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SAMENVATTING G 

Diagnostiekk bij een klinische verdenking op diep veneuze trombose 

Dee hedendaagse diagnostiek bij een klinische verdenking op diep veneuze 
trombosee (DVT) is gebaseerd op niet-invasieve methoden, met name echogra-
fie.. Het belangrijkste criterium ter bepaling van de aan- of afwezigheid van DVT 
iss de mogelijkheid tot compressie van de diepe venen van het been. 
Compressie-echografiee heeft een hoge sensitiviteit en specificiteit voor proxi-
malee trombose maar is ongevoelig voor de detectie van geïsoleerde kuitvenen-
trombose.. Geïsoleerde kuitvenentrombose kan zich in de acute fase naar proxi-
maall uitbreiden en als zodanig het risico op longembolie vergroten. 
Compressie-echografiee wordt derhalve vaak herhaald binnen een week in alle 
patiëntenn met een negatief testresultaat teneinde de kleine groep patiënten 
mett zich uitbreidende kuitvenentrombose te kunnen identificeren. Selectie van 
eenn groep patiënten met een verhoogd risico op geïsoleerde kuitvenentrom-
bosee zou deze benaderingswijze efficiënter kunnen maken. In Hoofdstuk 1 
wordenn de resultaten besproken van een prospectieve studie in opeenvolgen-
dee patiënten met een verdenking van DVT. Het doel van deze studie was het 
echodiagnostiekprocess te vereenvoudigen door middel van selectie van hoog 
risicoo patiënten op basis van een positieve D-dimeer test. 946 patiënten met 
eenn verdenking van DVT ondergingen compressie-echografie. Het testresultaat 
wass normaal in 686 (72.5%) patiënten. In deze patiënten werd vervolgens de 
D-dimeerr test (Instant-IA) uitgevoerd. Slechts 88 (12.8%) patiënten hadden 
eenn positief testresultaat; deze patiënten werden niet behandeld met antistol-
lingsmiddelenn maar ondergingen een herhaal echografie een week later. Geen 
vann deze patiënten ontwikkelde trombotische complicaties in deze periode. Bij 
55 patiënten werd ten tijde van de herhaal echografie een proximale DVT aan-
getoond.. 681 patiënten (598 met zowel een normale echo- en D-dimeer resul-
taatt en 83 patiënten met normale seriële echoresultaten) werden niet ontstold 
enn werden voor een periode van 3 maanden gevolgd. Geen van deze patiën-
tenn raakten verloren tijdens deze follow-up. Bij 3 patiënten (cumulatieve inci-
dentje,, 0.4%; 95% Cl, 0-0.9) werd een symptomatische episode van DVT (n=l) 
off longembolie (n=2) geconstateerd. De gecombineerde echo/D-dimeer stra-
tegiee is derhalve een efficiënte en veilige methode voor het uitsluiten van DVT. 
Dee studie beschreven in Hoofdstuk 2 is gebaseerd op een vergelijkbare bena-
deringg als die in hoofdstuk 1. In deze studie werd een andere D-dimeertest toe-
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gepastt (SimpliRED) en werd bovendien een klinische pretest probability score 
geëvalueerd.. 1 739 patiënten met een verdenking van DVT ondergingen echo-
grafie.. 22% van deze groep had een positief testresultaat. 520 (39%) van de 
11 348 patiënten met een normale echo hadden een positief D-dimeer resultaat 
enn ondergingen een week later een herhaal-echografie. Twee (0.4%) van deze 
patiëntenn kregen in afwachting van de tweede echo een longembolie. De her-
haal-echoo was positief in 1 7 (3%) patiënten. 1 329 patiënten met een normale 
diagnostischee work-up werden niet ontstold en gedurende 3 maanden gevolgd 
voorr het optreden van symptomatische trombo-embolie. Dit trad op in 1 7 pati-
ëntenn (cumulatieve incidentie, 1.3%; 95% Cl, 0.7-2.0). 

Diagnostiekk bij een verdenking van recidief DVT 

Inn Hoofdstuk 3 wordt de diagnostiek door middel van echografie van recidief 
DVTT besproken. Twee criteria werden geëvalueerd: 1) aan- of afwezigheid 
vann comprimeerbaarheid van de venen en 2) de diameter van de trombus tij-
denss compressie met de echotransducer. Het onderzoek bestond uit een 
cross-sectionall survey (149 patiënten) en een prospectieve evaluatie (145 
patiënten).. Binnen 1 jaar na een eerste episode van DVT bleek bij slechts 30% 
vann de patiënten de aangedane venen weer geheel comprimeerbaar te zijn. 
Eenn forse afname van de diameter van de trombus tijdens compressie met de 
echotransducerr werd echter waargenomen in een groot aantal patiënten. 29 
patiëntenn ontwikkelde tijdens het onderzoek een verdenking van recidief 
trombosee dat bevestigd werd venografie in 11 (38%) patiënten. Het criteri-
umm aan- of afwezigheid van comprimeerbaarheid van de venen had een accu-
raatheidd van 100%, maar bleek slechts toepasbaar te zijn in ongeveer 20% 
vann de patiënten. Toevoeging van de kwantitatieve diameter bepaling leidde 
tott een belangrijke verhoging van zowel sensitiviteit en specificiteit. 
Bovendienn bleek deze methode reproduceerbaar. In Hoofdstuk 4 werd 
bovenstaandee methode geëvalueerd in 205 patiënten met een verdenking 
vann recidief DVT. In 150 patiënten werd een serieel normaal echoresultaat. 
Dezee patiënten werden niet behandeld met anticoagulantia en gedurende 6 
maandenn gevold. Een trombotische complicatie werd in slechts 2 (1.3%; 95% 
Cl,, 0.02%-4.7%) patiënten waargenomen. Een evalueerbaar venogram werd 
verkregenn in 42 (81%) van de 52 patiënten met een positief echoresultaat en 
recidieftrombosee werd in 38 patiënten (positief voorspellende waarde, 90%; 
955 Cl, 77%-97%) aangetoond. 
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Behandelingg van DVT 

Inn Hoofdstuk 5 wordt een literatuuroverzicht gegeven over het gebruik van een 
heparine-nomogramm voor de acute behandeling van DVT. Het gebruik van een 
nomogramm leidde tot een duidelijke toename van patiënten met een adequaat 
verlengdee aPTT binnen 24 uur in vergelijking met patiënten die gehepariniseerd 
werdenn zonder nomogram (OR, 3.6; 95% Cl, 2.6-4.9). Recidief DVT of longem-
boliee trad bovendien minder vaak op in de nomogram-patiënten (OR, 0.3; 95% 
Cl,, 0.1-0.8) terwijl bloedingen gezien werden in een vergelijkbare frequentie. 
Hoofdstukk 6 beschrijft een prospectief onderzoek waarin patiënten met een 
acutee DVT gehepariniseerd werden op basis van een op lichaamsgewicht geba-
seerdd nomogram. Na een intraveneuze heparine bolus werd ongefractioneerde 
heparinee subcutaan toegediend. 61 (87%) van de 70 patiënten bereikte een 
adequatee aPTT binnen 24 uur en 69 (99%) binnen 48 uur. In 7 patiënten (10%) 
bleekk de aPTT supra-therapeutisch te zijn voor een periode van meer dan 12 
uur.. Bloeding deed zich niet voor tijdens heparinisatie en recidief DVT of long-
emboliee kwam voor in 3 patiënten (4.3%). 

Hett klinisch beloop van DVT 

Inn Hoofdstuk 7 werd we een cohort bestaande uit 842 patients met DVT (181 
patiëntenn hadden een maligniteit) langdurig gevolgd. De 1-jaars cumulatieve 
recidieff DVT of longembolie-incidentie tijdens antistollingstherapie was 20% in 
patiëntenn met maligniteit, hetgeen een meer dan 3-voudige toename betekent 
tenn opzichte van patiënten zonder maligniteit. De 1-jaars cumulatieve bloed-
ingsincidentiee gedurende antistollingstherapie in patiënten met maligniteit was 
12%% hetgeen een verdubbeling betekent ten opzichte van patiënten zonder 
maligniteit.. Dit verhoogde risico voor recidief DVT/longembolie en bloeding in 
patiëntenn met maligniteit was niet ten gevolge van overmatige antistol-
lingstherapiee maar was gerelateerd aan de ernst en uitbreiding van de malig-
niteit. . 
Inn Hoofdstuk 8 worden diverse aspecten van het post-trombotisch syndroom 
besprokenn waaronder de incidentie na een eerste en recidief DVT, pathofysio-
logy,, diagnosis, behandeling en prognose. 

Behandelingg van perifeer vaatlijden 

Inn Hoofdstuk 9, 10 en 11 wordt de behandeling van perifeer vaatlijden bespro-
kenn op basis van uitgebreid literatuuroverzicht. Hoofdstuk 9 richt zich op de 
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effectiviteitt van een trainingsprogramma, stoppen met roken, en behandeling 
mett pentoxifylline, en nafronyl. Zowel een (gesuperviseerd) trainingsprogram-
maa en stoppen met roken leidde tot een verbetering in de loopafstand met res-
pectievelijkk 140 en 50 meter in vergelijking met de controlegroep. Behandeling 
mett pentoxifylline and nafronyl verbeterde de loopafstand met respectievelijk 
200 en 45 meter in vergelijking met placebo. In Hoofdstuk 10 werd behande-
lingg met thrombocyten aggregatieremmers en antistolling geëvalueerd. 
Picotamide,, indobufen, defibrotide, sulodexide, triflusal, en laagmoleculair 
gewichtsheparinee verbeterde de loopsafstand van de patiënten ten opzichte 
vann controle patiënten. Ticlopidine was geassocieerd met een reductie in het 
aantall revascularisatie-procedures (OR, 0.62; 95% Cl, 0.41- 0.93), en morta-
liteitt (OR 0.68; 95% Cl, 0.49-0.95). Het bewijs in het voordeel van aspirine was 
zwak.. Ongeveer 25% van de patiënten met perifeer vaatlijden ondergaat een 
revascularisatie-proceduree binnen 10 jaar na het ontstaan van de eerste symp-
tomen.. Reocclusion treedt op in 20-60% van deze patiënten binnen een perio-
dee van 5 jaar. Thrombocyten aggregatieremmers en antistolling worden door-
gaanss toegepast om de doorgankelijkheid na een revascularisatie-interventie te 
waarborgenn en amputatie te voorkomen. In Hoofdstuk 11 werd het bewijs 
voorr dit effect geëvalueerd. Het gebruik van aspirine in combinatie met dipyri-
damolee (OR 0.69; 95% Cl, 0.53-0.90) en ticlopidine (OR 0.53; 95% Cl, 0.33 
too 0.85, p=0.009) was geassocieerd met een verhoogde doorgankelijkheid van 
hett vat na een revascularisatie-interventie. Ticlopidine en vitamine K antago-
nistenn leidden tot een niet-significant afname in het aantal amputaties, terwijl 
aspirinee (plus dipyridamole) leidde tot een niet-significante (20%) daling in 
mortaliteit. . 
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