptide (BNP). Bij 

toegenomenn rek of druk van het v entrikel komt dit hormoon vrij . De prognostische waarde van een 

verhoogdd BNP werd onderzocht in 110 hemodynamische patiënten met acute longembolieën 
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(hoofdstukk 10). Uit deze studie bleek dat hoe hoger de BNP waarde bij presentatie, hoe hoger het 

risicoo op longembolie gerelateerde dood tijdens drie maanden tbllow-up. De positief voorspellende 

waardee \oor deze uitkomslmaat als de BNP concentratie boven de 67" percentiel is (i.e. 21.7 pmot/L) 

bedroegg 16 procent (95% BI: 6% - 32%). BNP lijk t dus een veelbelovend instrument om 

hoogrisicopatiëntenn te selecteren voor agressievere therapie. 
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