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SAMENVATTING SAMENVATTING 

InIn begrijpelijk (?) Nederlands 



Ditt proefschrift bestaat uit artikelen die gaan over de relatie tussen kanker en 
veneuzee tromboembolie (afgekort VTE). VTE is een bloedstolsel in aders, 
watt kan voorkomen in benen en armen (trombosebeen, trombosearm), maar ook 
inn de aders van de longen (longemboüe). 
Dee introductie geeft een kort historisch overzicht van deze relatie. 
Inn deel 1 van dit proefschrift worden problemen rond het optreden van VTE bij 
kankerpatiëntenn verder uitgeplozen. 
Inn deel 2 worden vragen over kanker en met name occulte kanker bij patiënten 
mett een VTE behandeld. 
Hett laatste deel bevat een overzichtsartikel over de invloed van een 
bloedverdunnendd middel op kankergroei en een dierexperimenteel onderzoek 
betreffendee een mogelijke invloed van het stollingssysteem op kankergroei, 

DeelDeel 1 
VTEVTE bij  kanker  patiënten 

Dee eerste beschrijvingen over patiënten met kanker én een VTE dateren al uit 
beginn 19de eeuw. Desondanks is het percentage kankerpatiënten dat een VTE 
heeftt nog steeds niet bekend. 
Inn hoofdstuk II beschrijven we aan de hand van literatuurgegevens de kans op 
eenn VTE voor kankerpatiënten, die niet recent een operatie hebben ondergaan 
(niet-chirurgischee kankerpatiënten).2 Uit dit literatuuronderzoek is gebleken dat 
9%% van een groep patiënten met een korte levensverwachting, klachten had van 
eenn VTE. Bij nader onderzoek bij de gehele groep bleek dat bij een nog veel 
hogerr percentage een VTE aanwezig was (52%). Bij vrouwen met een goed te 
behandelenn vorm van borstkanker steeg de kans op VTE bij gebruik van 
hormoonn behandeling van 0,2%3 naar 1,0%. Wanneer vrouwen met hetzelfde 
stadiumm borstkanker alleen met chemotherapie werden behandeld steeg het 
risicoo van VTE naar 2%. De combinatie van hormoon behandeling en 
chemotherapiee deed het risico verder toenemen tot bijna 5%. 
Dee kans op het krijgen van een VTE lijk t te stijgen naarmate er meer 
kankercellenn in het lichaam zijn, patiënten een infuuslijn in een groot bloedvat 
haddenn (diepe lijn) of behandeld werden met chemotherapie. 
Hett is bekend dat bij enkele soorten kanker een VTE voorkomen kan worden. 
Inn de dagelijkse praktijk worden de maatregelen die hiervoor nodig zijn bij niet-
chirurgischee kankerpatiënten veelal niet genomen. 

11 Dit is kanker die aanwezig is zonder dat er verschijnselen hiervan zijn 
22 Bij kankerpatiënten die een operatie hebben ondergaan is het risico van VTE bekend en dusdanig 

hoogg dat voor deze groep patiënten een antistollend medicijn zinvol is na de operatie 
33 Dit is de kans op het krijgen van een VTE bij de doorsnee bevolking 
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Inn hoofdstuk III beschrijven we een eigen onderzoek naar het optreden van VTE 
bijj  kankerpatiënten die de afgelopen jaren met chemotherapie behandeld zijn. 
Bijj  deze groep patiënten kwamen tijdens, of binnen 3 maanden na, behandeling 
mett chemotherapie, veel klachten van een VTE voor (7,3%). 
VTEE bleek verrassend veel voor te komen (15%) in een subgroep, namelijk de 
399 patiënten die met een combinatie van 5-FU4 en foliumzuur5 behandeld 
werdenn vanwege dikke of endeldarmkanker. Het optreden van de VTE werd bij 
dezee mensen niet beïnvloed door andere risicofactoren voor VTE zoals 
chirurgie,, een diepe lijn of een ver gevorderd stadium van kanker. 
Inn hoofdstuk IV behandelen we een aantal problemen bij de diagnose en 
behandelingg van een VTE bij kankerpatiënten. Patiënten met kanker die al 
eerderr een VTE hebben gehad hebben een nog hoger risico op het opnieuw 
krijgenn van een VTE. 
Aann de andere kant hebben kankerpatiënten een grotere kans op het krijgen van 
eenn grote bloeding tijdens behandeling met bloedverdunners. Het missen van de 
diagnosee VTE, maar ook het onnodig behandelen voor een vermeende VTE, 
kann dus belangrijke consequenties hebben. Het stellen van een accurate 
diagnosee is dus juist bij deze patiënten van groot belang. 
Voorr het aantonen van een stolsel in de lies en/of buik bij niet-kanker patiënten 
iss een echo de aangewezen methode, bij kankerpatiënten moet soms aanvullend 
eenn computer tomografie (CT-scan) gedaan worden om daarmee druk van een 
gezwell  op bloedvaten in die regio uit te sluiten dan wel aan te tonen. 
Bijj  de verdenking op een longembolie is het onderzoek niet anders dan bij niet-
kankerpatiënten.. Een angiografie6 kan ook bij kankerpatiënten veilig worden 
verricht.. De waarde van een geavanceerdere CT-scan, de spiraal CT-scan, 
voorr wat betreft het aantonen dan wel uitsluiten van een longembolie, is nog 
niett onderzocht bij kankerpatiënten. 
Alss de diagnose VTE is gesteld, wordt gestart met laag-moleculair-gewichts 
heparinee (LMWH)7 en een vitamine K antagonist.8 Als patiënten ongevoelig 
zijnn voor vitamine K antagonisten kan een patiënt langdurig met een LMWH 
behandeldd worden. Is er een goede reden om geen antistollende medicijnen te 
geven,, bijvoorbeeld vanwege een bloeding, dan kan het gebruik van een vena 
cavaa filter overwogen worden. 

5-FUU is een vorm van chemotherapie 
55 Foliumzuur wordt bij dikke darmkanker samen met 5-FU gegeven 
ftft Door contrast in de longvaten te spuiten en dan een röntgenfoto te maken, wordt een longembolie 

bewezenn dan wel uitgesloten; er wordt vaak gedacht dat dit een gevaarlijk onderzoek is 
77 Een bloedverdunnend middel, wat onderhuids geïnjecteerd wordt 
**  Stoffen die de werking van vitamine K tegengaan, in praktijk wordt hiermee een bepaald soort 

bloedverdunnendd middel in tabletvorm bedoeld 
44 Een vangnetje voor stolsels dat in een groot bloedvat geplaatst wordt om longembolie te 

voorkomen,, want aan een longembolie kun je overlijden. 
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DeelDeel 2 
VTEVTE en occulte  kanker 

Inn hoofdstuk V hebben we de literatuur op een rijtje gezet om te achterhalen bij 
hoeveell  mensen, die zich met een VTE presenteren, al bekend is dat zij kanker 
hebben,, bij hoeveel tijdens dezelfde opname kanker ontdekt wordt en hoeveel er 
naa enige tijd kanker blijken te hebben (occulte kanker). 
Bijj  de meeste onderzoeken blijkt tussen de 10 en 20% van de patiënten vooraf 
bekendd te zijn met kanker. Voor wat betreft het vóórkomen van gelijktijdig 
ontdektee kanker en occulte kanker is er een opvallend verschil tussen patiënten 
mett VTE die een bekende risicofactor hebben voor VTE (secundaire VTE) en 
degenenn die een idiopatische VTE10 (IVTE) hebben. 
Dee getallen van gelijktijdig ontdekte kanker en occulte kanker bij patiënten met 
eenn secundaire VTE zijn ongeveer gelijk aan de algemene populatie (0-3%). 
Bijj  patiënten met een IVTE, wordt bij meer patiënten (ongeveer 7%) gelijktijdig 
kankerr ontdekt. Binnen 3 jaar na openbaring van de IVTE blijkt nog eens 4-10% 
vann de mensen met een IVTE kanker te hebben. Door deze mensen uitgebreid te 
onderzoekenn op het moment van de IVTE is het mogelijk een substantieel extra 
aantall  gevallen van kanker vroeger te ontdekken. Het is nog niet bekend of 
daarmeee ook de overleving van deze patiënten toeneemt. 
Hoofdstukk VI gaat over onderzoek dat wij deden naar de manier waarop 
patiëntenn met een IVTE onderzocht werden op aanwezigheid van kanker. 
Ditt onderzoek is uitgevoerd in twee opleidingsziekenhuizen. 
Wee vergeleken de manier van nakijken van de patiënten met eerder 
gepubliceerdee aanbevelingen hoe je deze mensen zou moeten onderzoeken. 
Dee anamnese11 en het lichamelijk onderzoek werden redelijk compleet 
uitgevoerdd met uitzondering van onderzoek op het gebied van de geslachtsdelen. 
Laboratoriumonderzoekk en röntgenfoto's werden bij een substantieel aantal 
patiëntenn onvolledig uitgevoerd. 
Onzee conclusie is dat de klinische evaluatie van patiënten met een IVTE 
verbeterdd kan worden. Het invoeren van een standaard protocol zou hier 
verbeteringg in kunnen brengen. 
Inn Hoofdstuk VII vindt u onze analyse van gegevens uit een recent beëindigd 
onderzoek,, de SOMIT studie. Bij deze studie werden patiënten met een IVTE 
verdeeldd in twee groepen door loting. Eén groep patiënten werd uitgebreid 
onderzochtt op de aanwezigheid van kanker met behulp van allerlei aanvullend 
onderzoekk en de andere groep werd poliklinisch gevolgd, zoals gebruikelijk. 
Uitt de SOMIT studie was duidelijk geworden dat de diagnose bij 
kankerpatiëntenn uit de eerste groep kon worden gesteld bij een minder ver 
gevorderdd stadium van hun ziekte dan de tweede groep. 

100 VTE zonder duidelijke oorzaak 
''' Vraaggesprek door de dokter met de patiënt 
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Uitt onze analyse van de resultaten van de SOMIT studie bleek de CT-scan van 
buikk en bekken, gecombineerd met mammografie12 en sputum cytologie13 

dee meest efficiënte combinatie van onderzoeken. 
Mett behulp van deze strategie werden van de 99 patiënten in de eerste groep 
133 patiënten verder onderzocht. Van deze 13 patiënten bleken er 12 kanker te 
hebben,, terwijl slechts 1 patiënt onnodig uitgebreid onderzocht werd. 
Doorr rekenkundige analyse bepaalden wij het aantal gewonnen levensjaren door 
eenn vroegere diagnose. De kosteneffectiviteit (de kosten afgezet tegen het aantal 
gewonnenn levensjaren) van de verschillende strategieën werd bepaald. 
Voorr de hiervoor omschreven strategie waren de kosten € 1662 
perr gewonnen levensjaar. 

DeelDeel 3 
KankerKanker  en stolling 

Inn hoofdstuk VII I hebben we systematisch alle artikelen nagekeken die het 
effectt van vitamine K-antagonisten hebben vergeleken met placebo (nepmiddel) 
off  geen middel, voor wat betreft het effect op overleving van kankerpatiënten. 
Err was geen duidelijk verschil aantoonbaar in de sterfte voor de verschillende 
groepenn patiënten, hoewel in een subgroep van patiënten met een bepaald type 
longkankerr er een tendens leek te zijn naar een verlaagde sterfte. 
Vitaminee K-antagonisten kunnen dus niet gebruikt worden om de overleving 
vann kanker patiënten te verbeteren. 
Tenslottee wordt in hoofdstuk IX een onderzoek gepresenteerd waarin een aantal 
eiwittenn zelf alsmede hun activiteit worden aangetoond in uitzaaiingen in de 
leverr van dikke darmkanker bij muizen. De eiwitten waar het om gaat zijn 
urokinase-plasminogeenactivatorr (u-PA),14 matrix metalloproteinase (MMP)-2 
andd MMP-9.15 Voor het aantonen van deze stoffen zelf zijn kleuringen gebruikt 
diee onder de microscoop zichtbaar zijn. Voor het aantonen van de activiteit van 
dezee stoffen is een nieuwe techniek gebruikt die de activiteit zichtbaar maakt 
doorr middel van fluorescentie. Uit dit onderzoek blijkt dat u-PA en MMP-2 
maarr niet het MMP-9 in actieve vorm aanwezig waren in uitzaaiingen van dikke 
darmkankerr in de muizenlever. Dit suggereert dat u-PA en MMP-2 betrokken 
zijnn bij de afbraak van de structuren buiten de cellen. 
Ditt kan duiden op een rol bij vaatnieuwvorming (u-PA) en de ontwikkeling van 
gezwellenn (MMP-2), beiden belangrijk voor tumorgroei. 

122 Röntgenfoto van de borsten 
133 Onderzoek van opgehoest spuug onder de microscoop op zoek naar kankercellen 
144 Een middel dat vorming van eiwitvezel tegengaat; een bloedprop bestaat bijvoorbeeld voor 

eenn deel uit eiwitvezel (met bloedplaatjes) 
155 Dit zijn stoffen die belangrijk zijn voor de afbraak van structuren die buiten cellen liggen 
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