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Diepee veneuze trombose en / of longembolie (DVT) is een aandoening waarbij een 
bloedpropp ontstaat in één van de aderen van het lichaam. Per jaar wordt bij één op de 
duizendd volwassenen in Nederland de diagnose DVT gesteld. Bij kinderen komt deze ziekte 
veell  minder vaak voor en is er weinig bekend over de epidemiologie, risicofactoren en lange 
termijnn effecten. In dit proefschrift worden verschillende aspecten van DVT bij kinderen 
onderzochtt om antwoord te geven op de volgende vragen: hoe vaak en bij welke kinderen 
wordtt de diagnose DVT in Nederland gesteld? Hoe kan DVT zich op de kinderleeftijd 
presenteren?? Wat is de rol van stollingsatwijkingen in het ontstaan van DVT op de 
kinderleeftijdd en bij welke groepen van kinderen met DVT is de kans het grootst om een 
erfelijkee stol lingsafw ij king te vinden? Welke veranderingen in de hemostase (= 
bloedstolling)) treden op bij meisjes die hoge dosis oestrogenen gebruiken om de lengtegroei 
tee remmen? Wat zijn de complicaties van DVT bij kinderen en hoe vaak treden zij op? En 
alss laatste, bij hoeveel kinderen met een aangeboren hartafwijking ontstaat het 
posttrombotischh syndroom? 

Dee incidentie van veneuze trombose bij kinderen 
Omm antwoord te geven op de eerste vraag, werd gedurende 2 jaar een registratie van alle 
kinderenn met DVT in Nederland verricht in samenwerking met het Nederlands Signalerings-
Centrumm Kindergeneeskunde (Hoofdstuk 2). In deze periode werden 99 patiënten met DVT 
geregistreerd.. Dit betekent dat jaarlijks bij 0.14 per 10,000 kinderen de diagnose DVT werd 
gesteld.. De helft van de patiënten waren pasgeborenen. Trombose was bij hen meestal 
gerelateerdd aan een centraal veneuze lijn en daardoor gelokaliseerd in de bovenste 
lichaamshelft.. Bij oudere kinderen was de trombose minder vaak lijn gerelateerd en bevond 
zichh frequenter in de onderste lichaamshelft. Bij 987r van alle patiënten was tenminste I 
risicofactorr (klinische risicofactoren of stollingsafwijking) aanwezig. Bij 859c van de 
patiëntenn werden de eerste symptomen van DVT geconstateerd, terwijl zij zich in het 
ziekenhuiss bevonden voor andere redenen. Erfelijke en verworven stollingsatwijkingen 
warenn aanwezig bij respectievelijk 16<7r en 23f/r van de geteste kinderen. Naast een 
stollingsafwijkingg was bij ruim 95% van deze kinderen ook een additionele klinische 
risicofactorr voor het ontstaan van trombose aanwezig, zoals centraal veneuze lijn. infectie, 
hartziektee of immobiliteit. De behandeling van DVT bleek zeer gevarieerd in Nederland. 

Dee klinische presentatie van veneuze trombose bij kinderen 
Hoofdstukk 3, 4 en 5 beschrijven enkele kinderen met veneuze trombose. 

Hoofdstukk 3 maakt duidelijk dat het stellen van de diagnose longembolie zeer 
moeilijkk kan zijn bij kinderen. De symptomen van longembolie kunnen zeer subtiel zijn en 
aangezienn longembolie niet frequent voorkomt bij kinderen, wordt meestal niet snel aan deze 
diagnosee gedacht. Hoofdstuk 3 beschrijft 3 kinderen met longembolie, waarbij de diagnose 
laatt werd gesteld en een hoge ademhalingsfrequentie het enige symptoom was van deze 
aandoening. . 

Hoofdstukk 4 toont een patiënt met congenitaal defect van glycosylering (CDG) 
syndroomm type la, die een trombosebeen ontwikkelde na een periode waarin hij zijn been 
slechtt kon bewegen. Door een enzym tekort kunnen bij patiënten met het CDG syndroom 
onvoldoendee suikers aan eiwitten geplakt worden, onder andere stollingseiwitten. Hierdoor 
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ontstaann deficiënties van stollingsfactoren en stollingsremmers met als gevolg een disbalans 
inn de hemostase. Deze disbalans kan bijdragen tot het ontwikkelen van DVT. 

Hoofdstukk 5 beschrijft een patiënt met purpura fulminans na waterpokken. Purpura 
fulminanss (= trombose van de kleine vaten in de huid) presenteert zich klinisch met grote 
blauwee plekken, die leiden tot uitgebreide huidnecrose niet blaarvorming. Het wordt 
veroorzaaktt door een zeer ernstige proteïne S deficiëntie, die ontstaat door antistoffen tegen 
proteïnee S, welke bij waterpokken gevormd kunnen worden. In deze studie werd de epitoop 
vann deze antistoffen onderzocht. Proteïne S blijkt minimaal 2 epitopen te bezitten voor 
bindingg met de anti proteïne S antistoffen. Eén op de eerste 242 aminozuren van proteïne S 
enn één op het SHBG- domein. 

Risicofactorenn voor veneuze trombose bij kinderen 
Dee plaats van erfelijke en verworven stollingsafwijkingen in het ontstaan van DVT bij 
kinderenn is onduidelijk. Hoofdstuk 6 probeert meer inzicht hierin te geven door de frequentie 
vann zowel klinische risicofactoren als ook de erfelijke en verworven stollingsafwijkingen 
(deficiëntiess van antitrombine. proteïne C, en proteïne S. en factor V mutatie, factor II 
mutatiee en lupus anticoagulant) te bepalen bij 100 achtereenvolgende kinderen met DVT in 
hett Emma Kinderziekenhuis AMC. Bij 969r van de kinderen met DVT waren klinische 
risicofactorenn aanwezig. De centraal veneuze lijn en infectie waren de meest voorkomende 
klinischee risicofactoren. Erfelijke en verworven stollingsafwijkingen werden 
gediagnosticeerdd in respectievelijk \5% en 22% van de geteste kinderen. Het merendeel van 
dezee kinderen (94c/c) had ook een additionele klinische risicofactor. Het lijk t er dus op dat 
kinderenn met een erfelijke of verworven stollingsafwijking pas veneuze trombose 
ontwikkelenn in de aanwezigheid van tenminste 1 klinische risicofactor. De kans op het 
vindenn van een erfelijke stollingsafwijking was significant hoger bij patiënten, die een 
positievee familie anamnese voor DVT hadden en bij patiënten, die DVT thuis ontwikkelden. 
Gelett op de frequentie van de stollingsafwijkingen bij kinderen met DVT, lijk t het zinvol om 
stollingsonderzoekk te doen. daar in de gewone bevolking de incidentie van de genoemde 
erfelijkee stollingsafwijkingen in totaal ongeveer 8% is. 

Inn hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op één van de risicofactoren voor het ontstaan 
vann veneuze trombose bij kinderen; hoge dosis oestrogenen voor lengtegroei remming bij 
langee meisjes. Bij 25 meisjes werden de veranderingen in de hemostase onderzocht tijdens 
enn na de behandeling met hoge dosis oestrogenen (200 en 300 jjg). Tussen de twee 
behandelingsgroepenn werden geen verschillen gevonden. Alle 25 meisjes ontwikkelden een 
ernstigee proteïne S deficiëntie, welke aanhield bij enkele meisjes tot 4 weken na stoppen van 
dee behandeling. De proteïne S deficiëntie ging gepaard met een significante verhoging van 
hett prothrombine fragment 1 en 2 en fibrinopeptide A. Beide zijn markers voor een 
zogenaamdee pro-trombotische toestand, een situatie van verhoogd risico op trombose. 
Ondankss het ontwikkelen van een ernstige proteïne S deficiëntie met een verhoogde kans op 
trombose,, zijn er tot nu toe slechts 4 meisjes met DVT tijdens behandeling met hoge dosis 
oestrogenenn beschreven in de literatuur. De werkelijke incidentie van DVT tijdens hoge 
dosiss oestrogenen is echter niet bekend door een gebrek aan grote follow-up studies. Aan de 
anderee kant kan de trombose neiging veroorzaakt door de proteïne S deficiëntie mogelijk 
gecompenseerdd worden door een verhoogde proteïne C activiteit, alsmede een versterkte 
fibrinolysee (stolsel afbraak). 
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Complicatiess van veneuze trombose bij kinderen 
Belangrijkee complicaties van veneuze trombose zijn dood, recidief trombose en het 
posttrombotischh syndroom. Hoofdstuk 8 laat zien dat deze complicaties veelvuldig 
voorkomenn bij kinderen met DVT. Dit is onderzocht in het eerder genoemde cohort van 100 
kinderenn met DVT in het Emma Kinderziekenhuis AMC. De cumulatieve overleving na de 
eerstee DVT was 84% na 1 jaar follow-up, en 77% na 7 jaar. De cumulatieve recidiefvrije 
overlevingg was 92% na 1 jaar follow-up. en 82% na 7 jaar. De kans op een recidief was 5 
maall  hoger in patiënten met een erfelijke of blijvende verworven stollingsstoornis dan in 
patiëntenn zonder stollingsstoornis. Het ontstaan van het posttrombotisch syndroom werd 
onderzochtt in een subgroep van 33 patiënten met veneuze trombose van de onderste 
extremiteitt 1 tot 5 jaar na hun eerste DVT. Symptomen van dit syndroom zijn zwelling, pijn. 
spataderen,, pigmentatie en ulceratie van de huid. Drie kinderen (9%) hadden matige 
posttrombotischee klachten, zoals spataderen, dik been en pigmentaties van de huid. Bij 20 
kinderenn (61%) waren milde posttrombotische klachten aanwezig, zoals spataderen en een 
dikk been. Tien kinderen ontwikkelden geen posttrombotische klachten. 

Asymptomatischee veneuze trombose lijk t ook aanleiding te geven tot het ontstaan 
vann posttrombotische klachten (Hoofdstuk 9). De meeste kinderen met een aangeboren 
hartafwijkingg ondergaan één of meerdere hartcatheterisaties en / of hartoperaties. Bij deze 
proceduress worden centraal veneuze lijnen ingebracht, meestal in de grote beenvaten. Eén 
vann de acute complicaties van het inbrengen van een centraal veneuze lijn is het ontstaan van 
(a)symptomatischee veneuze trombose. Hierdoor kan op de lange termijn posttrombotische 
klachtenn ontstaan bij de patiënten. De incidentie en ernst van deze posttrombotische klachten 
werdenn onderzocht in 28 willekeurig gekozen kinderen met een aangeboren hartafwijking, 5 
tott 10 jaar na hun eerste hartcatheterisatie. Geen van de kinderen ontwikkelde een 
symptomatischee trombose na hartcatheterisatie of operatie. Bij de helft van de patiënten 
warenn milde posttrombotische klachten aanwezig, zoals spataderen en een dik been. 
Gedeeltelijkee of volledige occlusie van de onderzochte ader werd bij 4 patiënten gevonden. 
Dezee bevindingen rechtvaardigen een groot prospectief onderzoek naar de incidentie en 
risicofactorenn van asymptomatische DVT en daaropvolgend de effectiviteit en veiligheid van 
anti-trombotischee maatregelen tijdens of na procedures met centraal veneuze lijnen bij 
kinderenn met een aangeboren hartafwijking. 

Conclusie e 
Veneuzee trombose is een zeldzame aandoening bij kinderen met een jaarlijkse incidentie van 
0.144 per 10.000 kinderen in Nederland. Het wordt vooral gediagnosticeerd bij 
gehospitaliseerdee kinderen, met name zieke pasgeborenen met een centraal veneuze lijn en 
ouderee kinderen met een combinatie van risicofactoren. Zowel klinische risicofactoren als 
ookk stollingsafwijkingen dragen bij tot het ontstaan van veneuze trombose bij kinderen. In 
dee toekomst zal de incidentie van deze aandoening waarschijnlijk toenemen door een 
verhoogdd gebruik van centraal veneuze lijnen en een toenemend aantal kinderen met 
chronischee ziekten. Aangezien de complicaties aanzienlijk lijken te zijn, zal in de komende 
jarenn de preventie van veneuze trombose bij kinderen een belangrijke taak zijn voor de 
kinderarts. . 
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