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Samenvatting g 

Hoofdstukk 1 beschrijft dat de verschillende soorten antistollingsmedicijnen, 

vitaminee K antagonisten (VKA) , laag-moleculair-gewichts heparinen (LMWH) en 

aspirine,, die worden besproken in dit proefschrift al vele decennia worden gebruikt en 

datt er veel ervaring is met de behandeling van verschillende ziekten met deze 

middelen. . 

Inn Hoofstuk 2 hebben we onderzocht of er verschillen zijn in de effectiviteit 

(voorkomenn van nieuwe trombosebenen en longembolien) en veiligheid (aantal ernstige 

bloedingen)) van de verschillende LMWH die gebruikt worden voor de behandeling van 

trombosebenenn en longembolien. De conclusie is dat er wel enige variatie bestaat 

tussenn de verschillende LMWH maar dat er geen belangrijke verschillen bestaan die de 

keuzee voor een speciale LMWH rechtvaardigen. In het volgende hoofdstuk (Hoofdstuk 

3)) werden LMWH en VKA vergeleken wat betreft effectiviteit en veiligheid bij de 

langdurigee behandeling van trombosebenen. Tot op heden is het zo gaat men na 

minimaall  vijf dagen behandeling met LMWH over op VKA voor de duur van de rest 

vann de behandeling van het trombosebeen en longembolie (3 tot 6 maanden). Deze 

behandelingg is voor de patiënt belastend omdat het voor de veiligheid van de patiënt 

noodzakelijkk is dat er regelmatig een zogenaamde INR (International Normalized 

Ratio)) wordt bepaald. Dit om de "verdunning" van het bloed niet te sterk ofte weinig te 

latenn zijn. In Nederland wordt deze controle door de trombosediensten gedaan. 

Daarvoorr gaan patiënten regelmatig naar de polikliniek van de trombosedienst wat vaak 

belastendd is. Het grote voordeel van de LMWH is dat ze een maal per dag onder de 

huidd kunnen worden toegediend door de patiënt zelf en dat er geen controles van 

bloedwaardenn nodig zijn. Onze conclusie is dat hoewel LMWH even veilig en mogelijk 

zelfss iets veiliger en effectiever zijn dan VKA , ze wel duurder zijn en daarom alleen in 
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bepaaldee patiëntengroepen bij de langdurige behandeling van trombosebenen, zoals 

patiëntenn die afgelegen wonen, mensen die niet naar de trombosedienst willen komen 

off  patiënten met contra-indicaties voor VKA mogelijk een goede vervanging zijn. 

Eenn belangrijk deel van het proefschrift beschrijft de eerste resultaten van de 

FACTORS-studiee - wat een acroniem is voor FACTors in ORal anticoagulant Safety. 

Hett doel van de studie was te zoeken naar mogelijke (genetische) risicofactoren die 

bloedenn tijdens de behandeling met vitamine K antagonisten kunnen verklaren. We 

hebbenn in het bijzonder gezocht naar die risicofactoren die weinig of niets met de INR 

tee maken hebben. De opzet van de studie en enkele eerste resultaten worden besproken 

inn Hoofdstuk 4. In totaal hebben 110 patiënten (cases) met een bloeding aan het 

onderzoekk meegedaan die onder behandeling zijn of waren geweest bij de 

trombosedienstenn van Leiden of Amsterdam. Daarnaast hebben we 220 controles 

geïdentificeerdd die geen bloeding hadden doorgemaakt. Deze controles komen overeen 

watt betreft leeftijd, geslacht, indicatie voor behandeling met vitamine K antagonisten. 

Daarnaastt is ervoor gezorgd dat cases en bijpassende controles overeenkomen wat 

betreftt de status van de behandeling (gestopt versus niet gestopt). Het zoeken naar 

controless die behalve de bloeding eigenlijk zeer veel op elkaar lijken wordt ook wel 

matchingg genoemd. De eerste resultaten laten zien dat er mogelijk meer bloedvatschade 

iss bij de cases (gemeten door middel van de spiegels van trombomoduline een eiwit dat 

wordtt gebruikt als een maat voor bloedvatschade). Daarnaast blijkt dat bepaalde fouten 

inn een belangrijk stollingeiwit (Factor IX) niet voorkomen in onze cases in vergelijking 

mett de controles. De eerste observatie was een bevestiging van wat al bekend was in de 

literatuurr en de tweede observatie laat zien dat de eerder beschreven afwijkingen niet 

zeerr frequent zijn. We beschrijven in Hoofdstuk 5 dat er waarschijnlijk minder 

stollingcapaciteitt (nakijken) is in de patiënten die een bloeding hebben ondergaan in 

vergelijkingg met de controles. Daarnaast lijk t er eveneens meer fibrinolyse te zijn in de 

cases.. Fibrinolyse is het proces dat de afbraak van het door de stolling gemaakte stolsel 

reguleert.. Dit is van belang voor ons begrip omdat meer afbraak van een stolsel bij de 

casess en een verhoogde kans op een bloeding verklaart. Ten slotte is er ook in dit deel 

vann de studie opnieuw gevonden dat er meer bloedvatschade lijk t te bestaan bij de 

casess (gemeten aan spiegels van E-selectine en von Willebrandt factor). Hoofdstuk 6 
behandeltt de invloed van twee veel voorkomende varianten van een eiwit, het 

cytochroomm P-450 2C9 (CYP2C9), dat belangrijk is in de afbraak van de vitamine K 

antagonistenn die worden gebruikt in Nederland: acenocoumarol en phenprocoumon. 
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Wijj  concludeerden dat één van de varianten (Ile359Leu) een belangrijke invloed heeft 

opp de hoeveelheid medicijn die iemand nodig heeft om goed ingesteld te zijn voor de 

indicatiee waarvoor de patiënt wordt behandeld. Deze varianten lijken geen invloed te 

hebbenn op het bloedingsrisico tijdens de behandeling met vitamine K antagonisten, dit 

inn tegenstelling tot de resultaten uit eerder verricht onderzoek door andere 

onderzoeksgroepen.. Ten slotte hebben we in Hoofdstuk 7 vijf eiwitten onderzocht die 

eenn rol spelen in verschillende processen die zorgen voor een stabiel bloedstolsel. Deze 

processenn zijn de al eerder genoemde fibrinolyse of stolselafbraak, de functie van 

bloedplaatjess (deze zijn van groot belang voor voornamelijk het eerste deel van de 

vormingg van een bloedstolsel) en eiwitten van belang voor de bescherming van het 

stolsell  als het eenmaal is gevormd. Van de vij f eiwitten hebben we steeds een variant 

gezochtt die was beschreven als afwijkend ten opzichte van het normaal voorkomende 

eiwit.. Van de onderzochte eiwitten is alleen het Gplüa P LA I / A 2 een variant van een 

belangrijkk eiwit op de bloedplaatjes, mogelijk van belang bij de voorspelling van 

bloedenn gedurende behandeling met vitamine K antagonisten. 

Dee behandeling met vitamine K antagonisten wordt in Nederland uitbesteed aan de 

trombosediensten.. Deze diensten zorgen voor de instelling van de INR door op 

regelmatigee tijden de INR te bepalen. De normale gang van zaken is dat een patiënt 

wordtt aangemeld bij de trombosedienst als er een indicatie is voor de behandeling. 

Hiernaa zorgt de trombosedienst voor de instelling van de INR en de dokter die de 

vitaminee K antagonisten heeft voorgeschreven behandelt de aandoening van de patiënt 

maarr regelt niet de INR. Soms ontstaat door deze gang van zaken een probleem. Het 

komtt voor dat een patiënt bijvoorbeeld niet meer onder behandeling is bij de dokter die 

dee vitamine K antagonisten heeft voorgeschreven maar dat de indicatie voor vitamine K 

antagonistenn in de loop van de tijd niet meer aanwezig is. De trombosedienst weet niet 

alless van de patiënt en zo kan het gebeuren dat een patiënt zonder indicatie wordt 

doorbehandeldd en daarbij alle risico loopt op een bloeding maar niet de voordelen heeft 

vann de behandeling. In Hoofdstuk 8 hebben we bij een grote trombosedienst in 

Nederlandd onderzocht of de behandeling met vitamine K. antagonisten inderdaad wordt 

gestoptt als er geen indicatie meer is voor de behandeling. Dit is belangrijk omdat dit 

misschienn wel de belangrijkste manier is om complicaties te voorkomen. De conclusie 

vann dit hoofdstuk is dat slechts een zeer klein deel van de patiënten na een jaar nog 

wordtt behandeld zonder een echte indicatie voor de behandeling met vitamine K 

antagonisten. . 
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Hoofdstukk 9 besteedt aandacht aan de vraag of er een verschil is in het 

bloedingsrisicoo tussen verschillende indicaties voor vitamine K antagonisten. De 

achterliggendee gedachte is dat sommige indicaties mogelijk bescherming kunnen 

biedenn tegen bloeden, bijvoorbeeld bij mensen die worden behandeld met vitamine K 

antagonistenn voor trombosebenen of longemboliën, ofwel veneuze tromboembolie. 

Veneuzee tromboembolie wordt gekarakteriseerd door een verhoogde stollingsneiging in 

hett algemeen, dit in tegenstelling tot andere indicaties, zoals boezemfïbrilleren (een 

hartritmee stoornis) waar de verhoogde stollingsneiging alleen in het hart gelokaliseerd 

is.. Om dit te onderzoeken hebben we patiënten die worden behandeld voor veneuze 

tromboemboliee vergeleken met patiënten die worden behandeld voor boezemfïbrilleren. 

Dee conclusie van dit onderzoek is dat er geen verschil is in het bloedingsrisico tussen 

dee verschillende indicaties voor vitamine K antagonisten. 

Inn Hoofdstuk 10 hebben we hersenbloeding, de meest gevreesde complicatie van de 

behandelingg van alle antistollingsmedicijnen onder de loep genomen. 

Hersenbloedingenn hebben een grote morbiditeit (ziektelast) en mortaliteit (sterfte). We 

hebbenn onderzocht hoe het uiteindelijk gaat met patiënten die worden opgenomen in 

hett AMC met een hersenbloeding en wat de normale behandeling is van deze patiënten. 

Daarnaastt hebben wij ons afgevraagd of er ruimte is voor verbetering van de 

behandeling.. Een hersenbloeding tijdens behandeling met vitamine K antagonisten 

wordtt algemeen beschouwd als een complicatie met een zeer slechte prognose. Tot 

onzee verrassing bleek echter dat patiënten die werden opgenomen met een bloeding 

tijdenss het gebruik van aspirine veel slechter af waren dan de patiënten die vitamine K 

antagonistenn gebruikten of patiënten die helemaal geen antistollingsmiddelen 

gebruiken.. Deze twee laatste groepen verschillen zelfs niet in prognose. In verder 

onderzoekk zal moeten worden onderzocht of patiënten die zich presenteren met een 

hersenbloedingg tijdens therapie met aspirine beter af zijn als er meer aandacht wordt 

besteedd aan het neutraliseren van het effect van deze middelen, door middel van 

bijvoorbeeldd transfusie van plaatjes. 

Tenn slotte Hoofdstuk 11, in dit hoofdstuk hebben we een nieuwe techniek 

onderzochtt die de laatste jaren van grote waarde is gebleken bij het onderzoek van het 

brein,, Magnetic Resonance Imaging (MRI). Deze techniek maakt gebruik van 

verschillenn in watergehalte van de verschillende weefsels doormiddel van magnetisme. 

Eenn speciale techniek van de MRI (de T2*-weighted gradient echo) wordt gebruikt om 

hemosiderinee deposities (ijzer afzettingen) zichtbaar te maken. Deze deposities 
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verradenn zogenaamde micro-bloedingen en dit zijn eigenlijk oude hersenbloedingen die 

geenn symptomen hebben gegeven. In deze studie hebben we patiënten met een 

symptomatischee hersenbloeding (een bloeding die uitvalsverschijnselen gaf) 

vergelekenn met een groep patiënten die een MR1 hadden ondergaan voor een andere 

neurologischee ziekte, de ziekte van Parkinson. We hebben gevonden dat het voorkomen 

vann de micro-bloedingen hoger was bij de patiënten met een hersenbloeding in 

vergelijkingg met de patiënten met Parkinson. Dit is een belangrijke bevinding vooral als 

err behandeling met antistollingsmiddelen wordt overwogen bij patiënten met 

gegeneraliseerdee aderverkalking (de hemosiderine deposities komen vaak voor bij 

aderverkalking),, daar de hemosiderine deposities mogelijk een verhoogde kans geven 

opp een hersenbloeding tijdens de behandeling met vitamine K antagonisten. Dit moet in 

naderr onderzoek wordt vastgesteld. 
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