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Samenvatting g 





Ditt proefschrift bestaat uit drie delen waarin een aantal aspecten van veneuze 

tromboemboliee ( \TE) en haar behandeling worden beschreven. Hoofdstuk 1 is 

eenn algemene inleiding waarin een overzicht wordt gegeven van de achtergronden 

enn de lij n van het proefschrift. 

Hett eerste deel van dit proefschrift (hoofdstukken 2 t/m 8) gaat in op de etiologie 

vann VTE. Gezienn het feit dat sommige risicofactoren voor VTE tevens van invloed 

zijnn op het ontstaan van arteriole trombose, wordt er tevens aandacht geschonken 

aann arteriole trombotische aandoeningen. 

Hoofdstukk 2 geeft een overzicht van erfelijke en verwonen risicofactoren voor 

hett ontstaan van (recidiverende) VEE. Niet alleen het vóórkomen ervan, maai" 

ookk de onderliggende mechanismen en de klinische manifestaties van deze 

trombofielee factoren worden besproken. Tot slot worden richtlijnen gegeven 

voorr mogelijke profylactische en therapeutische strategieën bij dragers van deze 

risicofactoren. . 

Inn hoofdstuk 3 worden de resultaten van een grote retrospectieve studie 

beschrevenn die de incidenties van VTE, arteriole trombose en zwangerschaps-

gerelateerdee complicaties heeft onderzocht bij 407 familieleden van 123 

opeenvolgendee patiënten met VTE of premature atherosclerose en die tevens 

dragerr waren van de prothrombine 20210A mutatie (propositi). 

Dee jaarlijkse incidentie van een eerste VT E bedroeg 0.35% bij familieleden met 

dee prothrombine mutatie en 0.18% bij familieleden zonder deze erfelijke 

aandoeningg (odds ratio met 95% betrouwbaarheidsinterval: 1.9 (0.9-4.1)). 

Personenn met een homozygote vorm van deze mutatie hadden wel significant 

meerr kans op VTE (incidentie: 1.10%/jaar; OR: (j.0 (1.3-27.2)). Familieleden 

vann propositi die \ T E hebben doorgemaakt bleken een grotere kans op VTE te 

hebbenn dan familieleden van propositi met premature atherosclerose. Tijdens 

off  kort na operaties, immobilisatie, trauma, zwangerschap, kraambedperiode en 

pilgebruikk hadden dragers statistisch gezien een even hoog risico op VTE als 

niet-dragers.. De jaarlijkse incidentie van een eerste arteriële trombose bedroeg 

0.22%)) bij familieleden met de prothrombine mutatie en 0.1,5% bij familieleden 

zonderr deze erfelijke aandoening (OR: 1.5 (0.6-3.(i)); gecorrigeerd voor belangrijke 

risicofactorenn voor arteriële vaatziekten bedroeg de odds ratio 2.3 (0.8-6.3). Wat 

betreftt het voorkomen van een eerst hartinfarct was het verschil tussen dragers 

enn niet-dragers net niet statistisch significant (OR: 4.7 (1.0-22.5); p=0.()()). 



Draagsterss hadden geen hoger risico op zwangcrschapscomplicaties zoals 

miskramenn en zwangerschapshypertensie dan niet-draagsters. l i t deze gegevens 

kann geconcludeerd worden dat de prothrombine mutatie een milde risicofactor 

iss voor \ T K bij familieleden van dragers, en dat deze mutatie geen grote rol 

speeltt in de etiologie van arteriole trombose of zwangerschapsgerelatecrde 

complicaties,, mogelijk met uitzondering van het hartinfarct. 

Hoofdstukk 1 beschrijft de onderzoeksresultaten van een andere grote retrospectieve 

familiee studie. In deze studie zijn»)81 familieleden van 177 opeenvolgende patiënten 

mett \ T F ol premature atherosclerosc en verhoogde spiegels stollingsfactor VIII: c 

(FVIII.c)) (propositi) onderzocht. \reertig procent van alle eerstegraads familieleden 

bleekk zelf ook verhoogde spiegels FVIIL c te hebben wat de hypothese dat 

verhoogdee spiegels FVIIL c deels erfelijk bepaald zijn ondersteunde. De jaarlijkse 

incidentiee voor VT F was 0.34% bij familieleden met verhoogde spiegels FVIII: c 

enn 0.13% bij familieleden met normale sj)iegels FVIIL c (OR: 3.7 (1.9-7..5)). De 

hoogstee FVIII: c spiegels gingen gepaard met de hoogste kans op VTK . 

Familieledenn met verhoogde spiegels FVIIL c hadden ook een hogere kans om 

eenn eerste arteriële trombose te krijgen dan hun familieleden met normale spiegels 

1900 (gecorrigeerde ( )R: 3.1 (1.1-0.6')). Derhalve kan geconcludeerd worden dat binnen 

familiess van patiënten met verhoogde FVIII: c spiegels en veneuze of arteriële 

tromboemboliee verhoogde FVIIkc spiegels voorkomen bij 10% van alle eerstegraads 

familieleden,, en dat deze hoge spiegels duidelijk geassocieerd zijn met een hogere 

kanss op VT F en arteriële trombose. 

Inn hoofdstuk 5 wordt de co-segregatie van de factor V loeiden mutatie met andere 

trombofielee factoren beschreven. Bij 1.53 factor V Leiden mutatie dragers is het 

vóórkomenn van andere tromboliele factoren bepaald. Zestig procent van alle 

dragerss bleek naast de factor V Leiden mutatie één of meer andere trombofiele 

factorenn te hebben. Verhoogde FVIIIi c spiegels en verhoogde TAFI spiegels 

dedenn de kans op V T F bij factor V Leiden mutatie dragers toenemen. De 

klinischee expressie van de factor V Leiden mutatie is derhalve deels afhankelijk 

vann co-segregatic van andere tromboliele factoren. 

Hoofdstukk 6 beschrijft de resultaten van een subanalyse die tot doel had te 

onderzoekenn in hoeverre resttrombose voorkwam bij patiënten met zowel erfelijke 

alss verworven tromboliele factoren die drie maanden behandeld werden voor 

eenn diepe veneuze trombose van het been (DVT). Bij patiënten met tromboliele 



factorenn werd vaker resürombose vastgesteld met behulp van compressie 

echografiee dan bij patiënten zonder deze risicofactoren. Verder bleken patiënten 

mett verworven trombolïele factoren zoals een actieve maligniteit en lupus 

anticoagulanss vaker resürombose te hebben dan patiënten met erfelijke 

trombofielee factoren. Deze bevindingen zouden kunnen verklaren waarom 

patiëntenn met bijvoorbeeld een maligniteit of lupus anticoagulans een verhoogd 

recidieff  risico op VTE hebben. 

Inn hoofdstuk 7 worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar het belang 

vann de locatie van trombose bij patiënten met D \ T voor het risico op het post-

trombotischh syndroom. Dit hinderlijke en soms invaliderende syndroom komt 

voorr bij ongeveer 50% van alle patiënten met DV T en is moeilijk te behandelen. 

Bijj  negentig patiënten die nooit een aangemeten steunkous hebben gedragen na 

eenn D V T zijn de l lebogrammen waarmee de diagnose ' D V T ' is gesteld 

beoordeeld,, en is gekeken op welke plaats het veneuze systeem getromboseerd 

was.. De klinische fbllow-up duur bedroeg .5 jaar. Voor patiënten met een vena 

popliteaa trombose bedroeg de maandelijkse incidentie voor het ontstaan van het 

post-trombotischh syndroom 4.8%, terwijl patiënten met een vena femoral is 

communiss trombose een maandelijkse incidentie van 5.5% hadden. Locatie van 

dee trombose bleek echter geen belangrijke risicofactor te zijn voor het ontstaan 

vann het post-trombotisch syndroom (p-waarde: 0.276). 

Hoofdstukk 8 geeft een overzicht van wat er op dit moment bekend is over de rol 

vann orale anticonceptiva bij het ontstaan van cai dio-vasculaire aandoeningen. De 

meestee effecten van de pil zijn toe te schrijven aan het type pil. Zo vergroten 

derde-generatiee pillen de kans op VTE sterker dan tweede-generatie pillen, wat 

voorall  kan worden verklaard dooi' de elfecten van de verschillende progestativa 

opp het stollingssysteem. Vrouwen met trombofilie hebben bovendien meer kans 

opp VTE dan \Touwen zonder trombofilie. Vrouwen die de pil gebruiken hebben 

ookk meer kans op een hartinfarct of een beroerte, een effect dat versterkt wordt 

doorr bekende risicofactoren zoals roken. Ondanks het feit dat de derde-generatie 

pill  een minder negatieve invloed heeft op het lipidenspectrum, wordt dat niet 

vertaaldd in een lager risico op arteriële vasculaire aandoeningen. 

Hett tweede deel van dit proefschrift (hoofdstukken 9, 10 en 11) beschrijft de 

hedendaagsee behandeling van VTE en toont de resultaten van een onderzoek 

naarr een nieuw middel voor de langdurige behandeling van patiënten met DVT. 
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Hoofdstukk 9 gaat in op de thuisbchandeling van DVT die mogelijk is geworden 

doorr de introductie van laag-moleculair-gewïcht heparinen (LMWH) . Toch is 

tJiuishehandelingg niet altijd uitvoerbaar en er dient aan bepaalde randvoorwaarden 

tee worden voldaan. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van contraindicaties 

voorr het gebruik van LMWH , een goede follow-up moet gewaarborgd zijn en de 

hoofdbchandelaarr dient in staat te zijn adequaat in te grijpen in geval van 

bijwerkingenn van de medicatie of (acute) complicaties van D \ T . 

Inn hoofdstuk 10 worden de resultaten beschreven van een fase II onderzoek 

waarinn patiënten met Ï W T worden gerandomiseerd naar verschillende doseringen 

vann een langwerkend pentasaccharide (SanOrg .'li-OOb) of een vitamine K 

antagonist.. De pentasaccharide heeft onder andere als voordcel dat het slechts 

eenmaall  per week hoeft te worden toegediend, in tegenstelling tot vitamine K 

antagonistenn die dagelijks in wisselende doses moeten worden ingenomen. Ook 

moett het antistollingselïect frequent worden gecontroleerd. In deze studie is de 

effectiviteitt en veiligheid van San( )rg 81006' gemeten aan de hand van 'thrombotic 

burden'' en het optreden van bloedingen bij 659 patiënten. De laagste dosering 

SanOrgg 31006 (2.ömg) was even cflectiel en veroorzaakte evenveel bloedingen 

alss de vitamine K antagonist, zodat deze dosering een goed alternatief voor 

vitaminee K antagonisten kan zijn voorde langdurige behandeling van DYT. 

Hoofdstukk 11 beschrijft het optreden van huidcomplicaties door het gebruik 

vann L M W H tijdens de zwangerschap. Deze bleken bij 29% van alle zwangeren 

diee die middelen gebruikten voor te komen. Klachten varieerden van lokale 

jeukk tol gegeneraliseerde roodheid. Meestal bleken de huidcomplicalies te 

verdwijnenn indien er een ander LMW H werd voorgeschreven. Rij eenderde 

vann de vrouwen die een ander L M W H kregen moest er een derde LMW H 

voorgeschrevenn worden. Zowel behandelaars als zwangeren die L M W H 

gebruikenn dienen op de hoogte te zijn van het voorkomen van huidcomplicatics. 

Hett derde deel van dit proefschrift (hoofdstukken 12, 13 en 11) gaat in op de 

niet-lichainelijkee aspecten van de factor V Leiden mutatie, en beschrijft utiliteiten 

vann patiënten met VLE, posl-troinbotisch syndroom ol ernstige bloedingen die 

veroorzaaktt werden door het gebruik van anticoagulantia. 

Inn hoofdstuk 12 worden de bevindingen gepresenteerd van een kwalitatief 

onderzoekk naar sociale aspecten van asymptomatisch dragerschap van de factor 



VV Leiden mutatie. Ook is er onderzocht hoe de dragers de screenings procedure 

hebbenn beleefd. Open interviews niet dragers van de mutatie die zelf nooit VTL 

hebbenn doorgemaakt brachten aan het licht dat de wetenschap dat iemand drager 

iss van een erfelijke aandoening die ooit VTL zou kunnen veroorzaken het 

dagelijksee leven beïnvloedde. Dragers waren bezorgd over hun eigen toekomst 

enn de toekomst van hun kinderen. Ook kwamen stigmatisering en problemen 

mett verzekeringsmaatschappijen voor. Verder bleek erg belangrijk dat dragers 

ergenss met hun vragen over dragerschap van de factor V loeiden mutatie terecht 

konden.. Gesteld kan worden dat het voor de dagelijkse praktijk van screening 

opp de factor V Leiden mutatie vooral van belang is bewust te zijn van het feit dat 

dezee negatieve aspecten van screening vóórkomen. Ook zouden er richtlijnen 

moetenn komen om de testprocedure op de factor V Leiden mutatie te 

optimaliseren;; screening voor de factor V Leiden mutatie houdt immers meer in 

dann alleen een bloedafname. 

Hoofdstukk 18 gaat in op het feit dat de factor V Leiden mutatie meer onzekerheid 

zouu kunnen veroorzaken dan dat het voordelen voor een individu die nooit 

VT LL heeft doorgemaakt oplevert. Beschreven wordt hoe dragers met die 

onzekerheidd omgaan en in hoeverre verschillende typen stigmatisering een rol 

spelen.. Duidelijk zou moeten zijn voor zowel gezondheidswerker als persoon 

diee getest wordt dat VTL een multifactorièle aandoening is waarin de factor V 

Leidenn mutatie een beperkte rol speelt. 

Inn hoofdstuk 14 tenslotte worden de resultaten getoond van een onderzoek naar 

utiliteitenn van gezondheidstoestanden gerelateerd aan VTL , het post-trombotisch 

syndroomm of het gebruik van anticoagulantia. Patiënten met (recent ontstane) 

VTL ,, post-trombotisch syndroom of ernstige bloedingen ontstaan tijdens het 

gebruikk van anticoagulantia zijn onderworpen aan tests waarmee zij konden 

aangevenn hoe zij bepaalde gezondheidstoestanden waardeerden en hoe belangrijk 

zijj  het vonden om behandeld te worden met anticoagulantia. Van alle 

hypothetischee gezondheidstoestanden werd een bloedige beroerte liet slechtst 

gewaardeerdd terwijl het gebruik van anticoagulantia vergelijkbaar met goede 

gezondheidd werd gewaardeerd. Ongeveer 2.3% van de onderzochte personen 

wildee ondanks alle risico's geassocieerd met het gebruik van anticoagulantia 

doorgaann met deze middelen teneinde een nieuwe \ T L te voorkomen. Gesteld 

kann worden dat patiënten goed in staat zijn om gezondheidstoestanden gerelateerd 

aann VTL of het gebruik van anticoagulantia te waarderen en voor- en nadelen 



vann behandeling met anticoagulantia af'te wegen tegen de risico's op een nieuwe 

\ T E .. Besluit omtrent behandelingsduur zou dan ook voor een deel afhankelijk 

moetenn zijn van persoonsgebonden eigenschappen en niet uitsluitend afhankelijk 

vann de op dit moment gebruikte algemene richtlijnen. 
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