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Inleiding 

 

Voor uitoefenen functies: bloed moet vloeibaar blijven 

 als bloedvatwand beschadigd w: hemostatisch systeem moet interageren met vaatwand om 

bloedverlies in te dijken 

 1856: “triade van Virchow” (nu nog overeind) → hemostase bepaald door 

o stase van bloed (bloedstroom) 

o veranderingen in bloedvatwand  

o verandering in componenten vh bloed zelf  

 evenwicht tss verschillende systemen 

o welke systemen? 

 procoagulerend: vorming gemengd bloedplaatjes-fibrinestolsel → voorkomen van 

teveel bloedverlies bij beschadiging bloedvatwand  

 cellulaire elementen vh bloed (bloedplaatjes)  

 stollingseiwitten 

 ook tal van anticoagulerende mechanismen: zorgen ervoor dat groei vd klonter 

beperkt blijft tot beschadigd deel vd vaatwand  

 fibrinolytisch systeem: ruimt klonter uiteindelijk op 

o iedere stoornis in evenwicht tss systemen leidt tot  

 ofwel verhoogde bloedingsneiging  

 ofwel verhoogde tromboseneiging 

o belang vd systemen: niet beperkt tot aandoeningen met verhoogde bloedingsneiging of 

verhoogde trombosevorming 

 toenemende evidentie in muisexperimenteel onderzoek: aantal vd stollings- en anti-

stollingsfactoren cruciale rol in normale embryonale groei en ontwikkeling 

 belangrijk interactie tss stolling en inflammatie/sepsis met oa sterke anti-

inflammatoire kenmerken van sommige anticoagulerende eiwitten 

 bloedplaatjes spelen belangrijke rol in angiogenese en daardoor ook in pathofysiologie 

van tumorgroei en metastasering 

 

Normale stolling 

 

1. Beschadiging bloedvatwand → snelle vasoconstrictie  

 w mee veroorzaakt door serotonine en tromboxaan vrijgezet uit bloedplaatjes 

 bloedvaten zelf: zijn bekleed door enkelvoudige laag 

endotheelcellen 

o intacte endotheelcellen: vnl antitrombotisch 

 productie prostacycline en NO: sterke 

vasodilatatoren en bloedplaatjes-inhibitoren 

 op oppervlakte: stollingsinhibitoren geactiveerd  

 vb. antitrombine door heparaansulfaat  

 vb. proteïne C door trombomoduline  

 vrijzetting tissue plasminogeen activator (t-PA) = stimulator vd fibrinolyse  

 na activatie door specifieke factoren (vb. trombine, desmopressine, …): endotheelcellen 

produceren ook oa vWF → dragen zo bij tot verbeterde hemostase 

 

2. Bloedplaatjes, primaire hemostase 

 

Bloedplaatjes spelen centrale rol in primaire hemostase 

 verantwoordelijk voor initieel sluiten vaatwanddefect door vormen bloedplaatjesklonter 

binnen enkele minuten 

o klonter is erg fragiel en valt uiteen indien niet versterkt door fibrine-netwerk 

 vss pro- en anticoagulerende factoren + pro- en anti-angiogenetische factoren in granulen 

vd bloedplaatjes → w vrijgezet in micro-omgeving in buurt van vasculaire beschadiging 
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 bloedplaatjes voorzien nodige negatief geladen membraanoppervlak voor binding 

geactiveerde stollingsfactoren en efficiënte trombinevorming in secundaire hemostase 

 

Bloedplaatjes w gevormd uit megakaryocyten in beenmerg 

 na maturatie vd megakaryocyt: “proplatelets” w gevormd → vrijgezet in circulatie 

 normaal plaatjesaantal ligt tss 150 – 400 x 103/L  

 circulerende halfleven: ong. 10 dagen 

 bloedplaatjes zijn kernloze celpartikels → eiwitten, structuren en organellen die noodzakelijk 

zijn voor functioneren vd plaatjes moeten al gesynthetiseerd zijn in megakaryocyten 

 

Bloedplaatjesstructuur heeft aantal opvallende kenmerken 

 in membraan: oppervlakte-glycoproteïnes aanwezig (Gp) → hierdoor: binding mogelijk aan  

o collageen (Gp Ia-IIa) en von Willebrand factor (Gp Ib/IX/V) in subendotheel 

o fibrinogeen (Gp IIb-IIIa)  

o andere bloedplaatjes via trombospondine 

 binnenin bloedplaatjes: granules 

o α-granules die vss hemostatische eiwitten bevatten: factor V, vWF, P-selectine, PF-4, 

fibrinogeen en fibrinolytische eiwitten 

o dense granules: ADP, ATP, serotonine en calcium  

 dense tubulaire systeem medieert calciumstromen 

 perifere microtubuli en cytoplasmatische filamenten → controleren vormverandering (shape 

change) vd bloedplaatjes 

 

Bloedplaatjesfunctie kan in vss fasen ingedeeld w: adhesie, activatie, secretie en aggregatie 

 adhesie: bij beschadiging vaatwand en vrijkomen collageen en vWF in subendotheel: bpl 

binden hieraan via Gp receptoren GpIa-IIa (collageen) en GPIb/V/IX (vWF) 

o vWF = multimeer eiwit  

 gesynthetiseerd in endotheelcellen en megakaryocyten  

 aanwezig in plasma, subendotheel en α-granules vd bpl 

 multimeren hebben variabele grootte: vnl grootste 

multimeren belangrijke rol in primaire hemostase 

 enkel geactiveerde vWF bindt via A1A3 domein aan 

GPIb/V/IX complex van bloedplaatjes 

 vWF in rust is dragereiwit voor stollingsfactor VIII (F VIII) 

 activatiefase: bloedplaatjes geactiveerd door  

o high shear stress (hoge schuifspanning) 

o vaatwandbeschadiging  

o chemische substanties 

o na stimulatie vd membraanreceptoren door exogene agonisten (ADP, trombine): complex 

mechanisme van intracellulaire signalisatie 

 bloedplaatjes ondergaan vormverandering: w bolvormig en ontwikkelen pseudopodiën 

 secretie: intracellulaire granules bewegen naar oppervlakte en stellen inhoud vrij  

o proces w gemedieerd door mobilisatie van calcium 

o zowel mobilisatie van calcium als activatie plaatjes w door 2 metabole pathways gestuurd 

 aggregatie: bloedplaatjes gaan aan elkaar kleven en bloedklonter vormen  

o reden: activatie van bloedplaatjes resulteert in  
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 activatie Gp IIb-IIIa  

 binding aan fibrinogeen  

o bloedplaatjesaggregatie leidt tot “flip-flop” vd plaatjesmembraan → procoagulante 

fosfolipiden (die oorspronkelijk aan binnenkant membraan liggen) w blootgesteld → 

oppervlakte geleverd voor binding vd stollingsfactoren en secundaire hemostase 

 

3. Bloedstolling 

 

 

Inititiatiefase  

 start als weefselfactor (tissue factor, TF) bindt aan geactiveerd F VII 

o TF komt in circulatie  

 als endotheel beschadigd w 

 bij activatie van endotheelcellen of monocyten 

o ong 1 – 2 % van FVII is in circulatie in geactiveerde vorm aanwezig (FVIIa) maar kan 

enzymactiviteit enkel uitvoeren wanneer gebonden aan TF 

o TF/FVIIa complex zet FIX en vnl FX om in actieve vorm  

 FXa zet op oppervlakte vd bloedplaatjesmembraan protrombine (FII) om tot trombine (FIIa) 

o kleine hoeveelheid trombine die zo gevormd w 

 activatie aantal factoren die cruciale rol spelen in versterkingsfaze van stolling  

 activatie bloedplaatjes die via flip-flop mechanisme negatief geladen 

membraanoppervlek leveren waarop versterkingsfaze plaatsgrijpt 

 factoren die kritisch zijn voor propagatiefase vd stolling: cofactoren V en VIII en factor XI 

 

Versterkingsfase  

 afhankelijk van 2 membraangebonden complexen 

o intrinsieke tenase (IXa, VIIIa en calcium)  

o protrombinase (Xa, Va en calcium)  

 leidt tot vorming grote hoeveelheid trombine dat fibrinogeen omzet tot fibrine 

 tijdens versterkingsfase 

o factoren, cofactoren en bloedplaatjes zijn hoofdspelers  

o vnl tenase complex en protrombinase complex belangrijk 

 tenase complex: FIXa gebonden aan membraan → complex met FVIIIa en calcium 

 dit complex activeert FX veel efficiënter dan FVIIa/TF complex 

 meer FIXa w gevormd door geactiveerd FXI → generatie nog meer FXa en trombine 

 dan treedt protrombinase complex in werking: FXa met cofactor FVa en Ca → zet ook 

protrombine in trombine om 

 door efficiëntere en synergistische werking vd complexen in versterkingsfase: uiteindelijk 

meer dan 90% vd trombine gegenereerd 
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o trombine activeert cofactoren V en VIII → factor VIII w vrijgezet van drager vWF → kan 

hierdoor binden aan fosfolipidenoppervlakten 

o gevormde trombine activeert uiteindelijk fibrinogeen → peptides w afgesplitst die 

polymerisatie verhinderen: hierdoor w fibrinedraden gevormd 

o trombine activeert FXIII: realiseert sterke covalente bindingen (polymerisatie) tss 

fibrinedraden → stevige onoplosbare fibrineklonter (eindproduct vh stollingsproces) 

 

Vitamine K afhankelijke factoren 

 stollingsfactoren die binden aan negatief geladen membraanoppervlakken via Ca (factoren 

II, VII, IX en X) hebben hiervoor domein rijk aan glutamineresidus 

o glutamines w in vit K-afhankelijke reactie omgezet in negatief geladen glutaminezuren 

o in deze reactie: vitamine K omgezet tot vitamine K epoxide 

 recyclage van vit K epoxide tot vit K w geinhibeerd door coumarine-anticoagulantia 

 

4. Natuurlijke anticoagulantia 

 

Natuurlijke anticoagulantia houden trombinevorming onder controle 

 tissue factor pathway inhibitor (TFPI) is efficiënte inhibitor vh TF/FVIIa complex → snelle 

uitdoving vd initiatiefase 

 antitrombine is krachtige inhibitor vd meeste enzymen vd stollingscascade  

o vnl trombine, factoren Xa en IXa, maar ook FXIa 

o vormt irreversibele complexen met deze geactiveerde stollingsfactoren 

o binding endogene (heparaansulfaten) of exogene heparines aan heparinebindingsplaats 

op antitrombine → conformationele wijziging in antitrombine → inactiveringsproces vd 

geactiveerde stollingsfactoren 1000 – 4000x sneller 

 antistollende werking van heparines, LMWH en pentasaccharide berust op dit principe: 

zijn indirecte (= via antitrombine) trombine inhibitoren 

 wanneer grote hoeveelheden trombine gevormd: bindt aan trombomoduline op endotheel-

celmembraan 

o binding trombine aan trombomoduline induceert conformatieverandering in trombine → 

substraatspecificiteit van trombine verandert  

 trombine verwerft mogelijkheid om proteïne C te activeren (aPC)  

 niet langer in staat bloedplaatjes te activeren of fibrinogeen te klieven 

o aPC + cofactor proteïne S: inactiveren zowel FVIIIa als FVa op fosfolipide oppervlakken → 

trombinegeneratie w resp. via tenase- en protrombinase complex uitgeschakeld 

 proteïne C en proteïne S ondergaan vitamine-K-afhankelijke carboxylering 

 behandeling met vitamine K antagonisten veroorzaakt daling deze antistollingsfactoren 

 α2-macroglobuline inhibeert FXa en trombine 

o vnl van belang voor kinderen waarbij concentratie α2-macroglobuline verhoogd is 

 tekorten vd natuurlijke anticoagulantia antitrombine, proteïne C en proteïne S verhogen 

risico op veneuze trombo-embolie 
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o vb. puntmutatie thv factor V (“factor V Leiden”)  

 veroorzaakt minder efficiënte inactivatie van factor Va door geactiveerd proteïne C 

(aPC resistentie)  

 is meest frequente erfelijke risicofactor voor veneuze tromboembolie in Caucasische 

bevolking (prevalentie 3 – 4%) 

 

Tabel vd natuurlijke anticoagulantia 

 geactiveerd door inhibeert 

TFPI FXa VIIa-TF 

antitrombine heparine/heparaansulfaat FIIa, FIXa, FXa, FXIa 

proteïne C FIIa via trombomoduline FVa, FVIIIa 

proteïne S / (cofactor voor proteïne C) 

α2-macroglobuline  FXa, FIIa 

 

5. Fibrinolyse 

 

Fibrinolytisch systeem  

 zorgt ervoor dat  

o klonter beperkt blijft tot beschadigde vaatwand  

o klonter opgeruimd w eens er volledige wondheling is 

 eens fibrineklonter gevormd w: pro- en antifibrinolytische moleculen binden aan fibrine 

o profibrinolytische moleculen: plaminogeen, tPA (tissue type plasminogeen activator), uPA 

(urokinase) 

 t-PA en u-PA zetten plasminogeen om tot plasmine 

 activiteit in plasma? 

 in circulatie w t-PA snel geïnactiveerd door PAI  

 t-PA gebonden aan fibrine is beschermd voor deze inhibitie 

 zowel fibrinogeen als fibrine zijn substraat voor plasmine → gevolg: verschijnen van 

fibrinogeen of fibrine-afbraakprodukten (FDP’s)  

 afbraakprodukten van fibrine die in covalente binding met elkaar gecrosslinkt zijn 

 meetbaar als D-dimeren  

 zijn specifiek voor fibrine-afbraak in een klonter 

o antifibrinolytische moleculen: α2-antiplasmine, PAI, TAFI 

 activatie plasminogeen naar plasmine door tPA en uPA w geïnhibeerd door 

plasminogeen activator inhibitor 1 en 2 (PAI-1 en PAI -2) 

 afbraak fibrine door plasmine w verhinderd door  

 α2-antiplasmine (α2-AP): vormt met vrij plasmine in circulatie inactiverend complex  

 trombine activeerbare fibrininolyse inhibitor (TAFI) die binding van plasminogeen 

aan fibrine verhindert 
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Klinisch gebruik van oriënterende stollingstesten 

 

Onderzoek vd bloedplaatjes 

 men begint steeds met bepaling vh aantal bloedplaatjes 

 bij normaal bloedplaatjesaantal: functie vd bloedplaatjes bestuderen dmv enkele globale 

testen vd bloedplaatjesfunctie 

 (huid)bloedingstijd (moeilijk te standaardiseren test) 

o na aanleggen bloeddrukmetermanchette met constante druk van 40 mmHg: op 

gestandaardiseerde manier w twee sneetjes gemaakt in 

voorarm met steriel wegwerpapparaatje (Simplate II) 

 bloeddruppels w verwijderd met filterpapiertje  

 tijd tot stoppen vd bloeding w genoteerd (nl < 10 min) 

o verlenging vd bloedingstijd treedt op bij 

 trombocytopenie 

 kwalitatieve bloedplaatjesstoornis (incl. aspirine) 

 von Willebrand ziekte 

 vasculaire afwijkingen 

o voordelen: bloedingstijd is eenvoudige test vd natuurlijke hemostase 

 ook effecten vd bloedvatwand spelen mee 

 geen artefacten ontstaan door anticoagulatie 

o nadelen  

 test zeer moeilijk te standaardiseren  

 relatief ongevoelig voor milde defecten 

 geen goede correlatie tss deze test en bloedingsrisico 

 Platelet Function Analyser (PFA-100) → “in vitro” bloedingstijd 

o w uitgevoerd op bloed dat onstolbaar w gemaakt door toevoegen van citraat 

 bloed door capillair gestuwd en dan door membraan voor activatie vd bloedplaatjes: 

membraan bevat 

 ofwel collageen + ADP  

 ofwel collageen + epinephrine  

 toestel: rapportering tijd (in sec) tot verstoppen vd membraan door bloedplaatjesprop 

o nadelen 

 onderzoek geeft geen informatie over bloedvatwand 

 niet zeer gevoelig voor alle bloedplaatjesafwijkingen (ook niet voor alle anti-

aggregantia) maar w wel beïnvloed door bloedplaatjesaantal en hematocriet 

 resultaten niet betrouwbaar als test > 4 uur na bloedname w uitgevoerd 

 meer gespecialiseerd onderzoek vd bloedplaatjesfunctie: bloedplaatjesaggregatietesten  

o bloed afgenomen op citraat (voor anticoagulatie) → door centrifugatie w bloedplaatjesrijk 

plasma gemaakt 

 bloedplaatjes w dan geactiveerd door aantal vss agonisten 

 dmv goed gekozen panel van agonisten: aantal klassieke bloedplaatjesdefecten (of 

gebruik specifieke anti-aggregantia) kan w aangetoond 

o flow cytometrie: verdere informatie over bloedplaatjesreceptoren en granules 

o bloedplaatjessecretie kan bestudeerd w door meten vd vrijstelling van inhoud vd granules 

(ADP, ATP, serotonine) na maximale stimulatie vd bloedplaatjes 

 

Onderzoek vd bloedstolling 
 correcte bloedname en verwerking is essentieel voor verkrijgen van betrouwbare resultaten 

vd stollingstesten 

o bloed w afgenomen op tubes voorgevuld met natriumcitraat als anticoagulans (chelatie 

van Ca–ionen) in ratio van één deel anticoagulans op 9 delen bloed 

 bij aankomst in laboratorium w bloed gecentrifugeerd 

 stollingstesten w uitgevoerd op bloedplaatjesarm plasma 

o polycytemie (hematocriet >55 %): hoeveelheid plasma die w bekomen minder groot dan 

igv normaal hematocriet → hoeveelheid citraatanticoagulans moet w verminderd 
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 als men richtlijnen niet volgt: stollingstijden kunnen artificieel verlengd zijn tgv over-

anticoagulatie 

o afnametubes die onvoldoende w gevuld: onbruikbaar owv over-anticoagulatie en dus 

onbetrouwbare resultaten 

o bijmenging lichaamsvochten of IV toegediende oplossingen → verstoring resultaten  

 vnl aanwezigheid heparine (vb. bij bloedafname uit “heparineslotjes”) maakt bloed 

volledig onbruikbaar voor uitvoeren stollingstesten 

o owv labiliteit sommige stollingsfactoren 

 bloed moet binnen 2 – 4 uur w geanalyseerd 

 of plasma moet w ingevroren op – 70°C voor latere analyse 

 oriënterende stollingstesten: al deze testen  

o hebben eindpunten gemeten in seconden  

 uitz: INR is ratio  

 uitz: D-Dimeren worden uitgedrukt in ng/ml 

o normale waarden variëren van labo tot labo (uitz: INR want rekening w gehouden met 

oorzaken variabiliteit (vb. reagentia, laboratoriumuitrusting)) 

 PT en aPTT  

o deze testen w voornamelijk gebruikt voor  

 evaluatie pt met mogelijke bloedingsneiging  

 monitoren van behandeling met coumarinederivaten (PT-INR) of heparine (aPTT) 

o protrombinetijd (PT)  

 meting van 

 “extrinsieke” stollingsweg (stollingsfactor VII) 

 omdat stollingstesten w uitgevoerd op plasma 

 TF (membraangebonden) moet w toegevoegd om stollingscascade te starten  

 hieruit geen informatie over TF 

 factoren vd gemeenschappelijke weg (factoren V, X, protrombine, en fibrinogeen) 

 PT is zeer gevoelig voor daling vd vit K afhankelijke stollingsfactoren (VII, X en II) → w 

gebruikt voor monitoring coumarinederivaten (Marcoumar, Warfarin, Sintrom) 

 compensatie voor vss in gevoeligheid vd vss PT reagentia voor effect van 

coumarinederivaten: INR (International Normalized Ratio) w gebruikt 

 w door labo berekend volgens volgende formule  

INR =  
patiënt PT

controle PT
∗ ISI  

 ISI-waarde w bekomen door kalibreren vh PT reagens tov internationaal referentie 

reagens ontwikkeld door WHO 

 voor meeste indicaties: aanbevolen INR 2,0 – 3,0 

 normaalwaarden: 11 – 13 sec  

 frequente oorzaken verlengde PT 

 coumarinederivaten  

 vit K tekort vb. ondervoeding, langdurig gebruik van breedspectrum antibiotica 

 leverlijden: daling zowel vit K afhankelijke (factoren VII, II, X) als vit K 

onafhankelijke factoren (factor V) 

 tekort of inhibitie van factoren VII, X, II (protrombine) of fibrinogeen 

o aPTT (geactiveerde partiële tromboplastinetijd)  

 meting van  

 factoren vd “intrinsieke” stollingsweg 

 contactfactoren prekallikreine, hoog moleculair gewicht kininogeen  

 factor XII, factoren XI, IX en VIII 

 factoren vd gemeenschappelijke weg: factoren X, V, II en fibrinogeen 

 monitoring? 

 aPTT is zeer gevoelig voor niet-gefractioneerde heparine → w gebruikt voor 

monitoren deze therapie 

 laag moleculair gewicht heparines (LMWH) veroorzaken vaak geen of slechts 

minimale verlenging vd aPTT  

 aPTT niet bruikbaar voor monitoren van behandeling met LMWH 
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 anticoagulerende effect van LMWH kan w gemeten met anti-Xa bepaling  

 normaalwaarden: 30-38 sec  

 frequente oorzaken van verlengde aPTT 

 heparine (als behandeling of door contaminatie uit leidingen of slotjes)  

 tekort of inhibitie van alle factoren behalve factor VII  

 vb. factor VIII tekort bij hemofilie A 

 vb. factor IX tekort bij hemofilie B 

 lupus anticoagulans: interferentie met in vitro assemblage vh protrombinase-

complex 

 in vitro fenomeen is paradoxaal genoeg geassocieerd met verhoogd risico voor 

arteriële en veneuze trombose 

 daling of afwezigheid vd contactfactoren (prekallikreine, HMWK en factor XII) 

 veroorzaakt sterke tot zeer sterke verlenging vd aPTT zonder klinische gevolgen 

voor bloedstolling  

 patiënten met volledige afwezigheid factor XII bloeden niet maar hebben zeer 

sterk verlengde aPTT (> 180 sec) 

 D-Dimeer = afbraakproduct van cross-linked fibrinogeen 

o w gemeten met specifieke antistoffen in ELISA test 

o normaal < 500 ng/ml 

o neemt toe bij  

 trombose 

 diffuse intravasculaire stolling  

 infectie 

 chirurgie 

 zwangerschap 

o vnl nuttig owv negatief predictieve waarde bij uitsluiten van  

 DVT 

 longembolie 

 DIC 
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Anti-aggregantia, anticoagulantia en fibrinolytica 

 

Inleiding 

 antiaggregantia (antibloedplaatjesmiddelen): vnl gegeven voor preventie arteriële trombose 

 anticoagulantia: vnl gegeven voor preventie veneuze trombose en longembolie 

o primaire preventie: trombose voorkomen bij personen die nog geen trombose 

doormaakten 

o secundaire preventie: om herhaling te voorkomen 

 fibrinolytica w gegeven voor behandeling zowel arteriële als (minder frequent) veneuze 

trombose 

 in sommige situaties w combinaties van deze medicaties gegeven (enkel indien gevalideerde 

klinische studies beschikbaar) 

 bloeding is meest frequente complicatie van behandeling met antitrombotica en trombolytica 

o combinaties van meerdere antitrombotica verhogen altijd bloedingsrisico 

o vooraleer behandelschema te “adopteren” in klinische praktijk: voordeel en veiligheid 

ervan moeten in goed opgezette klinische studies zijn aangetoond 

o alle intramusculaire injecties en andere invasieve ingrepen zijn tegenaangewezen bij alle 

pt’en behandeld met anticoagulantia en fibrinolytica! 

 

Antiaggregantia 

 aspirine (acetylsalicylzuur): remt op irreversibele wijze bloedplaatjescycloxygenase 

o gevolg: vorming van tromboxaan (TxA2) w geïnhibeerd 

o is meest gebruikte bloedplaatjesremmer 

o anti-aggregerend effect is al bij lage dosissen maximaal (vanaf 60 mg) 

o bijwerkingen 

 voornaamste: gastrointestinale intolerantie (ulcera) 

 combinatie met andere anti-aggregantia of anticoagulantia: verhoogt bloedingsrisico 

o effect merkbaar tot ong 10 dagen na laatste inname (levensduur van bloedplaatje) 

o voornaamste indicatie: secundaire preventie van coronair lijden, cerebrovasculair en 

perifeer arterieel lijden 

 P2Y12 inhibitoren (ADP-receptor) 

o thienopyridines  

 ticlopidine en clopidogrel: blokkeren binding ADP aan specifieke bloedplaatjesreceptor 

P2Y12 → Gi geactiveerd → adenylylcyclase en bloedplaatjes aggregatie w geïnhibeerd 

 ticlopidine (Ticlid®) w nog zelden gebruikt owv frequent voorkomen belangrijke 

hematologische bijwerkingen (beenmergdepressie, TTP) 

 clopidogrel 

 gebruikelijke onderhoudsdosis clopidogrel (Plavix®): 75 mg/d PO  

 als hiermee w opgestart: maximale effect pas na enkele dagen bereikt 

 geven laaddosis 600 mg (4 co): maximale effect al na 2 – 3 uur bereikt 

 effect clopidogrel blijft tot enkele dagen na inname vd laatste dosis 

 voornaamste indicaties  

 secundaire preventie van arteriëel lijden bij contra-indicatie voor aspirine 
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 preventie van (coronaire) stenttrombose (vaak samen met aspirine, 

gedurende enkele weken na plaatsen vd stent) 

 clopidogrel is “prodrug” met zeer inefficiënt metabolisme oiv CYP450 in lever 

 aanwezigheid bepaalde genetische polymorfismen die zijn betrokken bij 

metabolisatie of absorptie clopidogrel kunnen effect ervan sterk reduceren 

 meerdere GM die w gemetaboliseerd door CYP450 kunnen metabolisatie van 

clopidogrel sterk verminderen → sterk verminderde anti-plaatjes activiteit 

 prasugrel (Efient®): irreversibel thienopyridine met meer efficiënte metabolisatie en 

snellere, meer robuuste bloedplaatjesinhibitie  

 minder interindividuele variabiliteit dan clopidogrel 

 nadelen 

 meer bloedingen geassocieerd met CABG  

 hoger bloedingrisico bij fragiele pt’en (vb. ouderen en pt’en met laag gewicht) 

 momenteel prasugrel enkel geregistreerd voor gebruik bij pt’en met acuut coronair 

syndroom die percutane coronaire interventie ondergaan 

o ticragelor (Brilique®): directe en reversibele inhibitor vd P2Y12 receptor  

 heeft geen CYP450 gemedieerde activatie nodig 

 effect w niet beïnvloed door gekende genetische polymorfismen 

 GP IIb/IIIa inhibitoren = meest krachtige bloedplaatjesinhibitoren waarover we beschikken 

o blokkeren meest finale stap in bloedplaatjesaggregatie: interactie tss vss bloedplaatjes 

via GP IIb/IIIa receptoren met fibrinogeen als bindmiddel 

o w enkel parenteraal (IV) en voor zeer korte tijd gebruikt bij acute coronaire syndromen 

na trombolyse of PTCA in combinatie met aspirine en heparine 

o ongewenste effecten  

 bloedingen  

 trombopenie 

o drie producten ter beschikking 

 abciximab (monoclonale antistof) 

 tirofiban  

 eptifibatide 

o geen PO werkende versies voor langdurig gebruik: onderzoek werd afgebroken owv 

paradoxaal toename van cardiovasculaire problemen 

 dipyridamole: zwakke bloedplaatjesinhibitor met kortdurend, reversibel effect 

o fosfodiësterase-inhibitor → stijging van cAMP in bloedplaatje door verminderde inactivatie 

o synergistische werking met aspirine 

o w bijna uitsluitend gebruikt in combinatie met aspirine voor secundaire preventie van 

cerebrovasculair lijden 

 

Anticoagulantia 

 

Indirecte inhibitoren van trombine (factor IIa) en factor Xa  

 heparines = proteoglycanen die w geïsoleerd uit lever (hepar) van varkens 

o is aaneenschakeling van uniek pentasaccharide en suikerketens van wisselende lengte  

 gemiddeld moleculair gewicht van 15.000 Da (spreiding van 3.000 tot 30.000) 

 basis vd individuele suikerketens: disaccharide dat bestaat uit glucosamine en 

iduronzuur of glucuronzuur 

o via pentasaccharide vormt heparine complex met antitrombine → verandert antitrombine 

van trage tot snelle inactivator van trombine, FXa en in mindere mate FIXa, XIa en XIIa 

 voor inactivatie trombine: behalve binding v heparine aan antitrombine ook binding v 

heparine aan trombine (ternair complex) noodzakelijk 

 vereist pentasaccharide bevattende suikerketens van minstens 18 monosacchariden 

 voor inactivatie FXa volstaat binding vh pentasaccharide aan antitrombine → kortere 

ketens en zelfs geïsoleerd pentasaccharide zijn hiervoor voldoende 

o tekort aan antitrombine maakt heparine minder efficiënt → zeer hoge doses nodig voor 

bereiken anticoagulerend effect 
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o tijdens therapeutische heparinetoediening daalt antitrombinespiegel licht 

o trombine dat gebonden is aan fibrine: ontsnapt aan remming door heparine 

o niet-gefractioneerde heparine (UH, gewone standaardheparine)  

 meeste ketens UH: >18 sacchariden → zowel trombine als FXa w geïnactiveerd 

 standaard heparine verlengt aPTT 

 test w op empirische basis gebruikt voor aanpassen vd therapie  

 streefwaarde aPTT bij therapeutische toediening: ong 2x uitgangswaarde 

 gebruik 

 onmiddellijke anticoagulatie: eerst bolusinjectie → gevolgd door continu infuus 

 openhouden IV lijnen en slotjes (sterk verdund 500 E/10 mL) 

 na IV injectie: halfwaardetijd heparine kort en dosisafhankelijk (vb. 1 uur na injectie 

van 5.000 E) 

 UH heeft aantal belangrijke beperkingen 

 nauw therapeutisch venster van adequate antistolling zonder bloeding 

 zeer variabele dosis-respons  

 verschillen in bio-beschikbaarheid bij subcutane toediening  

 competitieve binding aan  

 plasma-eiwitten (andere dan antitrombine en geactiveerde stollingsfactoren) 

 sommige vd heparine-bindende eiwitten: acuut fase eiwitten waarvan 

concentratie toeneemt bij zieke patiënten 

 eiwitten gesecreteerd door geactiveerde bloedplaatjes (PF4) 

 endotheelcellen 

 beperkte mogelijkheid tot inhiberen van trombine gebonden aan fibrine en van FXa 

gebonden aan geactiveerde bloedplaatjes in trombus 

 gevolgen 

 trombus kan aangroeien tijdens behandeling met heparine  

 stolling kan gereactiveerd w na stoppen van heparine 

 bijwerkingen  

 bloeding: belangrijkste nevenwerking 

 belangrijke (potentiëel fatale) complicatie: optreden van trombopenie  

 arteriële en veneuze tromboses kunnen optreden  

 ‘Heparine geInduceerde Trombopenie’ (HIT) 

 allergische reacties 

 langdurige toediening heparine kan osteoporose veroorzaken 

 huidnecrose komt zelden voor 

 frequent: reversibele verhoging vd leverenzymen 

 voordeel 

 niet renaal geklaard 

 bij ernstige bloeding: UH neutraliseren met protamine: 1 mg protamine 

neutraliseert 100 E heparine 

o Laag Moleculair Gewicht Heparine (LMWH, low molecular weight heparin)  

 bestaat uit derivaten van niet-gefractioneerde heparine met gemiddeld moleculair 

gewicht van 4.000 tot 5.000 D (spreiding 2.000 tot 10.000, zeer heterogeen) 

 beschikbare preparaten zijn fysicochemisch en farmacologisch verschillend maar 

klinische efficiëntie is vergelijkbaar 

 door kortere lengte vd polysaccharideketens 

 LMWH kunnen wel FXa inactiveren via antitrombine 

 minder efficiënt in het inactiveren van trombine want vorming ternair complex 

waarin trombine en antitrombine tegelijk gebonden zijn niet mogelijk 

 daarom: LMWH hebben slechts beperkte invloed op aPTT → aPTT kan niet w 

gebruikt voor monitoren vh effect en voor dosisaanpassing van LMWH 

 specifieke anti-Xa test is ontwikkeld (maar kan niet routinematig w gebruikt)  

 biologische beschikbaarheid van LMWH is veel hoger (ongeveer 90%) dan van niet-

gefractioneerde heparine 

 halfwaardetijd  
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 ong 2 uur na IV injectie  

 ong 4 – 7 uur na SC injectie 

 voordelen 

 anticoagulante antwoord (anti-Xa activiteit) na toedienen LMWH is sterk 

gecorreleerd met lichaamsgewicht  

 toedienen van vaste dosering mogelijk  

 enkel bij zeer obese pt’en en bij pt’en met nierinsufficientie (renale klaring van 

LMWH) kan dosisaanpassing nodig zijn 

 risico op inductie HIT: veel lager met LMWH dan met standaardheparines 

 LMWH gaan niet doorheen placenta → kunnen veilig w gegeven in zwangerschap 

 korte ketens w renaal geklaard → dosisaanpassing bij nierfunctiebeperking (NI, 

ouderen) 

 bij ernstige bloedingen: protamine kan gebruikt w hoewel dit niet volledig anti-Xa 

activiteit van LMWH neutraliseert 

 vnl fracties met hoger moleculair gewicht zouden erdoor geneutraliseerd w 

 België: dalteparine (Fragmin®), enoxaparine (Clexane®), nadroparine (Fraxiparine®; 

Fraxodi®) en tinzaparine (Innohep®)  

 er zijn aanbevolen doses voor preventie veneuze tromboembolie beschikbaar 

 voor behandeling veneuze trombo-embolie: aanbevolen dosis is equivalent van 100 

anti-Xa I.E. per kg lichaamsgewicht om 12 uur (subcutaan) 

 effectiviteit en veiligheid van LMWH in éénmaal daagse dosering van 175 à 200 

anti-Xa I.E. per kg voor behandeling van VT werd uitgebreid aangetoond 

 meerdere producenten: LMWH met hogere (dubbele) concentratie op markt  

 fondaparinux (syntetisch pentasaccharide, heparine pentasaccharide-analoog) 

o is synthetisch pentasaccharide met sequentie die afgeleid is vd minimale antitrombine-

bindende regio van heparine 

o bindt aan antitrombine → veroorzaakt conformatieverandering van antitrombine → 

mogelijkheid van antitrombine om factor Xa te inactiveren neemt significant toe 

 kan geen trombine inhiberen omdat hiervoor vorming ternair complex noodzakelijk is 

waarbij anticoagulans tegelijkertijd zowel bindt aan antitrombine als aan trombine 

 binding fondaparinux aan antitrombine: hoge affiniteit en reversibel 

 bindt niet aan andere plasmaeiwitten of aan bloedplaatjes 

o dosering: volgens lichaamsgewicht 

o na SC toediening  

 fondaparinux 100% beschikbaar 

 half-leven (17 uur): significant langer dan dat van heparine en LMWH 

 bijna volledig renaal geklaard → klaring minder igv verminderde creatinineklaring 

o geen antidotum bekend 

o effect op aPTT? 

 in profylactische dosis: geen verlenging vd aPTT 

 er kan lichte verlenging vd aPTT bestaan bij therapeutische dosis (7,5 – 10 mg) 

 aPTT kan dus niet w gebruikt voor monitoring van behandeling met fondaparinux 

o effectief en veilig voor  

 preventie van trombose na heelkunde en bij medische patiënten 

 behandeling van DVT en longembolie 

 meerdere cardiale indicaties 

o zeer duur dus w weinig gebruikt 

 danaparoid (Orgaran®)  

o is heparinoïd met laag moleculair gewicht (MW 5500): mengsel van heparaansulfaat, 

dermataansulfaat en kleine hoeveelheid chondroïtinesulfaat  

o remt vnl geactiveerde factor X 

o voornaamste indicatie: antistolling bij Heparine geInduceerde Trombopenie (HIT)  

 

Parenterale directe trombine-inhibitoren  

 lepirudine (Refludan®): niet meer beschikbaar in Europa sinds 2012  
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o is recombinant hirudine 

 hirudine: eiwit dat origineel werd gezuiverd uit speeksel vd medicinale bloedzuiger 

(Hirudo medicinalis) 

 hirudine bindt en inactiveert rechtstreeks trombine 

o activiteit kan w gemonitord door aPTT 

o farmacodynamiek 

 plasma halfleven na IV toediening: 60 minuten 

 renaal geklaard → extra voorzichtigheid geboden bij pt’en met nierinsufficientie 

 enkel parenteraal toegediend 

o voornaamste nadeel: gebrek aan antidotum 

o geregistreerd en terugbetaald voor behandeling van HIT 

 bivalirudin (Angiomax®): synthetisch poypeptide afgeleid van hirudine  

o reversibele binding aan trombine 

o kort halfleven (25 minuten)  

o snelle klaring 

 gedeeltelijk enzymatisch (80%)  

 gedeeltelijk renaal (20%) 

 argatroban: directe trombine inhibitor  

o in USA door FDA geregistreerd voor behandeling van HIT 

o owv hepatische klaring: in USA keuzebehandeling bij HIT pt’en met nierinsufficiëntie 

 

Coumarines (vitamine K antagonisten)  

 oraal werkzame antistollingsmiddelen  

 competitieve antagonisten bij omzetting vitamine K-epoxide tot hydrochinone 

o K-hydrochinone: noodzakelijke cofactor voor γ-carboxylatie van glutamineresidu’s tot γ-

carboxyglutamine in aminoterminaal deel vd  

 vit K-afhankelijke stollingsfactoren: factor II, VII, IX en X 

 vit K-afhankelijke stollingsinhibitoren: proteïne C en S 

o γ-carboxylatie is nodig om eiwitten via calcium te laten binden aan fosfolipiden zodat ze 

fysiologische rol kunnen vervullen 

o tijdens carboxylatie: hydrochinone geoxideerd tot epoxide → moet w gerecycleerd om 

terug bruikbaar te zijn 

 coumarines verhinderen recyclage → biologisch inactieve vormen vd stollingseiwitten 

 anticoagulerende effect vd coumarines komt pas volledig tot uiting als alle “normale” 

stollingsfactoren verdwenen zijn uit circulatie 

o vnl factor II van belang want heeft langste plasma-halfleven: ong 3 dagen 

o tijdens eerste dagen coumarinetherapie: verlenging vd protrombinetijd (PT) reflecteert 

vnl daling van factor VII: kortste plasma-halfleven (5 – 7 uur) 

o pt is pas volledig geanticoaguleerd met coumarines als er bijna gelijkmatige daling 

optreedt v alle vit K-afhankelijke stollingsfactoren tot ong 10 – 35 % vh normale 

 situatie w bereikt ong 1 week na starten vd behandeling (afhankelijk vh plasma-

halfleven vh gebruikte coumarine) 

 daarom bij opstarten vd behandeling van trombose: heparine en coumarinetherapie 

moeten minstens enkele dagen overlappen 

 farmacokinetiek 

o goed (70 – 90 %) en snel (piek na 0,5 – 4 uur) geresorbeerd maar individuele variatie 

o in plasma: sterke albuminebinding 

o in lever: coumarines omgezet tot inactieve producten → vnl door CYP2C9 hepatische 

microsomale enzymsysteem 

 systeem is induceerbaar door vele GM  

 aantal genetische varianten waardoor “in vivo” activiteit van coumarines in belangrijke 

mate kan w gewijzigd 

 gemiddelde dagdosis voor warfarine: ong 5 mg 

o individuele pt’en kunnen veel lagere of hogere dagdosis nodig hebben (van 0,5 – 60 mg) 
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o sommige pt’en: mutaties in vit K epoxide reductase complex → inhibitie enzym door 

coumarines verloopt niet efficiënt  

 zeer hoge nood aan warfarine  

 of zelfs echte warfarine-resistentie 

 bij opstart coumarines: vaak oplaaddosis gegeven 

o hierdoor w sneller therapeutische INR bereikt 

o nadeel: hogere frequentie van over-anticoagulatie (INR > 3,0) 

o vnl bij oudere pt’en (die gemiddeld lagere dosis nodig hebben): gebruik oplaaddosis moet 

goed overwogen w 

 halfwaardetijd verschilt tss verschillende producten 

o 8-11 uur voor acenocoumarol (Sintrom®) 

o 36-42 uur voor warfarine (Marevan®)  

o 4-7 dagen voor fenprocoumon (Marcoumar®) 

o “superwarfarines”  

 w gebruikt als rodenticide  

 hebben zeer lange halfwaarde tijden (weken tot maanden) 

 voor monitoren coumarines: resultaat vd protrombinetijd w weergegeven als INR 

o gewenste INR varieert met klinische indicatie  

 INR range 

veneuze trombo-embolie  
(profylaxe en behandeling) 

2,0 – 3,0 

preventie arteriële embolie  

 - hartkleplijden 2,0 – 3,0 

 - voorkamerfibrilatie 2,0 – 3,0 

 (- acuut MI) (2,5 – 3,5) 

 - biologische kunstkleppen 2,0 – 3,0 

 - mechanische hartkleppen 2,5 – 3,5 

o wanneer INR controle? 

 om 4 weken 

 binnen één week na iedere wijziging van medicatie 

 fluctuatie vh biologisch effect vd coumarines kan te wijten zijn aan  

o slechte therapietrouw 

o grove variaties in dagelijkse vit K inname met voeding 

o wisselend tijdsinterval tss inname en bloedname: vnl voor kortwerkende preparaten 

o interfererende medicatie of voedingsstoffen 

 bijwerkingen 

o bloeding 

o alopecie 

o zwangeren: teratogeen tss 6 – 12 weken, foetale bloeding 

o huidnecrose bij opstarten: oa bij onderliggende proteïne C of S deficiëntie 

 GM kunnen werking van coumarines potentiëren (vb. cordarone) of afzwakken (vb. 

carbamazepine, rifampicine) door interferentie met  

o farmacokinetiek: adsorptie, eiwitbinding, inductie van leverenzymen 

o farmacodynamiek 

  



Ine Bollen   Bloedstolling | 2015 - 2016  

15 | P a g i n a  
 

o interferentie: beschreven voor heel veel GM maar slechts voor beperkt aantal bewezen 

situatie potentialisatie inhibitie 

infecties - cotrimoxazol 
- erytromycine 
- INH 
- metronidazol 
- miconazol 
- fluconazol 

- rifampicine 
- griseofulvine 

hart- en vaatziekten - amiodarone 
- propanolol 
- fibraten 
- propafenon 

cholestyramine 

maag-darmziekten - cimetidine 
- omeprazol 

sucralfaat 

zenuwstelsel  - barbituraten 

- carbamazepine 
- chlordiazepoxide 

 voorzichtig: bij elke wijziging in toediening bijkomende GM → controle op coumarine-

behandeling verscherpen (frequentere INR controle) 

 verhoogd risico op bloeding kan ook gevolg zijn van effect dat los staat vh farmacologisch 

effect van coumarines 

o vb. effect van bijkomend geneesmiddel op bloedplaatjes (aspirine, clopidogrel) of op 

maagslijmvlies (aspirine, NSAID) 

 klinische behandeling van over-anticoagulatie en bloeding  

o igv matig verhoogde INR zonder bloeding (INR 4,0 – 7,0): in meeste gevallen volstaat het 

één of enkele dagen toediening van coumarines te onderbreken 

o zeer hoog bloedingsrisico of sterk verhoogde INR (> 7): 1 – 2 mg vit K PO kan w gegeven 

 bij bloedingen bij pt’en behandeld met coumarinederivaten: afh vd ernst vd situatie 

kan vit K PO of IV toegediend w → INR correctie binnen 6 – 8 uur 

 bij levensbedreigende bloedingen: onmiddellijke correctie vd bloedingsneiging door 

 toedienen concentraat dat vit K afhankelijke stollingsfactoren (II, VII, IX en X) 

bevat (protrombinecomplexconcentraat, PCC, PPSB) 

 bijkomend steeds ook 10 mg vit K IV geven want effect van PCC beperkt is in tijd 

door korte halfwaardetijd van vnl factor VII 

 tijdelijk onderbreken van orale antistolling bij pt’en op landurige antistolling die ingreep 

moeten ondergaan 

o principe: steeds bloedingsrisico vd interventie afwegen tegen risico op trombose bij 

onderbreken vd antistolling 

o 3 elementen moeten zorgvuldig w afgewogen  

 trombo-embolische risico bij individuele pt bij onderbreken vd orale anticoagulantia 

rekening houdend met  

 indicatie voor OAC  

 risico op postoperatieve trombo-embolische complicaties 

 bloedingsrisico vd ingreep indien OAC w verdergezet 

 noodzaak voor alternatieve anticoagulantia (‘bridging’) + hun effectiviteit en veiligheid 

o ook rekening houden met substantiële verschil tss gevolgen van majeure bloeding en 

trombo-embolische complicaties  

 blijvende invaliditeit en dood: frequent na arteriële trombo-embolie 

 vnl igv cerebro-vasculaire incidenten (70 – 75 %) 

 na veneuze trombo-embolie: slechts 4 – 10 % mortaliteit 

 na majeure postoperatieve bloeding: slechts 1 – 6 % mortaliteit 

o in praktijk: 3 mogelijkheden 

 antistolling niet onderbreken, INR laag therapeutisch brengen → kan bij  

 eenvoudige tandverzorging 

 veneuze puncties 

 oppervlakkige huidbiopten 

 endoscopie zonder biopsiename 
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 beenmergpunctie 

 antistolling volledig onderbreken en heropstarten na procedure als bloedingsrisico 

voorbij is  

 kan w overwogen bij procedures met laag tromboserisico bij pt’en met laag risico 

op trombo-embolie 

 ‘bridging’: antistolling onderbreken en heparine of LMWH starten bij INR < 2 

 gebrek aan klinische studies over dit onderwerp → voor individuele pt meest 

efficiënte en veilige behandeling zoeken 

 rekening mee houden dat bij gedaalde nierfunctie (ouderen) anti-Xa activiteit 

kan oplopen: zelfs bij preventieve of half-therapeutische dosis 

 hoog preventieve dosis van LMWH (4.000 of 5.000 anti Xa IE) of helft van 

therapeutische dosis (± 100 anti-Xa IE per kg 1x/dag) is bij laag en intermediair 

risico op tromboembolie in de meeste omstandigheden voldoende 

 geen LMWH toegediend ochtend vd interventie  

 terug starten zodra dit veilig w geacht (meestal 12 – 24 uur na interventie) 

 hoog tromboserisico: therapeutische dosis (2x/dag 100 anti-Xa IE per kg) 

 tot deze groep behoren pt’en met 

 recente veneuze trombo-embolie (< 1 maand)  

 oudere types kunstkleppen of kunstkleppen in mitralispositie 

 ochtend vd ingreep: geen dosis toegediend  

 meestal voorzichtiger om na ingreep terug te starten met gereduceerde dosis 

LMWH 

 

Nieuwe (directe) orale anticoagulantia (NOAC, dOAC)  

 eigenschappen vd dOACs 

o oraal 

o voorspelbaar farmacologisch profiel: vaste dosis, geen routine monitoring 

o breed therapeutisch venster 

o weinig interacties (voedsel/medicatie) 

o minstens even effectief en veilig als coumarines in  

 preventie van DVT bij orthopedische ingrepen 

 preventie arteriële embolisatie bij VKF 

 behandeling veneuze trombo-embolie 

 orale directe trombine-inhibitoren → dabigatran (Pradaxa®) 

o farmacokinetiek 

 dabigatran exilate is orale “prodrug”: w gemetaboliseerd door plasma-esterasen 

 halfleven: 13 – 15 uur bij pt’en met normale nierfunctie 

 excretie voor 80% renaal 

o indicaties 

 preventie trombose bij orthopedische heelkunde (knie- en heupprothese): 220 mg 

 dosisreductie tot 150 mg bij pt’en >75 jaar, pt’en met creatinineklaring tss 30 – 50 

mL/min en pt’en behandeld met amiodarone 

 hiervoor: even efficiënt als enoxaparine 

 acute behandeling van DVT of longembolie: 150 mg  

 fase III studies voor lange termijn secundaire preventie VTE: nog niet afgerond 

 dabigatran: niet beschikbaar/terugbetaald in België voor behandeling van VTE 

 preventie arteriële embolie bij VKF 

 dosis van 110 mg niet inferieur aan warfarine met minder bloedingscomplicaties 

 dosis van 150 mg superieur aan warfarine voor preventie CVA of systemische 

embolie met vergelijkbaar aantal bloedingscomplicaties 

 DUS  

 standaarddosis 150 mg BID 

 gereduceerde dosis 110 mg BID: aanbevolen bij ouderen en nierinsufficiëntie 

o nog geen RCT’s in andere indicaties (kunstkleppen etc) 

 orale Xa-inhibitoren  
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o rivaroxaban (Xarelto®): directe competitieve factor Xa inhibitor  

 farmacokinetiek 

 halfleven 7 – 11 uur 

 gemetaboliseerd door CYP 3A4  

 voor ong 33% renaal geklaard 

 indicaties 

 preventie VTE na totale heup- of knieprothese: 10 mg OD  

 behandeling acute VTE: 15 mg BID (= 2x/d) gedurende 3 weken, gevolgd door 20 

mg OD (= 1x/d) 

 preventie CVA of arteriële embolie bij pt’en met voorkamerfibrillatie  

 standaarddosis 20 mg OD 

 gereduceerde dosis van 15 mg OD: ouderen en nierinsufficiëntie 

 andere indicaties (oa in acute coronaire syndromen) w nog bestudeerd 

o apixaban (Eliquis®): Xa inhibitor 

 farmacokinetiek 

 halfleven 8 – 15 uur 

 renale excretie maar ong 25%, metabolisatie is door CYP 3A4 

 indicatie: behandeling pt’en met VKF  

 dosis 5 mg BOD 

 dosisreductie naar 2,5 mg BOD voor risicopatiënten 

 studie over acute behandeling VTE? 

 beschouwing rond nieuwe orale antitrombotica 

o clinicus nog veel vragen → studies nog niet beschikbaar voor heel aantal indicaties vb. 

kankerpatiënten, hartkleppt’en, zwangeren, … 

o monitoring niet noodzakelijk  

 is één vd aantrekkelijke aspecten vd nieuwe generatie orale antitrombotica 

 maar er zijn heel wat situaties waar monitoring nuttig zou kunnen zijn 

 vb. patiënten met extreem gewicht  

 vb. a fortiori bij kinderen 

 vb. pt’en met NI: monitoring zou mogelijk bloedingscomplicaties kunnen vermijden 

 vb. patiënten die presenteren met acute bloeding of trombose tijdens behandeling: 

bloedcontroles zouden verdere behandeling kunnen helpen leiden 

 nog niet heel veel informatie beschikbaar over invloed vd vss nieuwe anticoagulantia 

op onze “routine” stollingstesten 

 nieuwe meer speciefieke anti IIa of anti Xa testen w ontwikkeld maar zijn niet zo 

makkelijk beschikbaar 

o pt’en behandeld met nieuwe anticoagulantia die ingreep moeten ondergaan: individueel 

bridging-schema aangepast aan  

 halfleven vh anticoagulans  

 karakteristieken vd patiënt 

o er bestaat geen standaard antidotum voor nieuwe anticoagulantia 

 beschikbaar voor anti-IIa 

 in ontwikkeling voor anti-Xa 

o verhoogde incidentie van (klep)trombose en bloedingscomplicaties bij pt’en met 

mechanische hartkleppen (tot nu toe enkel bij dabigatran) 

o pt’en informatie! 

 

Geactiveerd recombinant proteïne C  

 heeft anticoagulerende én anti-inflammatoire eigenschappen  

 bleek efficiënt in double-blind, placebo-gecontroleerde RCT voor behandeling van sepsis 

o verbeterde coagulopatie die geassocieerd is aan ernstige sepsis  

o verbeterde mortaliteit 

 geactiveerd recombinant proteïne C: enkel geregistreerd bij zeer ernstige sepsis onder zeer 

specifieke voorwaarden 
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Fibrinolytica = trombolytica 

 plasminogeenactivatoren die IV w toegediend en eigen fibrinolytische systeem activeren 

o hebben zeer hoge specificiteit voor substraat: plasminogeen → activeren tot actieve 

enzym plasmine 

o vrij plasmine w snel geneutraliseerd door serine-protease inhibitor α-2-antiplasmine 

o fibrine-gebonden plasmine w beschermd tegen snelle inhibitie → bevordert lyse vd klonter 

 indicaties 

o trombolyse w vnl gebruikt bij arteriële trombose (coronair, cerebraal, ook perifeer) 

o bij veneuze trombo-embolie: trombolytica gereserveerd voor zeer uitgebreide tromboses 

die voldoen aan zeer strikte criteria 

 belangrijkste complicatie van trombolyse: bloeding 

o vnl hersenbloeding w gevreesd 

o als trombolyse w overwogen: onnodige invasieve ingrepen (vnl arteriepuncties) vermijden 

 streptokinase (werd afgeleid uit culturen van β-hemolytische streptococcen) 

o bindt aan plasminogeen → vormt hiermee actief complex 

 zowel vrij als in mindere mate fibrine-gebonden plasminogeen w geactiveerd 

 kan leiden tot belangrijke depletie van stollingsfactoren waaronder fibrinogeen → sterk 

verhoogd bloedingsrisico 

o bijwerkingen 

 belangrijkste: bloeding 

 immunologische sensitisatie en allergische reactie: vnl bij herhaalde toediening 

 urokinase  

o natuurlijke (hoge concentratie in urine) niet-selectieve plasminogeen-activator  

o geen specifieke affiniteit voor fibrine → zowel vrij circulerend als fibrine-gebonden 

plasminogeen zonder onderscheid geactiveerd 

 kan leiden tot belangrijke depletie van stollingsfactoren en fibrinogeen 

o indicaties 

 longembolie  

 andere indicaties waarbij geen registratie noch terugbetaling bestaan voor alteplase 

 alteplase = rtPA (recombinant tissue-type plasminogen activator)  

o natuurlijk voorkomend enzym dat w geproduceerd door aantal celtypes waaronder 

endotheelcellen 

o is wél fibrinespecifiek 

 beperkte enzymatische werking in afwezigheid van fibrine maar aanwezigheid fibrine 

versterkt in belangrijke mate activatie van plasminogeen door tPA 

 binding aan fibrine laat tPA toe te hechten aan trombus → gevolg: lyse 

 niet-fibrine gebonden tPA in systemische circulatie veroorzaakt dus geen belangrijke 

activatie van plasminogeen 

o zeer korte half waarde tijd: 3 – 4 minuten 

o veroorzaakt geen allergische reacties 

o toediening  

 gebeurt via IV bolus gevolgd door infuus van tweetal uur 

 meestal w bijkomend IV heparine toegediend → bloedvaten open houden en re-

occlusie voorkomen 

o nieuwere varianten van alteplase (vb. tenecteplase) bevatten meestal mutaties → 

bedoeling 

 fibrine-specificiteit verhogen  

 halfleven verlengen  
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Veneuze trombose en longembolie 

 

Inleiding 

 veneuze trombose w veroorzaakt door bloedstolsel (trombus) dat vene afsluit en daarmee 

bloedstroom door vene belemmert 

 triade van Virchow 

o stase van bloed 

o veranderingen in bloedvatwand 

o veranderingen in samenstelling van bloed 

 lokalisatie trombus  

o vaak gezien in diepe veneuze systeem van onderste en minder frequent de bovenste 

ledematen (diepe veneuze trombose, DVT) 

o andere vaatgebieden zoals cerebraal of abdominaal: komt slechts uitzonderlijk voor 

 klachten van pt’en zijn afhankelijk vd lokalisatie vd trombose  

o vb. bij trombosebeen of –arm: pijn, roodheid , zwelling 

 grote gevaar van trombose: deel vd trombus die los schiet en in arteriële longcirculatie 

vastloopt = longembolie (PE) 

o klachten  

 pijn vastzittend aan ademhaling 

 kortademigheid 

 ophoesten van bloed  

 tachycardie 

o soms levensbedreigend → collaps obv hemodynamische instabiliteit en respiratoire 

insufficiëntie 

 tegenwoordig w DVT en PE beschouwd als één ziektebeeld: ‘veneuze trombose’ 

 sterk verbeterde preventie van veneuze trombose in afgelopen decennia en toegenomen 

inzicht in diagnostiek en behandeling  

o maar toch blijft ziektebeeld belangrijke oorzaak voor morbiditeit en mortaliteit 

 

Kerngetallen 

 incidentie van veneuze trombose: 1 – 3 individuen per 1000 

per jaar 

o kinderen: 1 per 100.000 per jaar 

o jongvolwassenen: 1 op 10.000 per jaar 

o middelbare leeftijd: 1 per 1000 per jaar 

o hoogbejaarden: 1 op 100 per jaar 

 lokalisatie 

o ong 2/3 presenteert met trombose vd diepgelegen vaten vh been: DVT (“trombosebeen”)  

o ong 1/3 presenteert met longembolie (PE) 

 aanzienlijk deel vd patiënten met longembolie: geen symptomen van trombosebeen 

 ook echografisch onderzoek vd benen is vaak negatief 

o alle andere vormen van veneuze trombose zijn zeer zeldzaam 

 venen in bovenste extremiteit 

 lever (Budd Chiari syndroom) 

 hersenen (sinus sagittalis trombose) 

 spijsverteringskanaal (mesenteriaalvene trombose en portaalvene trombose) 

 ogen (vena retinalis trombose)  

 complicaties 

o 20% invaliderend post-trombotisch syndroom 

o 1 – 2% fatale longembolie 

 letaliteit van veneuze trombose: rond 5% (sterfte binnen één maand)  

o vnl ouderen en pt’en met een ernstig onderliggend lijden: hoogste sterftekans  

o longembolie kan ook (maar zelden) bij voorheen gezonde jongeren fataal verlopen 

 recidiefrisico van veneuze trombose is 2 – 5% per jaar 
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Etiologie 

 

Oorzaken van VT w onderverdeeld in verworven en erfelijke oorzaken  

 verworven oorzaken hangen meestal samen met immobilisatie  

 erfelijke oorzaken: meestal met verhoogde stollingsneiging vh bloed (hypercoagulabiliteit) 

 tabel: binnen groep gerangschikt volgens mate waarin ze bij individu kans op eerste 

trombose verhogen 

erfelijke oorzaken verworven oorzaken gemengde/onbekende 
oorzaken 

- antitrombine deficiëntie 
- proteïne C deficiëntie 
- proteïne S deficiëntie 
- factor V Leiden (FVL) = 

resistentie voor geactiveerd 
proteïne C 
- protrombine 20210A 

- non-O bloed groep 
- dysfibrinogenemie 
- factor XIII 34val 

- toenemende leeftijd  
- eerdere trombo-embolie 
- orthopedische ingrepen 
- neurochirurgische ingrepen 
- abdominale chirurgie 

- multiple traumata 
- centraal veneuze lijn 
- maligniteiten: solide tumoren 
en myeloproliferatieve 
aandoeningen 
- antifosfolipidensyndroom 
- kraambed 

- langdurige bedrust, gips, reizen 
(vliegen) 
- hormonaal: zwangerschap, 
postpartum, orale anticonceptie, 
postmenopausale hormonen, 
tamoxifen 

- obesitas 
- polycythemia vera 

- ziekte (griep, infectie, CVA, 
chronisch hartfalen, nefrotisch 
syndroom, inflammatoire 
(darm)ziekten, hyperthyreoidie) 

- hoge spiegels factor VIII 
- hoge spiegels factor IX 
- hoge spiegels factor XI 
- hoge spiegels fibrinogeen 
- hoge spiegels TAFI 

- lage spiegels TFPI 
- APC-resistentie zonder 
FVL 
- hyperhomocysteinemia 
- hoge spiegels PCI (PAI-3) 
- lage fibrinolytische 
capaciteit 

 oorzaken voor eerste trombose zijn niet zelfde als factoren die kans op recidief beïnvloeden 

 

Interpretatie risicofactoren 

 één enkele risicofactor: slechts zelden afdoende om trombose te veroorzaken 

o enkel bij homozygote deficiënties vd natuurlijke stollingsremmers proteïne C en proteïne 

S treedt trombose kort na de geboorte op (purpura fulminans) 

o homozygote antitrombinedeficiëntie is vermoedelijk niet met leven verenigbaar 

o grote operaties en gipsimmobilisatie: zonder anstistollingsprofylaxe treedt trombose in zo 

hoge frequentie op dat men eveneens van monocausale aandoening zou kunnen spreken 

 alle andere risicofactoren zijn relatief mild → trombose treedt alleen op als er vss 

risicofactoren tegelijk aanwezig zijn 

o multicausale aandoening → onjuist om bij pt te spreken van “de” oorzaak van trombose  

o factoren die tegelijkertijd aanwezig moeten zijn om trombose te veroorzaken: kunnen 

elkaar in vss mate beïnvloeden 

 gemeenschappelijk effect kan synergistisch zijn: combinatie risicofactoren veroorzaakt 

in meer gevallen ziekte dan som vd afzonderlijke effecten 

 vb. aanwezigheid van factor V Leiden en gebruik exogene vrouwelijke hormonen 
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Genetische oorzaken 

afwijking prevalentie relatief (%) risico 

antitrombine deficiëntie 0,02 20 – 50 

proteïne C deficiëntie 0,2 10 

proteïne S deficiëntie 0,1 10 (?) 

factor V Leiden 5 7 

protrombine 20210A 2 3 

non-O bloedgroep 50 2 

FXIII val34leu 35 (homozygoot) 
6 (heterozygoot) 

0,8 (homozygoot) 
0,6 (heterozygoot) 

FXIII (b) his95arg 14 1,5 

fibrinogeen (G) H2 

(C10034T) 

42 (heterozygoot) 

6 (homozygoot) 

1,2 (heterozygoot) 

2,4 (homozygoot) 

 individuen met sterkste genetische risicofactor (antitrombinedeficiëntie) 

o maken meestal eerste trombose pas op middelbare leeftijd door 

o belangrijk deel van hen zal nooit trombose krijgen 

 factor V Leiden 

o gemuteerde stollingsfactor V: kan niet door aPC w geïnactiveerd → moeilijkere 

neutralisatie FVa → verschuiving stollingssysteem tot makkelijker trombose 

o levenslange cumulatieve risico op trombose < 10% 

 prevalentie vd genetische oorzaken van trombose + bijdrage aan risico  

o extreem zeldzame homozygote deficiënties vd natuurlijke stollingsremmers proteïne C en 

proteïne S  

o heterozygote antitrombine deficiëntie en homozygote factor V Leiden  

 komen beide voor bij 1/5000 individuen 

 verhogen kans op trombose ong 50x 

o heterozygote deficiënties proteïne C en proteïne S en antitrombinedeficiëntie gekenmerkt 

door bloedspiegel vh eiwit die 50% van normaal  

 verhogen risico op trombose ong 10x 

 deficiënties zeldzaam zijn en risicoschattingen stammen uit familiestudies  

o factor V Leiden en protrombine 20210A (resp. resistentie tegen geactiveerd proteïne C 

(APC-resistentie) en iets verhoogde plasmaspiegels van protrombine) 

 komen zeer vaak voor: bij enige procenten vd (Caucasische) bevolking 

 zijn milde risicofactoren: verhogen kans op veneuze trombose 3 – 7x  

o niet onbelangrijk onder milde risicofactoren: non-O bloedgroep 

 komt bij meer dan helft vd bevolking voor 

 leidt tot 2x verhoogde kans op trombose vergeleken met individuen met bloedgroep O 

 prevalentie wijst op voorkomen in algemene (voor factor V Leiden en protrombine 20210A 

uitsluitend Caucasische) bevolking 

 relatief risico geeft aan hoeveel groter incidentie van VT is bij persoon met variant ivm 

persoon zonder variant 

o risicoschattingen voor deficiënties natuurlijke stollingsremmers (proteïne C en S en 

antitrombine)  

 vanwege zeldzaamheid voor groot deel gebaseerd op familie-onderzoek 

 niet geheel zeker dat voor individuen zonder belaste familie-anamnese zelfde risico’s 

gelden (vnl voor proteïne S deficiëntie onduidelijk) 

 licht verhoogde risico’s op eerste trombose zijn ook beschreven voor individuen met  

o verhoogde spiegels aan  

 procoagulante stollingsfactoren: fibrinogeen, FII (protrombine), factor VIII, IX, X, XI 

 anti-fibrinolytische factoren (TAFI) 

o lage spiegels van anticoagulant eiwit (TFPI) 

 wanneer denken aan (erfelijke) trombofilie 

o idiopathische trombose = bij mensen die precies geen vd verworven risicofactoren hebben 

o jonge leeftijd 

o recidiverend 

o ongewone plaatsen 
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 lever: Budd-Chiari 

 hersenen: sinus sagittalis 

 abdomen: v. mesenterica of v. porta 

o familiaal 

 

Verworven oorzaken van trombose 

 zijn sterkste en belangrijkste oorzaken van trombose (want frequenter dan erfelijke factoren) 

 sterke risicofactoren: veroorzaken trombose in aannemelijk deel vd pt’en met deze factoren 

o risicofactoren 

 orthopedische, neurochirurgische en grote abdominale ingrepen 

 grote traumata 

 centraal veneuze lijnen (leidend tot armtrombose)  

 gemetastaseerde maligniteiten: vnl adenocarcinoma 

o deze risicofactoren verhogen tromboserisico ≥ 50x 

o vaak w hierbij profylactische antistolling routinematig gegeven 

 matig sterke risicofactoren 

o verhogen kans op trombose 5 – 10x  

o risicofactoren 

 antifosfolipidesyndroom 

 puerperium 

 langdurige bedrust 

 niet-gemetastaseerde maligniteiten 

 milde risicofactoren 

o verhogen risico met factor 2 – 5x 

o risicofactoren 

 zwangerschap 

 gebruik van orale anticonceptiva of postmenopausale hormonen 

 obesitas  

 langdurige (vlieg)reizen 

 

Twee aspecten zijn van belang in evaluatie vh effect van risicofactoren 

 verschil tss kortdurende factoren en langdurende factoren 

o kortdurend vb. operaties en puerperium 

o langdurende vb. genetische afwijkingen, obesitas (in mindere mate), hormoongebruik, … 

o langdurig aanwezige risicofactoren kunnen ondanks matig risicoverhogend effect hoge 

absolute cumulatieve incidentie veroorzaken 

o owv zelfde redenering over cumulerende risico’s (van bloedingen): profylactische 

antistolling juist bij kortdurende risicofactoren aantrekkelijk 

 exponentiële relatie tss leeftijd en tromboserisico beïnvloedt sterk effect van risicofactor  

o vb. orale anticonceptiva en post-menopausale oestrogenen hebben op relatief niveau 

vergelijkbaar effect (2 – 4x verhoging) maar laatste veroorzaakt veel meer gevallen 

trombose omdat het in oudere leeftijdsgroep w toegepast 

 

Klinische presentatie 

 

Veneuze trombose van been of arm  

 vaak pijn en zwelling vd extremiteit (unilateraal) 

 klinisch onderzoek  

o been of arm voelt vaak warm  

o vaak ook roodheid (of paarsblauwe verkleuring) 

o opzetting vd oppervlakkige venen 

 klinische verschijnselen zijn niet specifiek voor DVT → DD  

o (acute arteriële occlusie) 

o ontstekingen vb. cellulitis of erysipelas 

o geruptureerde Bakerse cyste 
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o spierscheur 

o oppervlakkige tromboflebitis 

o posttrombose-been 

o algoneurodystrofie 

 klinische tekens DVT zijn afhankelijk van 

o lokalisatie van trombose 

o uitgebreidheid van trombose 

o ambulant of bedlegerig (igv bedlegerig: minder zwelling want zwaartekracht werkt niet mee) 

 

Longembolie  

 pt’en presenteren zich vaak met thoracale pijn 

o typisch: pijn verergert bij diep doorzuchten 

o ook vaak benauwdheid en kortademigheid 

o sporadisch presenteert pt zich met hemoptoe en hoesten 

 lichamelijk onderzoek  

o vaak tachycardie (hartfrequentie >100/minuut) 

o pleurawrijven 

o versterkte tweede harttoon  

o verhoogde centraal veneuze druk 

 klachten niet specifiek voor longembolie 

o igv klinische verdenking op longembolie: diagnose kan maar bij deel vd pt’en w 

geobjectiveerd 

o DD denken aan 

 pneumonie 

 pleuritis 

 acuut myocardinfarct 

 angina pectoris  

 pericarditis 

 

Pathofysiologie 

 ontstaan longembolen 

o schatting: 65 – 90 % ontstaat uit diepe veneuze systeem vd onderste ledematen 

 iliofemorale trombi: bron vd meeste klinisch herkende longembolen  

 50 – 80% van iliacale, femorale of popliteale veneuze trombi ontstaan distaal vd 

popliteale vene (kuitvenen) en breiden proximaal uit 

 meeste trombi thv kuitvenen lossen spontaan op  

 slechts 20 – 30% breiden uit naar proximale venen als ze niet w behandeld 

o kunnen ook ontstaan uit bekken-, nier- of armvenen en in rechterhart 

 na migratie naar long  

o grote trombi kunnen blijven vastzitten thv bifurcatie vd hoofdlongslagader of van lobaire 

slagaders → hemodynamische problemen  

o kleinere trombi migreren verder distaal → meer aanleiding tot pleurale pijn 

 wsl door op gang brengen inflammatoire reactie thv pariëtale pleura 

o slechts ong 10% vd longembolen veroorzaken longinfarct: meestal bij pt’en met 

voorafstaand hart- en vaatlijden 

o meeste longembolen zijn multipel 

o aantasting vd longonderkwabben in meerderheid vd gevallen 

 hypotensie w veroorzaakt door verminderde cardiale output tgv verhoogde pulmonale 

vasculaire weerstand 

o pulmonale vasculaire weerstand is verhoogd door 

 mechanische obstructie vh vasculaire bed door trombi  

 vasoconstrictie → w in hand gewerkt door  

 effecten van inflammatoire mediatoren  

 hypoxie 
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o bij verder gezonde personen die longembolie doormaken: correlatie tss trombusgrootte 

en pulmonale arteriële druk beperkt door variabele bijdrage van vasoconstrictie 

o als obstructie vh vaatbed rond 75%: RV moet druk genereren van >50 mmHg en 

gemiddelde PAP (pulmonale arteriële druk) rond 40 mmHg om longperfusie te behouden 

 normale R hart is niet in staat tot genereren van dergelijke drukken 

 

Diagnostiek 

 

Beschikbare informatie uit anamnese en lichamelijk onderzoek is meestal ontoereikend om 

diagnose van DVT of PE met zekerheid te stellen 

 klassieke klachten van DVT bij < 35% vd symptomatische patiënten aanwezig 

 bij verdenking op VT w diagnose DVT maar bij 25% vd pt’en en diagnose PE maar bij 20 – 

30% vd pt’en geobjectiveerd 

 diagnostische strategie bij VT: erop gericht VT veilig uit te sluiten om pt’en niet onnodig 

bloot te stellen aan invasieve onderzoeken en therapeutische antistolling 

 

Klinische beslisregel 

 zowel voor DVT als voor PE: mbv klinische beslisregels kan “a priori” kans w bepaald 

o empirische kansschatting en formeel ontwikkelde beslisregels kunnen hiervoor w gebruikt 

 klinische beslisregel volgens Wells is voor beiden goed gevalideerd 

o op basis hiervan kan onderscheid w gemaakt tss 2 groepen pt’en 

 diegenen bij wie diagnose “waarschijnlijk” is  

 diegenen bij wie diagnose “onwaarschijnlijk” is 

o afhankelijk van waarschijnlijk of onwaarschijnlijk: klinische beslissingen 

 vertrekkend vanuit “a priori” kansschatting w verdere diagnostische algoritmes ontwikkeld 

 

D-Dimeer 

 trombose gaat gepaard met fibrinolyse → fibrine w afgebroken door plasmine → D-dimeer is 

afbraakproduct van fibrine dat hierbij ontstaat 

 mogelijk om D-dimeer test te gebruiken om voorafgaand aan verdere diagnostiek kans op 

aanwezigheid veneuze trombose beter te voorspellen 

o D-dimeer kan w bepaald dmv immuno-assays die onderling verschillen in sensitiviteit en 

specificiteit 

o test is alleen klinisch bruikbaar indien hij klinisch gevalideerd is 

 verhoogde spiegel van D-dimeer is dus NIET bruikbaar om veneuze trombose op te sporen 

MAAR normale spiegel sluit recente veneuze trombose met vrij grote zekerheid uit 

o acute veneuze trombose: meestal verhoogde plasmaspiegel van D-dimeer  

o veel andere omstandigheden: spiegel eveneens verhoogd  

 vb. inflammatoire of maligne aandoeningen 

 vb. zwangerschap  

 vb. postoperatieve fase 

 

Onderzoek bij verdenking DVT  

 (duplex)echografie  

o bij symptomatische pt’en: compressie-echografie is onderzoek met hoge sensitiviteit 

(95%) en specificiteit (96%) voor detectie proximale (vanaf v. poplitea) DVT vh OL 

 trombose 

 niet-samendrukbaarheid vd vene is op zich gevoelige indicator van trombose 

 intraluminaal echogeen materiaal 

 sensitiviteit voor geïsoleerde kuitvenetrombose ligt beduidend lager (ong 70%) 

o waarde van echografie bij asymptomatische pt’en met verhoogd risico op DVT is beperkt 

 flebografie (venografie) 

o klassieke ascenderende contrastflebografie blijft “gouden standaard” bij diagnostiek DVT 

o ervaring met deze onderzoeksmethode neemt af omdat in klinische praktijk bij 

vraagstelling DVT dit onderzoek bijna volledig w vervangen door compressie-echografie 
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Onderzoeken bij verdenking PE  

 vnl spiraalcomputertomografie (spiraal CT) w gebruikt 

o spiraal CT: röntgenbuis maakt cirkelbeweging rondom pt  

o spiraal CT bij scanners met meerdere detectoren: multidetector CT 

 gehele thorax kan in < 10 sec afgebeeld w 

 resultaat: enorme verbetering vd beeldkwaliteit door  

 afname bewegingsartefacten en partiële volume-effecten  

 effectiever gebruik van contrast 

o diagnose longembolie is gebaseerd op directe visualisatie van  

 centraal vullingsdefect door materiaal met lage densiteit (trombus) omgeven door rand 

contrast 

 wandstandig vullingsdefect  

 volledige obstructie vd betreffende longarterie 

o sensitiviteit en specificiteit multidetector CT  

 voor centrale longembolie: sensitviteit 95 – 100%, specificiteit 97 – 98% 

 voor subsegmentale longembolie: sensitiviteit veel lager 

 maar klinisch belang geïsoleerde subsegmentele longembolie (in afwezigheid 

centrale longembolie) is nog niet helemaal duidelijk 

o meerwaarde van CT tov pulmonalisangiografie en nucleair onderzoek: mogelijkheid om bij 

afwezigheid longembolie alternatieve diagnose te stellen 

o nadelen 

 stralendosis 

 contrast: contrastallergie en contrast-geïnduceerde nefropathie 

 ventilatie-perfusiescintigrafie  

o is screeningsmethode om longembolie op te sporen bij pt’en met klinische verdenking 

 perfusiescan w doorgaans verkregen door IV injectie 99mTechnetium-gemerkte 

macroaggregaten van albumine  

 ventilatiescan w verkregen door inhalatie 133Xenon, 81mKrypton of 99mTc-Technegas 

o basisprincipe 

 arteriële obstructie geeft persfusiedefect met intacte ventilatie (“mismatch”) 

 bij parenchymateuze longziekte: zowel ventilatie als perfusie afwijkend (“match”) 

o in praktijk: wit-zwartonderscheid niet altijd mogelijk → overwegen grijsschakeringen 

o ventilatie-perfusiescintigrafie: geïnterpreteerd in graden van waarschijnlijkheid van PE → 

hoge probabiliteitsscan (minstens 1 segmentaal defect met normale ventilatie): volstaat 

voor diagnose 

o voordelen 

 hoge sensitiviteit en negatieve predictieve waarde 

 lagere stralingsdosis (1,2 mSv) 

 geen contrast 

o nadelen 

 grootste nadeel: hoge aantal niet-diagnostische onderzoeken (28 – 46%) 

 criteria om tot vss graden van waarschijnlijkheid te komen: blijven stof voor discussie  

 belangrijke inter-observervariatie in interpretatie vd resultaten 

 pulmonalisangiografie: enkel nog uitzonderlijk gedaan 

o L en R a. pulmonalis w selectief gekatheteriseerd (meestal via v. femoralis) 

o diagnostische criteria zijn  

 aanwezigheid van intraluminaal vullingdefect waaromheen contraststof vloeit  

 volledige afsluiting van (tak van) longarterie 

o variatie van de interpretatie  

 zeer klein voor longembolieën die kwab of segment afsluiten 

 w belangrijk voor kleinere subsegmentele embolieën  

o invasieve techniek die vaak bij zwaar zieke pt’en moet w uitgevoerd → complicaties 

 in centra met ervaring 

 risico op ernstige complicaties geschat op 0,3 tot 0,5%  

 risico op fatale complicaties geschat op 0,03% 
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o nog steeds referentietest voor diagnostiek van longembolie → formele evaluatie van 

sensitiviteit en specificiteit niet mogelijk 

 echocardiografie  

o TTE en TEE → kan soms trombus rechtstreeks visualiseren in 

 R hart  

 proximale longslagader  

o techniek is vnl nuttig om andere levensbedreigende afwijkingen uit te sluiten bij pt’en met 

ernstige symptomen suggestief voor longembolie 

 ventrikel-septumruptuur 

 harttamponade 

 aortadissectie 

o echocardiografie is vnl aanvullend onderzoek: R-hartdysfunctie opsporen en volgen  

 dilatatie en hypokinesie vd RV 

 verplaatsing vh interventriculaire septum naar L 

 insufficiëntie vd tricuspidalisklep 

o bij pt’en met verdenking op paradoxale embolie: open foramen ovale kan w opgespoord 

 arteriële bloedgassen 

o PO2
 meestal laag (maar kan normaal zijn) 

o PCO2
 meestal laag (maar kan normaal of toegenomen zijn) 

 ECG (w toch gedaan om infarct uit te sluiten) 

o tachycardie: kan nuttig zijn maar is niet specifiek 

o S1 Q3 T3 patroon = S in I, Q in III, omgekeerde T in III 

 niet specifiek voor PE 

 enkel aaanwezig igv zware R hartoverbelasting 

o R hart strain kan optreden bij groter PE (niet-specifiek) 

o ECG vnl nuttig bij suggestie/uitsluiten andere aandoeningen vb. MI, pericarditis, … 

 

Diagnostische strategieën 

 strategieën zijn vnl gevalideerd voor eerste episode van VT 

o waarde bij recidief: onduidelijk 

o aantonen DVT bij pt met verdenking op longembolie bewijst niet bestaan van PE maar  

 zelfde behandeling  

 laat toe invasieve diagnostiek te vermijden 

 voorgestelde algoritmen w in klinische praktijk liever soepel dan star toegepast 

o risico van pulmonalisangiografie is lager dan risico van nodeloze langdurige antistolling 

o klinische beslisregel volgens Wells bij DVT 

 tabel 

klinische kenmerken score 

maligniteit (tot 6m na laatste behandeling of palliatief) 1 

immobilisatie onderste ledematen (parese, paralyse, recente gips) 1 

bedrust > 3 dagen en/of grote operatie in voorbije 12 weken 1 

zwelling volledige been 1 

verschil in kuitomvang > 3 cm 1 

pitting oedeem van symptomatische been 1 

uitgezette oppervlakkige venen (niet-variceus) 1 

pijn over beloop van diepe venen 1 

vroegere gedocumenteerde DVT 1 

alternatieve diagnose minstens even waarschijnlijk -2 

 totale score ≥ 2: DVT waarschijnlijk 

 totale score < 2: DVT onwaarschijnlijk 
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 veel gebruikt algoritme voor diagnostiek DVT waarbij gebruik w gemaakt van klinische 

beslisregel, D-dimeer test en echografisch onderzoek 

 pt’en met klinische score “onwaarschijnlijk” en normaal D-dimeer: veilig om af te 

zien van verder onderzoek en antistollingsbehandeling achterwege te laten 

 bij abnormaal D-dimeer of bij score ≥ 2: echografie w uitgevoerd 

 bij negatief compressie-echografie: antistolling achterwege gelaten (bij hoge 

klinische verdenking w geadviseerd echografie na enkele dagen te herhalen) 

 bij positieve echografie: antistolling 

o longembool: eerst risicostratificatie → kijken of pt in shock/hypotensie is 

o klinische beslisregel volgens Wells bij longembool 

 tabel 

klinische kenmerken score 

klinische tekenen van trombosebeen (minimaal zwelling en pijn bij 
palpatie) 

3,0 

alernatieve diagnose minder waarschijnlijk dan longembolie 3,0 

hartfrequentie > 100 slagen/minuut 1,5 

immobilisatie of operatie in 4 voorafgaande weken 1,5 

DVT of longembolie in voorgeschiedenis 1,5 

hemoptoe 1,0 

maligniteit (tot 6 m na laatste behandeling of paliatief) 1,0 

 totale score ≥ 4: PE waarschijnlijk 

 totale score < 4: PE onwaarschijnlijk 

 algoritme voor diagnostiek van longembolie (volgens Christopher studie) 

 combinatie “lage waarschijnlijkheid” (score ≤ 4) en normale D-Dimeer: achterwege 

laten verdere diagnostiek zonder antistollingsbehandeling veilig (risico PE 1,7%) 

 igv score > 4 of abnormaal D-dimeer: multidetector CT (MDCT) doen 

 bij negatieve CT uitslag: antistolling kan veilig w onthouden 

 bij positieve CT: antistolling 

 igv MDCT inconclusief: angiografie 

 er zijn aantal risicosituaties waarin risico op VT sterk verhoogd is vb. na operaties 

o bij dergelijke risicosituaties: preventief gehandeld → profylactisch antistollende medicatie  

o standaard indicaties voor geven van profylactische antistolling  

 grote abdominale ingrepen 
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 vrijwel alle orthopedische en neurochirurgische ingrepen 

 patiënten met maligniteit die kleinere operatie ondergaan 

 pt’en die reeds eerder trombose hebben doorgemaakt: krijgen in risicosituaties (vb. in 

kraambed, tijdens langdurige bedrust en rondom operatieve ingrepen) antistolling 

o meestal w profylaxe gegeven ovv LMWH  

 1x/d SC toegediend 

 geen controle vh antistollend effect met laboratoriumonderzoek nodig  

 dosering afhankelijk vh risico op trombose: risico-inschatting bij individuele pt  

 lage (standaard) dosis  

 hoge dosis 

o in ieder ZH moet richtlijn of protocol zijn  

 indicaties voor profylaxe VT vastgelegd 

 omdat er vss LMWHs zijn geregistreerd: keuze en dosering moet w benoemd 

o indien mogelijk: risico’s mijden  

 vb. CI voor gebruik orale anticonceptiva bij pt’en die trombose hebben doorgemaakt  

o indicaties voor preventieve antistolling → in vss richtlijnen vastgelegd vb. opgesteld door  

 American College of Chest Physicians (ACCP)  

 werkgroep preventie veneuze trombose vh CBO 

 

Behandeling veneuze trombose 

 behandeling van VT: antistollende medicatie 

o doel 

 uitbreiding vh stolsel tegengaan  

 voorkomen dat er longembolie ontstaat 

 vermindering risico van recidief VT of ontwikkelen van post-trombotisch syndroom  

 bij pt’en met PE: risico vh ontwikkelen van pulmonale hypertensie verkleinen 

o pt’en met DVT, PE en kuitvenetrombose: allen behandelen met antistollende medicatie 

o standaardbehandeling 

 bij stellen diagnose: starten met LMWH (of UH) + vit K antagonisten 

 LMWH 1 – 2x per dag SC: tegenwoordig therapie van keuze 

 voorspelbare farmacokinetiek  

 w enkel obv lichaamsgewicht gedoseerd  

 IV toegediend ongefractioneerde heparine 

 frequent laboratoriumonderzoek is noodzakelijk: dosis aanpassen 

 orale antistolling met vit K antagonisten 

 vb. fenprocoumon of acenocoumarol 

 na 5 – 7 dagen: vit K antagonisten goed ingesteld en INR 2 dagen binnen 

therapeutisch gebied → (LMW)heparine w gestaakt 

 andere optie: orale anti-Xa of anti-IIa 

 bij DVT vh been 

o been w gezwachteld en therapeutische elastische kous w aangemeten  

 reden: kans op post-trombotisch syndroom verlagen 

 pt w geadviseerd om kous gedurende twee jaar te dragen 

o thuis vs in ziekenhuis 

 tegenwoordig w patiënten met trombosebeen na stellen vd diagnose met 

antistollingstherapie meestal thuis behandeld 

 in minderheid vd gevallen: behandeling in ziekenhuis noodzakelijk 

 nierinsufficiëntie  

 ernstige comorbiditeit 

 kinderen met veneuze trombose  

o trombolyse bij DVT? (~kliniek) 

 enkel bij hoge DVT: a. iliaca of a. femoralis (zeker niet meer distaal) 

 zeer hoog bloedingsrisico! 

 ZEKER NIET met anticonceptiepil stoppen bij trombolyse doen! want dan krijgt meisje 

regels en dat is bloeding! 
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 longembolie 

o pt’en steeds in ZH behandeld behalve igv PESI (pulmonary embolism severity index) 0  

kenmerk punten 

> 80 jaar 1 

VG van kanker 1 

VG van congestief HF of chronische longaandoening 1 

hartfrequentie ≥ 110/min 1 

systolische BD < 100 mmHg 1 

arteriële zuurstofsaturatie < 90% 1 

o bij pt’en met PE die zich met ernstige klachten presenteren (vb. hemodynamische 

instabiliteit): trombolytische therapie kan overwogen w 

 indicaties 

 massale PE, hemodynamisch onstabiel 

 discussie: hemodynamisch stabiel maar RV overbelasting 

 niet igv PE zonder RV overbelasting 

 IV w fibrinolyticum toegediend (vb. t-PA of streptokinase) 

 doel: stolsel direct oplossen → doorgankelijkheid vd longcirculatie verkrijgen 

 er is idd snellere klaring van klonters 

 langere termijn benefit niet bewezen 

 nadeel: kans op ernstige bloedingen  

 risico: 2% intracranieel, 10 – 20% majeur 

 trombolytische therapie alleen uitgevoerd  

 in levensbedreigende situatie  

 of bij ernstige hemodynamische instabiliteit: gedefinieerd als  

 systolische bloeddruk <100 mmHg 

 evt shockverschijnselen: tekenen van orgaanperfusiestoornissen (koude en 

klamme huid, oligurie, verlaagd bewustzijn, lactaatacidose bij 

bloedgasanalyse) 

o embolectomie (Trendelenburg operatie): zelden gedaan → indicaties 

 massale longembolie met hemodynamische of respiratoire instabiliteit waarbij 

trombolyse tegenaangewezen is of faalt 

 chronische longembolie met pulmonale hypertensie (endarterectomie) 

 antistollingsbehandeling met vitamine K antagonisten w 3 – 12 maanden verdergezet 

afhankelijk vd ernst en oorzaak vd veneuze trombose 

o trombose die ontstaat na luxerend moment (vb. operatie of gipsverband): 3 – 6 m  

o igv idiopathische veneuze trombose: behandeling minimaal 6 – 12 maanden 

 6 maanden of langer afhankelijk van individueel risicoprofiel 

 aspirine overwegen na stop 

 profylaxe (LMWH of dOAC): in risicosituatie 

o pt’en die recidief trombose doormaken w langduriger behandeld met orale antistolling 

 meestal: levenslang antistolling 

 soms: overwogen om pt’en die pas recidief krijgen > 1 jaar na staken vd antistolling 

na eerste VT gedurende maar 1 jaar te behandelen 

o duur vd antistollingsbehandeling: niet afhankelijk van aanwezigheid erfelijke 

trombofiliefactor want deze afwijkingen beïnvloeden recidiefrisico niet of nauwelijks  

o alleen aantonen van circulerend lupus anticoagulans is reden om duur vd antistolling te 

verlengen 

 behandeling met vit K antagonisten gebeurt onder controle vd INR  

o streefwaarde 2,5  

o therapeutische breedte van 2,0 – 3,0 

 uitzondering: pt’en met onderliggende maligniteit die VT ontwikkelen 

o deze pt’en hebben grote kans van recidief tijdens behandeling met vit K antagonisten 

o behandeling met LMWH reduceert risico van recidief VT met ongeveer 50% 

 pt’en met niet-gemetastaseerde maligniteit: leidt mogelijk ook tot verlaging mortaliteit 

 antistollingsbehandeling bij pt’en met maligniteit w minstens 6 maanden voortgezet of 

langer indien er nog actieve ziekte is 
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 belangrijkste nadeel van antistollingsbehandeling: optreden van bloedingen 

o bij pt’en die langdurig met antistolling w behandeld: risico op ernstige bloedingen ong 1% 

per jaar waarvan 1/4 fataal is 

o dus nut van antistollingstherapie (voorkómen van recidief trombose) moet w afgewogen 

tegen risico van bloeding 

o kans op bloedingen is groter bij  

 oudere patiënten  

 patiënten met maligniteit 

o belangrijk: per pt afweging maken over duur vd antistolling en keuzes ook goed met pt te 

bespreken 

 vena cava filter = implanteerbaar zeefje dat percutaan via v. femoralis of v. jugularis w 

ingebracht in v. cava inferior net onder niveau vd niervenen 

o doel: longembolie voorkomen bij trombosebeen  

 vermindert vroeg recidief PE 

 maar toename laat recidief DVT 

o filter w meestal voor korte periode ingebracht (tijdelijke filter): 4 – 6 weken 

o pt’en moeten ter voorkoming van trombosering vd filter ook antistolling gebruiken 

o waarde vh implanteren van v. cava filter is omstreden → gebruik w alleen geadviseerd in 

bijzondere situaties: indicaties 

 longembolie met absolute contra-indicatie voor antistolling 

 PE + embolectomie, trombarterectomie 

 PE + beperkte cardiopulmonale reserve 

 recidief longembolie tijdens adequaat ingestelde antistollingsbehandeling 

 NIET: ‘free floating trombus’, primaire preventie 

o voorwaarde: veneuze filters zouden antistollingsbeleid niet mogen beïnvloeden 

 

Prognose 

 recidief risico 

o pt’en die VT hebben gehad en daarvoor 3 – 6m zijn behandeld: na staken vd antistolling  

 kans op recidief van ong 2 – 5% in eerstvolgende jaar 

 loopt op tot ongeveer 30% na 10 jaar 

o als pt PE heeft doorgemaakt: kans groter dat volgende trombotische episode ook 

longembolie betreft 

o kans op recidief is sterk afhankelijk vd oorzaak vd veneuze trombose 

 laag igv post-operatief opgetreden veneuze trombose  

 hoog igv idiopathische veneuze trombose of aanwezigheid van lupus anticoagulans 

 mannen 3x hogere recidiefkans dan vrouwen 

 belangrijke lange-termijn complicatie van DVT vh been: post-trombotisch syndroom (PTS) 

o ontstaat zonder preventieve maatregelen in ong 30 – 50% vd pt’en 

o syndroom w gedefinieerd als complex van klachten volgend op DVT waarbij veneuze 

reflux en belemmerde veneuze afvloed centraal staan 

 vaak zwelling en persisterende pijn of zwaar gevoel in been 

 atrofie  

 verkleuring vd huid  

 soms met ulceratie tot gevolg 

o soms jaren na DVT pas presentatie: klepjes zijn aangetast waardoor ader minder 

functioneel is 

o kans op ontwikkelen post-trombotisch syndroom w gereduceerd door dragen van 

therapeutische elastische kous gedurende minstens 2 jaar 

 niet-behandelde longembolie heeft mortaliteit van ong 30% 

o vnl tgv recurrente embolie 

o accurate diagnose en behandeling met anticoagulantia vermindert mortaliteit tot 2 – 8% 

o pt’en met massieve longembolie overlijden meestal binnen 1 – 2 uur na acute moment 

 massieve PE = PE geassocieerd met SBD <90 mmHg of daling vd SBD met ≥40 mmHg 

gedurende >15 min zonder alternatieve verklaring (hypovolemie, sepsis, arythmie) 
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o pt’en met trombus in rechter ventrikel (RV) hebben hogere mortaliteit dan pt’en zonder 

RV trombus 

 RV dysfunctie veroorzaakt door longembolie verhoogt mortaliteit vnl bij pt’en bij wie 

BNP (brain natriuretic peptide) gestegen is 

 impact van RV dysfunctie zonder hypotensie is nog omstreden 

 chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie komt voor bij 1 – 5 % vd pt’en die 

longembolie heeft doorgemaakt 

o pulmonale hypertensie w gedefinieerd als gemiddelde druk in a. pulmonalis in rust van 

>25 mmHg of bij inspanning van >30 mmHg 

o vaak w diagnose pas gesteld als pt’en zich met aanhoudende dyspnoe enkele maanden na 

longembolie presenteren 

o diagnose kan w gesteld door  

 invasieve drukmeting  

 echocardiografie 

o behandeling 

 pulmonale trombo-endarterectomie is enige behandeling met effect op klachten en 

overleving bij chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie 

 advies: pt’en levenslang met antistolling behandelen → nieuwe longembolie voorkomen 

 veneuze trombose is ernstige aandoening 

o ong 5% vd pt’en met VT overlijdt binnen maand na diagnose 

 bij pt’en met maligniteit is dit 20% 

 bij pt’en zonder maligniteit is éénmaands-sterfte ook hoog (4%) 

o van alle pt’en met trombose: >1/5 na één jaar overleden 

 pt’en met longembolie die hemodynamisch stabiel zijn maar wel verminderde RV functie 

hebben: hoger sterfterisico dan pt’en zonder RV-falen 

o onderzoek of deze pt’en baat hebben bij agressievere behandeling (vb. toedienen van 

trombolytica) 

 

Opmerking: Cockett syndroom (May-Thurner) is risicofactor voor VT 

 zeker aan denken bij jonge vrouw 

 komt voor als pulserende R a. iliaca over L v. iliaca kruist 

o “webvorming” is gevolg 

o vnl bij pt’en die lang en slank zijn en niet te veel vet 

in bekken hebben → op termijn vernauwing thv 

ostium vd v. iliaca 

 op MR: moeilijk te zien voordat trombus is opgelost maar wel zichtbaar nadat trombus 

verdwenen is 
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Immuungemedieerde trombose 

 

Heparin Induced Thrombocytopenia  

 

Trombocytopenie: frequente complicatie van behandeling met heparine 

 eerste type (type I heparine geïnduceerde trombopenie): niet klinisch relevant 

o beperkte trombocytopenie treedt op binnen eerste 2 dagen na start vd behandeling met 

heparine met vaak normaliseren bij verderzetten vd behandeling 

o mechanisme: niet-immuun → heeft wsl te maken met rechtstreeks effect van heparine op 

de bloedplaatjesactivatie 

o zeer frequent 

 type II heparine geïnduceerde trombopenie (HIT-II) = wel ernstig! 

o immuungemedieerd: w veroorzaakt door vorming van antistoffen tegen complex gevormd 

door heparine en PF 4 (plaatjes factor 4) 

 PF4: eiwit aanwezig in α-granules vd bloedplaatjes dat w gesecreteerd bij activatie vd 

bloedplaatjes 

 heparine-afhankelijke IgG antistoffen komen voor bij ong 2 – 3% vd pt’en die w 

behandeld met niet-gefractioneerde heparine met behandelduur > 4 dagen 

 frequentie van HIT antistoffen  

 frequenter bij pt’en die heparine krijgen ter gelegenheid van cardiale chrirurgie 

dan bij andere types heelkunde 

 veel hoger bij behandeling met UH dan bij behandeling met LMWH 

 meeste pt’en die HIT ontwikkelen kregen IV of SC heparine als behandeling voor 

trombose of voor profylaxe MAAR hoeveelheid heparine nodig voor uitlokken van 

HIT is zeer klein 

 vb. pt’en die HIT ontwikkelden na blootstelling aan maar 250 eenheden heparine 

in heparineflush  

 vb. pt’en die HIT kregen na gebruik van met heparine gecoate katheters 

o treedt typisch op binnen 5 – 14 dagen na starten vd behandeling met heparine 

o kan w gecompliceerd door vorming arteriële en veneuze trombose 

 paradox: trombose bij pt met trombopenie behandeld met anticoagulans! 

 

Pathofysiologie  

 heparine geïnduceerde antistoffen w niet door heparine alleen geïnduceerd maar wel door 

complex van heparine met PF4 

o heparine-PF4-antistof complex bindt aan bloedplaatjesoppervlak via Fc-gedeelte vd Ig-

molecule → herkend door Fc-γ RIIA receptoren op bloedplaatjesoppervlak 

 leidt tot bloedplaatjesactivatie met verder 

vrijstellen van PF4 

 geactiveerde bloedplaatjes aggregeren → 

worden voortijdig uit circulatie verwijderd → 

onstaan trombocytopenie en vaak ook 

trombose (HITT) 

o PF4-antistof complexen kunnen binden aan 

heparaansulfaten op opp van endotheelcellen → 

endotheelcellen activeren en/of beschadigen met 

verhoogde TF en trombinegeneratie 

 trombose veroorzaakt door HIT antistoffen: typisch heel bloedplaatjesrijk en macroscopisch 

wit aspect 

o andere benaming voor HIT: “white clot” syndroom 

 er zijn meerdere mechanismen geassocieerd met medicatie geassocieerde trombopenie maar 

HIT is uniek want veroorzaakt activatie van bloedplaatjes  

o verklaart waarom HIT als enige medicatie-geïnduceerde trombopenie geassocieerd is met 

trombose ipv met bloeding 
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Klinische symptomen  

 tijdstip ontstaan trombopenie  

o typisch 4 – 10 dagen na starten vd behandeling met heparine 

o ontstaan na 2 weken of langer is ongewoon 

o vroeger optreden trombopenie kan w gezien bij pt’en die in vorige 3 – 4 weken al met 

heparine werden behandeld 

 trombopenie veroorzaakt door immuungemedieerde HIT is zelden diep 

o bloedplaatjesaantallen typisch > 20.000/µL (mediaan dieptepunt 60.000/µL)  

o gevolg: spontane bloeding zeldzaam 

o is in tegenstelling tot andere immuungemedieerde trombopenieën  

 vb. idiopathische trombocytopenische purpura en posttransfusie purpura 

 dan presenteren pt’en met bloedplaatjesaantallen < 10.000/µL en klinische bloeding 

 belangrijkste klinische probleem geassocieerd met HIT: trombose (ong 10% vd pt’en met 

HIT antistoffen) 

o arterieel (15 – 20%) 

 aortofemoraal 

 ischemisch CVA 

 myocardinfarct 

o veneus 

 DVT (50%) 

 onderste ledematen (vaak bilateraal) 

 bovenste lidmaat (op plaats katheter) 

 longembolie (25%) 

 met intra-atriale of intra-ventriculaire trombose 

 uitzonderlijk ontstaat anafylactische reactie na toedienen van heparine 

 herstel van bloedplaatjesaantal na stoppen van heparine 

o duidelijk tss 24 – 48u 

o volledig binnen 5 dagen 

o uitzonderlijk > 10 dagen 

 

Diagnose  

 verdenking op basis vh klinische syndroom!  

 bepaling van HIT antistoffen 

o meestal door immuno-assay: gebruik van heparine-PF4 complexen als antigen 

 zeer gevoelige assay (91 tot > 97%) 

 slechts geringe specificiteit (74 tot 86%) 

 is geen functionele assay → detecteert ook antistoffen die geen bloedplaatjes activeren 

o functionele bepalingen 

 serotonine release uit bloedplaatjes 

 bloedplaatjesactivatie 

 

Preventie  

 niet-gefractionneerde heparine vervangen door LMWH waar mogelijk want incidentie HIT bij 

LMWH veel lager  

 indien mogelijk: duur behandeling met UH beperken tot < 5 d door snelle start coumarines 

 

Behandeling  

 onmiddellijk stoppen alle blootstelling aan heparine (ook via heparine flushes) 

o hoog risico voor trombose: blijft na stoppen tot normalisatie vd bloedplaatjes 

o LMWH ook vermijden: kruisreactie met heparine-geïnduceerde antistoffen kan bestaan 

 behandeling moet w gestart bij klinische verdenking en niet w uitgesteld tot laboratorium 

confirmatie: behandelen van pt’en met trombose met  

o directe trombine-inhibitor (lepirudine)  

o of evt danaparoid  

o of fondaparinux 
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 bij pt’en zonder trombose: evt tromboseprofylaxe overwegen met 1 van deze middelen tot 

bloedplaatjesaantal is genormaliseerd 

 

Antifosfolipidensyndroom (APS) 

 

Inleiding: antifosfolipidensyndroom  

 verworven protrombotische aandoening 

 werd voor eerst beschreven bij pt’en met SLE 

 APS is auto-immuunziekte die gekenmerkt w door 2 majeure componenten 

o aanwezigheid minstens 1 auto-antistof uit groep antifosfolipidenantistoffen (aPL) in 

plasma 

 IgG of IgM anticardiolipineantistoffen  

 anti β2-glycoproteïne I antistof 

 en/of lupus anticoagulans  

o tenminste 1 vd volgende klinische kenmerken  

 veneuze, arteriële of microbloedvat trombose in eender welk orgaan of weefsel  

 zwangerschapscomplicaties vb. laattijdige miskraam, foetale dood 

 definitieve diagnose vh antifosfofolipiden-syndroom: vereist gelijktijdige aanwezigheid  

o minstens één vd bovenstaande klinische kenmerken  

o minstens één vd bovenstaande laboratoriumkenmerken  

 hierboven: nog heel aantal kenmerken die vaak w gezien bij pt’en met APS maar die niet 

geïncludeerd zijn in internationaal erkende definitie van APS 

o meest frequente hiervan  

 trombocytopenie  

 livedo reticularis 

 

Antistoffen 

 antifosfolipidenantistoffen (aPL)  

o aPL: heterogene groep auto-antistoffen die gedetecteerd w owv eigenschap om te 

reageren met fosfolipiden  

 ofwel in fosofolipide-afhankelijke stollingstesten (lupus anticoagulans)  

 ofwel in immuno-assays (ELISAs) (anticardiolipineantistoffen) 

o inmiddels duidelijk dat ze niet gericht zijn tegen fosfolipiden op zich maar wel tegen 

plasma-eiwitten gebonden aan fosfofolipiden 

 best gekende eiwit: β2-glycoproteïne-1 

 plasma-eiwit zonder gekende functie 

 bindt zeer gretig aan negatief geladen fosfolipiden 

 andere plasma-eiwitten: protrombine, proteïne C en annexine V 

 zijn allemaal eiwitten die betrokken zijn bij stollingsproces → mogelijk relevant voor 

verklaren vd tromboseneiging geassocieerd met deze antistoffen 

o diagnose APS w bemoeilijkt door twee belangrijke problemen 

 veel antifosfolipidenantistoffen zijn niet-pathologisch en niet geassocieerd met APS  

 standaardisatie vd labotesten voor anticardiolipineantistoffen en lupus anticoagulans is 

zeer moeilijk  

 voorkomen transiënte en niet-pathologische anticardiolipineantistoffen  

o lupus anticoagulans en anticardiolipineantistoffen (alleen of in combinatie): gevonden bij 

normale bloeddonoren 

 in sommige series w ze gevonden in tot 5% van normale donoren 

o aPL komen frequent voor bij auto-immune en reumatische ziekten → vnl bij SLE 

 ong 30% vd SLE pt’en hebben lupus anticoagulans  

 23 – 47 % vd SLE pt’en hebben anticardiolipine antistoffen 

o frequent bij lymfomen 

o prevalentie in normale populatie stijgt bij infecties 

o meest frequente oorzaak van transiënte (!) antifosfolipidenantistoffen is infectie: dan 

meestal IgM-anticardiolipineantistoffen 
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 meest gezien na virale infectie, maar ook na bacteriële of parasitaire infecties 

 viraal 

 HIV virus 

 hepatitis A, B, C 

 varicella 

 CMV 

 adenovirussen 

 parvovirussen 

 bacterieel 

 Helicobacter pylori 

 leptospirose 

 ziekte van Lyme 

 sepsis 

 parasitair: malaria 

 laboratoriumtesten 

o anticardiolipine antistoffen (ACL) 

 standaardtesten die w uitgevoerd: ELISA (enzyme linked immunoassay) voor detectie 

IgG en IgM anticardiolipineantistoffen 

 sommige antifosfolipidenantistoffen reageren niet met cardiolipine maar met β2-

glycoproteïne-I, protrombine, fosfatidylinositol of nog andere antigenen 

 assays voor dit type antistoffen: niet gestandaardiseerd voor klinisch gebruik en 

klinisch nut nog niet duidelijk 

o lupus anticoagulantia: gericht tegen plasma-eiwitten zoals β2-glycoproteïne-I, 

protrombine of andere, die gebonden zijn aan negatief geladen fosfolipiden 

 interfereren met routine hemostasetesten door bezetten vh fosfolipide-oppervlak 

 lupus anticoagulans is eigenlijk geen anticoagulans maar risicofactor voor arteriële 

en/of veneuze trombose 

 interfereren in vitro met fosfolipide-afhankelijke stollingstesten 

 antistoffen blokkeren assemblage vh protrombinasecomplex “in vitro” → resulteert in 

verlenging van in vitro stollingstesten  

 gevoelige testen: testen met verminderd fosfolipidegehalte 

 aanwezigheid van lupus anticoagulans is één vd meest frequente oorzaken van 

verlengde aPTT 

 uitzonderlijk ook PT 

 gevoeligheid van deze stollingstesten voor lupus anticoagulantia w opgedreven door 

testen uit te voeren in aanwezigheid van verdunde fosfolipidenoplossing 

 aanwezigheid van inhibitor-activiteit w geverifieerd door uitvoeren van mengtesten 

met normaal plasma  

 mengproef met normaal plasma: geen correctie van aPTT 

 toevoegen van overmaat fosfolipiden: correctie aPTT 

 er w nagekeken of er geen specificiteit is voor één vd stollingsfactoren 

o concordantie voor aanwezigheid anticardiolipine antistoffen en lupus anticoagulans: 86% 

 vaak omvatten lupus anticoagulantia echter andere populatie auto-antistoffen dan 

anticardiolipine antistoffen → bij klinische verdenking moeten dus beide types 

antistoffen w opgespoord 

 

Pathogenese van trombose en zwangerschapscomplicaties blijft onduidelijk 

 vss mechanismen die antifosfolipidenantistoffen teweeg brengen → wsl draagt combinatie 

van deze mechanismen bij aan ziekteproces  

o inductie expressie van weefselfactor (TF) door monocyten  

o inhibitie functie vd natuurlijke stollingsinhibitoren (geactiveerd proteïne C en proteïne S)  

o inductie endotheelcelapoptose  

o bloedplaatjesactivatie via Fc-receptoren  

 pathogenese van zwangerschapscomplicaties is nog moeilijker uit te leggen 
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o momenteel denkt men dat ischemie vd placenta belangrijkste mechanisme is dat leidt tot 

mislopen vd zwangerschap 

 antitrombotische medicatie als heparine en aspirine heeft gunstig effect op 

zwangerschapscomplicaties: w door velen beschouwd als bewijs voor deze therorie 

o meest frequente zwangerschapscomplicatie bij APS is miskraam voor 10e zws-week (dus 

voor ontwikkeling vd placentaire bloedsomloop) → suggereert dat ook andere 

mechanismen (vb. interferentie met implantatie) rol spelen 

 

Behandeling  

 VT en PE: klassieke behandeling met LMWH gevolgd door coumarines  

o coumarines → INR tss 2 en 3 

o risico op herhaalde trombose bij pt’en met APS is hoog 

 30 – 50 % per jaar in sommige reeksen 

 vaak w daarom al na 1e episode van spontane trombose bij deze pt’en langdurige 

antistolling aangeboden 

 pt’en met APS die arteriële trombose doormaken (CVA, myocardinfarct, perifere arteriële 

occlusie): behandeld met coumarines  

o itt gebruikelijke behandeling voor deze aandoeningen die bestaat uit antiplaatjesmiddelen 

(aspirine, clopidogrel) 

 pt’en met zwangerschapscomplicaties ikv APS: meestal behandeld met combinatie van 

LMWH (preventieve dosis) en lage dosis aspirine 

o data hierover zijn zeker nog niet éénvormig 
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Verhoogde bloedingsneiging 

 

Verhoogde bloedingsneiging kan zowel aangeboren zijn als verworven 

 

Inleiding: pathologisch bloeden, niet zo eenvoudig… 

 “bloeding” = relatief subjectief 

 onderscheid tss normale en pathologische bloeding 

o 25% vd ‘normale’ bevolking heeft minstens 1 bloeding tijdens leven 

o > 2 bloedingen w als pathologisch beschouwd 

 anatomische problemen: tandsteen, neuspoliep, baarmoederfibroom 

 bepaalde symptomen lijken op verhoogde bloedingsneiging maar hebben hier eigenlijk niks 

mee te maken 

o seniele purpura: komt door verzwakking vh bindweefsel 

o corticosteroïden: dun bindweefsel 

o vasculitis 

 tekens van verhoogde bloedingsneiging 

o purpura 

 petechieën 

 kleine puntvormige bloedingen 

 bijna altijd pt met trombopenie 

 ecchymosen 

 hematomen 

 oppervlakkig 

 spier 

 orgaan 

o (spontane) gewrichtsbloedingen: vnl bij pt’en met hemofilie 

o ‘spontane’ bloedingen (vs uitgelokte bloedingen) 

o abnormaal bloeden na trauma of chirurgie 

 anamnese bij pt die zegt dat hij/zij veel bloedt 

o bloedingsplaats- en type: huid, spieren, tandvlees, neus, tanden, gynaecologisch, 

urologisch, gastro-intestinaal, gewrichten 

o spontaan of na trauma 

o duur, hoeveelheid, frequentie 

o spontaan onder controle of medische hulp nodig 

o anemie, ijzertekort 

o provocaties vh hemostatisch systeem 

 tandextracties 

 maandstonden 

 bevalling, miskraam, abortus 

 NKO heelkunde: tonsillectomie, poliepectomie 

 algemene gynaecologische, urologische chirurgie: open of –scopische techniek 

 met scoop-techniek: moeilijker om hemostase te bereiken 

o medicatie 

 antitrombotica: antiaggregantia, anticoagulantia 

 andere GM met invloed op bloedplaatjes of stolling 

o algemene pathologie 

 leverlijden 

 nierinsufficiëntie 

 hematologische aandoeningen 

o klachten steeds aanwezig of recent ontstaan (wanneer?) 

o familiale geschiedenis 

 ‘hemofilie’, ‘von Willebrand’, … 

 bloedingsproblemen bij familieleden en zo ja, bij wie? (overervingspatroon) 

 labo-onderzoek bij bloedingsproblemen 

o bloedplaatjestelling 



Ine Bollen   Bloedstolling | 2015 - 2016  

38 | P a g i n a  
 

o PT (in sec of als INR), aPTT (in sec) 

o verder gericht onderzoek afhankelijk van resultaat 

 individuele stollingsfactoren 

 bloedplaatjesfunctie 

 

Aangeboren bloedingsneiging  

 afwijkingen kunnen op 2 niveaus zitten: primair vs stolling 

 primaire hemostase stollingsafwijking 

petechiën + - 

hemartrose - + 

hematomen + harde kern 

posttraumatisch onmiddellijk vertraagd 

slijmvlies spontaan na trauma 

o afwijkingen thv bloedplaatjes  

 vb. ziekte van Glanzmann: afwezige of afwijkende GPIIb-IIIa (fibrinogeen) receptor  

o tekort of afwijking van stollingsfactoren  

 hemofilie A (factor VIII)  

 hemofilie B (factor IX) 

 vss overervingspatronen 

o X-gebonden recessief: hemofilie A en B 

o autosomaal dominant: ziekte van von Willebrand 

o autosomaal recessief 

 bloedplaatjes functiestoornissen 

 andere stollingsfactordeficiënties 

 hemofilie 

o tekort of dysfunctie van factor VIII (A) of factor IX (B) 

o X-gebonden recessieve overerving 

o veel vss vormen qua ernst 

 ernstig 

 matig ernstig 

 mild = draagsters 

o incidentie: 1/15.000 levende mannelijke geboorten 

 85% hemofilie A (België: ong 800 pt’en) 

 15% hemofilie B (België: ong 200 pt’en) 

o 1/3: geen familiale voorgeschiedenis 

 soms lang in familie maar niet opgemerkt 

 nieuwe mutaties kunnen optreden  

 vnl mutaties van gen van factor VIII want is groot gen 

 vb. als bij mama mutatie is opgetreden → aan zoon doorgegeven 

o klinisch beeld 

 bloedingen 

 hematomen (harde kern) 

 spier- en gewrichtsbloedingen 

 bloedingen na trauma en chirurgie 

 chronisch: ernstige artropathie 

 ernst van klinisch beeld: afhankelijk van residueel factorgehalte  

 factor-gehalte kliniek 

ernstig < 1% - spontane bloedingen 
- gewrichts- en spierbloedingen 

matig 
ernstig 

1 – 4% - bloeding secundair aan 
trauma of heelkunde 

- occasioneel gewrichtsbloeding 

mild 5 – 40% bloeding secundair aan trauma 

of heelkunde 

 normale variatie: 50 - 150% vh gemiddelde normale gehalte (vnl mensen met 

bloedgroep O hebben lager gehalte) 

o draagsters van hemofilie 
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 willekeurige inactivatie van 1 X-chromosoom (lyonisatie): meisjes kunnen ook echte 

hemofilie hebben bij één X met hemofilie-gen op 

 gemiddeld factor VIII-gehalte 50%  

 spreiding van 0 – 100% 

 sommige draagsters: verhoogde bloedingsneiging → 

moeten w behandeld volgens residueel factorgehalte 

 bij normaal stollingsfactorgehalte: diagnose door 

genetisch onderzoek 

o diagnose 

 aPTT: verlengd bij afwezigheid/verminderde functie factor VIII of IX 

 doseren factor VIII en factor IX 

 bepalen residuele activiteit factor VIII of IX 

 < 1%: ernstig 

 1 – 4%: matig ernstig 

 5 – 40%: mild 

 !milde hemofilie met (rand)normale aPTT 

o behandeling acute bloeding bij hemofilie: FVIII of FIX concentraat (recombinant) 

 identificeer type van deficiëntie! → bepaal concentraat gebruikt door pt 

 onmiddellijke transfusie van stollingsfactor 

 dosis voor volledige correctie is afh van type deficiëntie en lichaamsgewicht 

 plan volgende transfusies: t1/2 van stollingsfactoren is 8 – 24u 

o ernstige hemofilie: preventieve behandeling 

 igv ernstige hemofilie (< 1%): meestal thuis/profylactische behandeling met IV 

toediening stollingsfactorconcentraat (zelftransfusie) 

 doel: voorkomen (gewrichts)bloedingen en resulterende gewrichtsschade 

 steeds meetbaar stollingsfactorgehalte behouden: > 1% 

 FVIII: 3x per week IV 

 FIX: 2x per week IV 

 bloedingspatroon zeer variabel: eerste bloeding 1 jaar – 4 jaar 

 IV toegangsweg! 

 voorkeur: perifere vene 

 geen port-à-cath of andere centraal veneuze acces! 

 start preventieve transfusies w individueel bepaald afh van klinisch beeld 

 toedienen van transfusies 

 eerste jaren: kinderarts/pediatrisch verpleegkundige 

 vanaf 4 – 5 jaar: ouders of verzorgers 

 vanaf 10 – 12 jaar: patiënt 

 

Verworven bloedingsneiging  

 oorzaak kan op vss niveaus zitten 

o bloedplaatjes 

 trombocytopenie 

 bloedplaatjesfunctiestoornissen 

o stollingsfactoren 

 verminderde productie 

 abnormale productie 

 specifieke stollingsfactor inhibitor 

o verhoogde consumptie: DIC 

 oorzaken 

o meestal: gebruik van medicatie (antiaggregantia, antitrombotica, trombolytica) 

o leverinsufficiëntie: enkel in vergevorderde situatie gedaalde synthesecapaciteit vd lever  

 matig leverlijden 

 daling bijna alle factoren: factor V, vit K afhankelijke factoren, fibrinogeen  

 paradoxaal vaak verhoogde factor VIII 

 ernstig leverlijden: ↓ factor V 
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 fulminante levercelnecrose: ↓ fibrinogeen 

 stollingstesten 

 vnl verlenging van PT 

 uiteindelijk ook van aPTT  

 ! vaak ook trombopenie – trombopathie 

o vitamine K deficiëntie  

 gevolg: depletie vd vit K afhankelijke stollingsfactoren (factoren II, VII, IX en X) → 

soms belangrijke bloedingsproblemen 

 bron van vit K 

 dieet: groene groenten 

 intestinale flora 

 oorzaken  

 vb. ondervoeding, antibioticagebruik, cholestase 

 vit K: antagonisme door coumarine (en superwarfarines) 

 kliniek 

 ontstaan van hematomen en bloedingen 

 typische pt: oud, weinig verse groenten en fruit, infectie (pneumonie) waarvoor AB 

 laboratorium 

 vnl verlenging vd PT + bij zeer uitgesproken deficiëntie kan ook aPTT wat verlengen 

 daling vit K afhankelijke factoren: II, VIII, IX en X 

 normaal factor V 

 behandeling 

 vit K toediening (konakion) 

 binnen 6 uur is hele stolling normaal genormaliseerd 

 langdurige toediening (weken – maanden) igv intoxicatie met ‘superwarfarine’ 

 onmiddellijke correctie met protrombine complex concentraat (PCC): zelden nodig 

 DD leverfalen vs vit K tekort 

 leverfalen: ↓ vit K afhankelijke factoren én factor V → PT en aPTT verlengd 

 vit K tekort of antagonisme → daling vit K afhankelijke factoren maar normale 

factor V 

o zeldzaam: auto-immuun antistoffen tegen  

 bloedplaatjes = ITP = immuun trombocytopenie  

 individuele stollingsfactoren 

 tegen welke factor? 

 meestal auto-antistoffen tegen factor VIII = “verworven hemofilie” 

 spontaan bij oudere personen 

 postpartum 

 bij andere auto-immuunpathologie (RA, lupus, pemphigus) 

 GM 

 paraneoplastisch 

 soms tegen factor V of factor II: postoperatief 

 uitzonderlijk tegen factor XIII 

 vnl oudere pt’en (uitz: postpartum) waarvan >50% geen andere pathologie heeft 

 kliniek: zeer ernstige bloedingsneiging 

 uitgebreide huid-spierbloedingen 

 vaak fataal 

 behandeling 

 eliminatie vd auto-antistof: immuunsuppressiva (oa steroïden, anti-CD20) 

 bloeding: geactiveerde stollingsfactor concentraten 

 

Opmerking: igv doodzieke pt met petechiën: denken aan meningokokkensepsis! → onmiddellijk 

ingrijpen want anders dodelijk!  



Ine Bollen   Bloedstolling | 2015 - 2016  

41 | P a g i n a  
 

Diffuse intravasale coagulatie (DIC)  

 

DIC = verbruikscoagulopathie  

 systeemproces → veroorzaakt zowel trombose als bloeding  

 systemische intravasculaire activatie van stollingssysteem 

o intravasculaire trombi: compromitteren bloedvoorziening v diverse organen 

o uitputten van bloedplaatjes en stollingsfactoren → leidt tot bloeding 

 proces bestaat uit vss componenten 

o blootstellen van bloed aan procoagulantia zoals tissue factor of “cancer procoagulant”  

o vorming van fibrine in bloedbaan  

o fibrinolyse  

o depletie van stollingsfactoren en bloedplaatjes  

o schade aan eindorganen  

 DIC is complicatie van onderliggende aandoening  

 behandeling is meestal ondersteunend  

o toedienen bloedplaatjes en stollingsfactoren: Vers Ingevroren Plasma (FFP) 

o belangrijkste aspect bij behandeling van DIC: behandelen vd onderliggende aandoening 

 

Twee klinische vormen  

 acute DIC: bloed blootgesteld aan grote hoeveelheden tissue factor in korte tijdsperiode → 

vorming massale hoeveelheden trombine en acuut activeren vd bloedstolling 

o controlemechanismen w overspoeld terwijl compensatiemechanismen niet tijdig kunnen 

ingrijpen 

o klinische gevolg 

 ernstige veralgemeende bloedingsneiging door depletie stollingsfactoren 

 ischemische weefselschade door veralgemeende intravasculaire fibrineneerzetting  

 microangiopathische hemolytische anemie 

o manifestaties 

 nier- en leverfalen zijn frequente manifestaties van acute DIC 

 acuut renaal falen 

 microtrombose van afferente arteriolen: corticale necrose 

 hypotensie/sepsis: acute tubulusnecrose 

 leverdysfunctie 

 thv huid 

 petecchieën en ecchymosen  

 bloedsijpelen langs verwondingen, IV lijnen, katheters en soms mucosae 

 vaak zones van huidnecrose aanwezig 

 respiratoir falen 

 longbloeding 

 diffuse pulmonaire microtrombose 

 cerebraal lijden 

 microtrombi 

 bloeding 

 hypoperfusie 

 micro-angiopathische hemolytische anemie 

 shock 

o frequente oorzaken van DIC  

 sepsis/ernstige infectie 

 virale infectie 

 trauma 

 brandwonden 

 hemolytische bloedtransfusie  

 (ernstige) zwangerschapscomplicaties vb. mors in utero en abruptio placentae 

 andere oorzaken: orgaandestructie (vb. ernstige pancreatitis), vasculaire afwijkingen, 

ernstig leverfalen, ernstige toxische of immunologische reacties (vb. slangenbeet) 
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o diagnose van DIC 

 onderliggende aandoening: sepsis, trauma, … 

 laboratoriumparameters zijn zeer wisselend  

test afwijking andere oorzaken dan DIC 

bloedplaatjesaantal verlaagd sepsis, verminderde productie, 

bloedverlies, hypersplenisme 

PT verlengd vit K tekort, leverfalen, bloedverlies 

aPTT verlengd leverfalen, heparinebehandeling, 
bloedverlies 

D-dimeren verhoogd chirurgie, trauma, infectie, hematoom 

stollingsinhibitoren 
(antitrombine, proteïne C en S) 

verlaagd leverfalen, capillair lek 

 meest frequente afwijkingen  

 trombopenie  

 verhoogde D-dimeerwaarden 

 verlenging van PT en in mindere mate aPTT is wisselend 

 daling fibrinogeen treedt meestal op bij acute gedecompenseerde DIC 

 maar fibrinogeen is acute fase eiwit → bij groot aantal vd onderliggende 

oorzaken (kanker, sepsis,inflammatie) van DIC fors gestegen 

 vinden van “normale” fibrinogeenspiegel kan eigenlijk al forse daling betekenen 

o behandeling van acute DIC 

 hoeksteen vd behandeling: correctie vd onderliggende aandoening 

 bloedende pt’en: bloedplaatjestransfusie en Vers Ingevroren Plasma (FFP) geven 

 gecompenseerde of chronische DIC 

o ontstaat igv continue of intermittente blootstelling bloed aan kleine hoeveelheden TF of 

procoagulans als compensatiemechanismen in lever en beenmerg grotendeels in staat zijn 

gedepleteerde stollingsfactoren en bloedplaatjes aan te vullen 

o symptomen 

 pt kan asymptomatisch zijn met verhoogde D-dimeerconcentratie in bloed  

 mogelijk symptomen van veneuze en/of arteriële trombose 

 pt’en met chronische DIC kunnen ook milde huid- of slijmvliesbloeding hebben 

o oorzaken 

 meest frequent: kanker (vaste tumoren, prostaat) 

 (grote) vasculaire malformaties: hemangioom, aorta aneurysma 

o laboratorium  

 milde reductie vh bloedplaatjesaantal (frequent) 

 PT, aPTT en fibrinogeen zijn meestal normaal 

 diagnose meestal gebaseerd op  

 micro-angiopatisch bloedbeeld  

 verhoogde D-dimeren 

o behandeling → bij sommige pt’en met chronische DIC: toedienen van (lage) doses 

heparine of LMWH kan coagulopathie onderbreken 

 heparine w vnl gebruikt bij kankerpt’en met chronische DIC die vnl trombotische 

complicaties hebben zoals migrerende tromboses of acrale necrose 

 


