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Inleiding 
 
Waarde NVTH-ers, 
 
 
Terwijl de zomervakantie aanstaande is, of voor sommigen al begonnen,  kunt u nog even 
genieten van de NVTH nieuwsbrief augustus 2017. 
 
We kijken terug op een geslaagde AIO cursus en het symposium in het vertrouwde 
Koudekerke (al zouden sommigen na al die jaren het woord “vertrouwd” nog steeds liever 
aan een Belgisch oord verbinden). Daarnaast was er het ISTH congres in het hippe Berlijn 
waar we elkaar in groten getale troffen tijdens de Hollandse Avond, op een dakterras met 
een naam die zomaar een bepaalde stollingsfactor had kunnen aanduiden (5).* Dat we daar 
konden samenscholen was maar goed ook, want het congresgebouw was dermate 
uitgestrekt dat het makkelijk was elkaar niet tegen te komen. Met trots heb ik een aantal 
prachtige Nederlandse bijdragen aan de wetenschap van de Trombose en Hemostase 
mogen aanschouwen. 
 
De ISTH heeft een EU Affairs Task Force in het leven geroepen, ondersteund door 
communicatieprofessionals, die als doel heeft het Trombose en Hemostaseveld beter op de 
kaart te zetten binnen de Europese Unie. In Berlijn heb ik namens de NVTH deelgenomen 
aan een kick-off meeting, waarbij een groot aantal voorzitters van Europese Trombose en 
Hemostase verenigingen aanwezig waren (ook de Britten ;-) ). Kortgezegd gaat het om 
betere, professionelere lobby voor ons veld wat betreft onderzoek met Europees geld, pan-
Europese verplichte data-verzameling en preventie van VTE (nu wel aanwezig voor arteriële 
hart- en vaatziekten), etcetera. Een goede en belangrijke zaak! 
 
Tenslotte hoop ik jullie te inspireren voor activiteiten rond Wereld Trombose Dag op 13 
oktober 2017. Ook hier geldt dat we af en toe op de trommel moeten slaan: voor ons eigen 
veld en voor de patiënten! 
 
Een mooie zomer en veel leesplezier toegewenst. 
 
 
Namens het bestuur, 
Saskia Middeldorp 
Voorzitter NVTH 
 
 
*met dank aan de organisatoren: Mandy Lauw, Bob Siegerink, Jess Rohmann, Menno 
Huisman 
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NVTH Actualiteiten 
 

Hierbij doen we u verslag van nieuwswaardige feiten rondom de NVTH. 
 
Bestuurswisseling: op de ALV tijdens het NVTH symposium op 6 april is Jessica Heijdra 
benoemd tot AIO bestuurslid. Zij neemt deze functie over van Marco van der Stoep, die 
afgelopen jaar aftrad als bestuurslid. De zittingstermijn van Jeroen Eikenboom 
(portefeuille AIO cursus) loopt af in 2018. Tijdens de volgende ALV  zal een nieuw 
bestuurslid benoemd worden voor deze functie. Voor meer informatie omtrent de 
opvolging, zie pagina 6. 
 
Van Creveld Lezing: tijdens het NVTH symposium werd de Van Creveld Lezing verzorgd 
door Prof. dr. Flip de Groot, waar hem na afloop de Van Creveld Penning werd uitgereikt. 
Prof. dr. de Groot werd tijdens de voorlaatste ALV benoemd tot NVTH ere-lid. 
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NVTH Awards 2017: De NVTH Awards zijn dit jaar wederom uitgereikt aan de best 
scorende abstracts ingediend voor het NVTH symposium door NVTH PhD studenten. In 
totaal werden er 47 abstracts ingediend (21 klinische abstracts en 26 basale abstracts), 
waarvan 20 waren geselecteerd voor een presentatie. Zes abstracts werden beloond met 
een NVTH award. 
 
De drie winnende klinische abstracts (in alfabetische volgorde): 
Johan Boender (Erasmus MC) – Comparing platelet-dependent von Willebrand factor 
activity assays in 661 patients with von Willebrand disease – from the WiN Study 
Minka Vries (CARIM) – Preoperative screening for bleeding disorders: a comprehensive 
laboratory assessment of clinical practice 
Dorienke Wilts (UMCG) – Patients with cancer-associated thrombosis benefit form 
anticoagulant treatment beyond 6 months 
 
De drie winnende basale abstracts (in alfabetische volgorde): 
Rik van Gorp (CARIM) – Oral anticoagulants as modulators of arterial calcification 
Annika de Jong (LUMC) – Allele-specific inhibition of von Willebrand factor p.Cys2773Ser 
retores a severe multimerization defect 
Betül Ünlü (LUMC) – Genes associated with venous thromboembolism in colorectal 
cancer patients 
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In memoriam:  
Emil Alfred Loeliger 
Zürich 28 juni 1924 – Leiden 29 mei 2017 
 
In 1952 reisde Fredi Loeliger, naar verluidt op een Vespa, 
van Zürich naar Leiden voor een assistentschap op de 
afdeling Pathologie van het Academisch Ziekenhuis. In 
Zürich was hij bij Fritz Koller gepromoveerd op 
stollingsfactor VII, en nadat hij zijn toekomstige echtgenote 
Paultje Salomonson in Leiden ontmoet had, besloot hij in 
Leiden zijn opleiding tot internist af te maken. Hierna kreeg 
hij de mogelijkheid een onderzoeksprogramma op het toen 
nieuwe gebied van de bloedstolling op te zetten. De 
volgende decennia hield hij zich bezig met 
antistollingsbehandeling en vooral de standaardisering van de protrombinetijd. Het besef dat 
verschillende ‘tromboplastines’ (nu ‘tissue factor’) verschilden in gevoeligheid voor vitamine K 
antagonisten leidde tot grote transatlantische debatten, en uiteindelijk tot de ontwikkeling van 
de INR (‘international normalised ratio’), waarvoor Fredi Loeliger sterk ijverde. De invoering 
van de INR heeft de behandeling met orale anticoagulantia aanzienlijk veiliger en effectiever 
gemaakt. In 1956 richtte hij de Leidse Trombosedienst op, en hij speelde een hoofdrol in het 
ontstaan van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. In al deze activiteiten 
streefde hij met name een strikt intern en extern kwaliteitssysteem na. Hij werkte ook aan de 
verbreding van de indicaties van antistollingsbehandeling. Tot in de jaren 80 werd geloofd 
dat de bloedstolling nauwelijks een rol speelde in het ontstaan van een myocardinfarct. Fredi 
Loeliger voerde al in de jaren 60 een gerandomiseerde placebogecontroleerde trial uit naar 
behandeling met orale anticoagulantia na een hartinfarct (Acta Medica Scandinavica 1967). 
Dit onderzoek overtuigde de wetenschappelijke wereld niet, waarna hij de ‘Sixty-Plus 
Reinfarction Study’ (Lancet 1980) uitvoerde, die meer dan een halvering van het risico op 
reïnfarcering en sterfte  aantoonde.  

Fredi Loeliger was gedurende vele jaren hoogleraar en hoofd van de afdeling 
Hematologie, en stond aan de basis van het Leidse hemostase- en trombose-onderzoek, dat 
uitgebreid werd in klinische en biochemische richting, met onderzoekslijnen naar hemofilie en 
trombofilie, door Coen Hemker en Jan Veltkamp, Ernest Briët en Rogier Bertina, en Frits 
Rosendaal en Pieter Reitsma, terwijl Ton van den Besselaar en Felix van der Meer het 
onderzoek op het gebied van antistolling voortzetten. Hij publiceerde (mede) ruim 100 
bijdragen in NTvG. 
Fredi Loeliger was een licht excentrieke persoonlijkheid, met bijzondere hobby’s, zoals het 
kweken van orchideeën en vlinders, waarover hij ook wetenschappelijk publiceerde (Nota 
Lepidopterologica 1996; 2000). Hij stond erop dat op het bordje bij zijn kamer ‘Dr. Loeliger’ 
stond, ook na zijn benoeming tot hoogleraar, want “professor kan iedereen worden”. Van 
hem is ook de in Leiden nog steeds gebezigde uitspraak wanneer promovendi een excessief 
volumineus proefschrift ambiëren, dat een proefschrift “een jeugdzonde is, geen levenswerk”. 
In 1985 ging hij met emeritaat, maar kwam tot voor enige jaren geleden nog regelmatig langs 
bij de afdeling, waarbij hij altijd vriendelijke, doch licht ontregelende gesprekken kon voeren, 
waar trots op zijn ‘Nachwuchs’ doorheen klonk. 
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Oproep: NVTH Bestuurslid 
Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVTH worden bestuursleden na 
3 jaar herkozen en kunnen zij maximaal 6 jaar zitting hebben. 
 
In 2018 is de zittingstermijn van Jeroen Eikenboom in het bestuur van de NVTH beëindigd. 
Het bestuur stelt Marieke Kruip (Erasmus MC) voor als nieuw bestuurslid, met als 
portefeuille de AIO-cursus. 
 
Volgens de statuten kunnen de NVTH leden tegenkandidaten bij het bestuur indienen. Dit 
dient minimaal 1 week voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) bij 
ondergetekende in bezit te zijn met minimaal 10 handtekeningen ter ondersteuning. De ALV 
vindt dit jaar plaats tijdens het NVTH symposium op 28-29 maart 2018. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Prof. Dr. R.E.G. Schutgens 
Secretaris NVTH 
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NVTH PhD Cursus 
 
De jaarlijkse NVTH PhD Cursus met als thema “Veneuze Trombose” zal komend jaar 
plaatsvinden van 26-28 maart 2018 in Golden Tulip Westduin in Koudekerke.  
 

 
NVTH Symposium 
 
Op 5 en 6 april was ons jaarlijks symposium, dit jaar gewoon weer terug in Golden Tulip 
Westduin in Koudekerke. Dit jaar waren er 135 betaalde registraties voor het symposium, 
inclusief het NVTH bestuur. We hadden weer een vol programma met 20 presentaties van 
PhD-studenten en 5 mooie keynote lectures. Extra dit jaar was een interessante voordracht 
van Ton van Raan (Leiden University) over “A bibliometric view on thrombosis research: the 
Netherlands in international perspective”. 
 
Evaluatie van het symposium (46 ingevulde formulieren) liet zien dat het symposium is 
beoordeeld van fair naar excellent. Voornaamste opmerkingen waren: registratie verliep niet 
optimaal, locatie te afgelegen, relatief duur en erg lange sessies/te weinig pauze. Suggesties 
ter verbetering waren oa. een karaoke-hoek bij Kontiki en een extra activiteit plannen om te 
socializen, bijvoorbeeld een wandeling. We nemen de opmerkingen mee en gaan ons best 
doen voor volgend jaar. 
 
In 2018 zal het NVTH symposium gehouden worden op 28 en 29 maart 2018 in Golden 
Tulip Westduin in Koudekerke. Hopelijk tot dan! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Shirley Uitte de Willige 
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ISTH 2017 
Een kleine impressie van een geslaagde ISTH, waar zowel op wetenschappelijk- als op 
sportief vlak topprestaties werden geleverd! 
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Facebookpagina PhD studenten 
Beste promovendi, 
 
 
Om alle NVTH PhD-studenten op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten is er een 
Facebookpagina opgericht. Je kunt lid worden door een verzoek in te dienen bij de 
Facebookgroep “NVTH PhD students 2.0”. Schroom ook niet om hier wetenschappelijke 
publicaties van jou en je collega’s te delen, foto’s van activiteiten te posten, mensen uit te 
nodigen voor je promotie, of hulp te vragen bij je onderzoek! Ik hoop dat we op deze manier 
met z’n allen een levendige groep kunnen creëren en het netwerk van PhD-studenten 
kunnen versterken. 
Je vindt de pagina hier: https://www.facebook.com/groups/429171020815406/ 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jessica Heijdra 
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Toekomstige Meetings 

 
Meetings Data 
 
BIC: Bari International Conference – Rome 
www.bic2017.org 
 

 
15-17 september 2017 

Van Creveld Symposium – Amersfoort 
www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Van-
Creveldkliniek-/Van-Creveld-symposium-2017.aspx 
 

10 november 2017 

ASH: American Society of Hematology – Atlanta 
www.hematology.org/annual-meeting 
 

 
9-12 december 2017 

EAHAD: European Association for Haemophilia  
and Allied Disorders – Madrid 
www.eahad2018.com 
 

7-9 februari 2018 

GTH: German Society of Thrombosis and Haemostasis 
Research – Wenen 
www.gth2018.org 
 

20-23 februari 2018 

NVTH PhD Cursus - Koudekerke 
www.nvth.nl 

26-28 maart 2018  

NVTH Symposium - Koudekerke 
www.nvth.nl 
 

28-29 maart 2018 

Scientific and Standardization Committee (SSC)  
meeting ISTH - Dublin 
www.ssc2018.org 

18-21 juli 2018 

  
Andere Cursussen Data 
 
ECAT cursussen: 
 
De laboratoriumdiagnostiek van het antifosfolipidensyndroom 
 
De laboratoriumdiagnose van een verlengde APTT 

 
 
 
28 september 2017 
 
30 november 2017 

 
https://clinicaleducation.nl/home/opleiding 
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Promoties 
 
Wilma Potze          15 

 
Carolien Hazendonk         17 

 
Perrine Limperg          18 
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Naam Wilma Potze  

Titel Hemostasis and anticoagulant therapy in liver disease 

Promotores Prof. Dr. J.A. Lisman, Prof. Dr. R.J. Porte 

Promotie 24 april 2017, UMCG 
 
Hemostatische veranderingen bij leverziekte 
De lever speelt een grote rol in het hemostatisch systeem doordat het de meeste 
stollingsfactoren, antistollingsfactoren en eiwitten betrokken bij de fibrinolyse synthetiseert. 
Daarnaast is de lever ook betrokken bij de primaire hemostase. Acute en chronische 
leverziekten leiden daardoor tot grote veranderingen in het hemostatische systeem. De 
belangrijkste veranderingen in de primaire hemostase omvatten trombocytopenie, verhoogde 
waarden van von Willebrand factor (VWF) en verlaagde waarden van ADAMTS13. In de 
secundaire hemostase zijn de plasma spiegels van de belangrijkste stollings- en 
antistollingseiwitten verlaagd, behalve van het stollingseiwit VIII wat verhoogd is. Tot slot zijn 
de plasma spiegels van eiwitten betrokken bij de fibrinolyse veranderd.  

De lever speelt een grote rol bij de synthese van stollingsfactoren. Daardoor zijn de 
spiegels van de stollingsfactoren V, VII, IX, X, XI en protrombine verlaagd. De plasma 
spiegel van factor VIII is echter vaak verhoogd. De verminderde productie van 
stollingsfactoren wordt echter gecompenseerd door een verminderde productie van de 
antistollingsfactoren, zoals proteïne C en antitrombine. Proteïne S plasma spiegels zijn ook 
verlaagd in patiënten met een chronische leverziekte (cirrose). Recent onderzoek heeft 
aangetoond dat proteïne S naast een cofactor voor geactiveerd proteïne C ook een cofactor 
voor tissue factor pathway inhibitor (TFPI) in de remming van de stolling is. Door een directe 
interactie tussen proteïne S en TFPI zijn zowel erfelijke als verworven proteïne S deficiënties 
geassocieerd met een gelijktijdige TFPI deficiëntie. In één van de hoofdstukken van het 
proefschrift laten we echter zien dat patiënten met cirrose een verworven proteïne S 
deficiëntie hebben dat niet gepaard gaat met een verlaging in TFPI plasma spiegels. 
Patiënten met cirrose hadden vergelijkbare TFPI spiegels als gezonde controles. Ondanks 
normale TFPI plasma spiegels, laten we verder zien dat de activiteit van het TFPI/proteïne S 
systeem is verminderd in patiënten met cirrose in vergelijking met gezonde controles. De 
verminderde activiteit van het TFPI/proteïne S systeem in de remming van de stolling kan 
mogelijk bijdragen aan het verhoogde risico op trombotische complicaties in patiënten met 
cirrose. 

Chronische leverziekten werden vroeger beschouwd als het prototype van een 
verworven coagulopathie met een verhoogde bloedingsneiging. Conventionele 
stollingstesten, zoals de protrombine tijd (PT, of afgeleide international normalised ratio 
(INR)) of geactiveerde partiële tromboplastinetijd (APTT), zijn verlengd in patiënten met een 
leveraandoening. Deze testen meten echter alleen de afname van pro-stollingsfactoren en 
niet de vermindering van de antistollingsfactoren. Recente klinische en laboratorium studies 
pleitten voor een gebalanceerde hemostase in patiënten met een chronische leverziekte door 
de gelijktijdige daling in zowel pro- als antihemostatische eiwitten. De ‘hemostatische 
herbalans’ in patiënten met chronische leverziekte kan echter wel snel verstoord raken en 
aanleiding geven tot bloedingen of trombotische complicaties. In het proefschrift laten we 
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zien dat de nieuwe ‘Thrombodynamics assay’, een globale test van de secundaire 
hemostase, een vergelijkbare stolselvorming in plasma van patiënten met cirrose in 
vergelijking met plasma van gezonde controles meet. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen 
of deze nieuwe hemostatische test ook kan worden gebruikt om een verhoogde 
bloedingsneiging of een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties in patiënten te 
voorspellen. 

 
Hemostatische veranderingen in patiënten met niet-alcoholische leververvetting 
In de westerse wereld is niet-alcoholische leververvetting (non-alcoholic fatty liver disease; 
NAFLD) de meest voorkomende oorzaak van chronische leverziekten. Het omvat een 
spectrum van steatose (leververvetting) tot niet-alcoholische steatohepatitis (NASH, een 
combinatie van vervetting en ontsteking in de lever) en uiteindelijk cirrose. Obesitas, 
voornamelijk abdominale obesitas, vormt de grootste risicofactor voor de ontwikkeling van 
NAFLD. Door de toenemende prevalentie van obesitas is er een sterke stijging in het aantal 
patiënten met NAFLD. 

Uit recent onderzoek blijkt dat NAFLD is geassocieerd met een verhoogd risico op 
hart- en vaatziekten. Daarnaast lijkt er ook een verhoogd risico te zijn op veneuze trombo-
embolische complicaties en vena porta trombose in patiënten met NAFLD. Een aantal 
studies suggereert een verhoogde stollingsneiging als oorzaak van het verhoogd risico op 
trombose in patiënten met NAFLD. In onderzoeken van het proefschrift laten we echter zien 
dat de algehele hemostatische status vergelijkbaar is tussen patiënten met NAFLD en 
gezonde controles. Het plasma van patiënten met NAFLD toont echter wel enige pro-
trombotische eigenschappen, zoals een geringe hypofibrinolyse en pro-trombotische 
structuur van fibrine stolsels. Uit deze resultaten kunnen we concluderen dat er waarschijnlijk 
een beperkte rol is van het hemostatische systeem in het verhoogd risico op trombose in 
patiënten met NAFLD. 
 
Behandeling van trombose in patiënten met een chronische leverziekte 
Er kunnen diverse trombotische complicaties ontstaan in patiënten met een chronische 
leverziekte, waaronder vena porta trombose, diep veneuze trombose en longembolieën. 
Behandeling en preventie van trombotische complicaties is dus vaak nodig. Echter, door de 
beperkte klinische ervaring in patiënten met cirrose, is nog steeds niet bekend welk 
antistollingsmiddel het beste is voor de verschillende indicaties.  

Veelgebruikte antistollingsmiddelen in de algemene populatie zijn vitamine K 
antagonisten, heparines en de nieuwe orale antistollingsmiddelen. Deze middelen hebben 
allemaal verschillende voor- en nadelen in patiënten met een chronische leverziekte. Nieuwe 
antistollingsmiddelen zoals de directe factor X remmers en de directe trombine remmer 
worden steeds meer toegepast door de orale toediening en het ontbreken van de noodzaak 
tot monitoren van medicijn spiegels. Deze middelen worden, echter, (ten dele) door de lever 
of nieren geëlimineerd en worden daardoor nauwelijks gebruikt in patiënten met een 
leverziekte. Enkele kleine onderzoeken suggereren dat deze nieuwe middelen mogelijk 
effectief en veilig zijn in patiënten met cirrose, echter grote klinische trials naar de effectiviteit 
en veiligheid van deze middelen in patiënten met cirrose ontbreken.  

Doordat er weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit en veiligheid van de 
verschillende antistollingsmiddelen in patiënten met cirrose, is het preferente 
antistollingsmiddel voor de verschillende indicaties onbekend. In één van de hoofdstukken in 
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het proefschrift tonen we aan dat het in vitro effect van de verschillende antistollingsmiddelen 
significant verschilt tussen patiënten met cirrose en gezonde controles. Dabigatran, en in 
mindere mate heparine en LMWH, toonden een versterkt antistollingseffect in plasma van 
patiënten met cirrose in vergelijking met gezonde controles. Aan de andere kant was er een 
verminderd effect van fondaparinux en rivaroxaban in patiënten met cirrose. Naast een 
veranderd effect van de middelen, kan ook de farmacokinetiek van de middelen anders zijn. 
De dosering van de verschillende antistollingsmiddelen in patiënten met cirrose zal dus 
moeten worden aangepast op basis van een veranderde farmacokinetiek en een veranderd 
effect.  

Gezien de uitgebreide hemostatische veranderingen in patiënten met cirrose, kan 
monitoring van antistollingsmiddelen noodzakelijk zijn. Monitoring van heparines kan middels 
anti-Xa testen of voor ongefractioneerde heparine middels de APTT. In het proefschrift laten 
we echter zien dat de anti-Xa test plasma spiegels van antitrombine-afhankelijke 
antistollingsmiddelen onderschat in patiënten met cirrose. Deze test kan daarom niet worden 
gebruikt in patiënten met cirrose, tenzij exogeen antitrombine aan de test wordt toegevoegd. 
In tegenstelling tot de onderschatting van plasma spiegels met de anti-Xa test, laten we 
verder zien dat de APTT plasma spiegels van ongefractioneerde heparine in plasma van 
patiënten met cirrose overschat. Deze test is daarom ook niet geschikt voor de monitoring 
van ongefractioneerde heparine in patiënten met cirrose. 

 
Conclusie 
Resultaten van dit proefschrift hebben bijgedragen aan de kennis omtrent de functionering 
van het hemostatische systeem in patiënten met een leverziekte. Daarnaast hebben we de 
effectiviteit en monitoring van antistollingsmiddelen in plasma van patiënten met cirrose 
onderzocht. De resultaten van dit proefschrift dragen bij aan een beter inzicht in strategieën 
om trombotische complicaties in patiënten met een leverziekte te voorkomen of te 
behandelen. Er is echter nog veel toekomstig onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de 
beste preventie en behandeling van hemostatische veranderingen in patiënten met een 
leverziekte. 
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Naam Carolien Hazendonk 

Titel Pharmacokinetic-guided dosing of clotting factor concentrates in bleeding 
disorders: towards individualization of therapy 

Promotores Prof. Dr. F.W.G. Leebeek, Prof. Dr. R.A.A. Mathôt 

Co-promotor Dr. M.H. Cnossen 

Promotie 30 mei 2017, Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis 
 
 
De studies beschreven in dit proefschrift maken onderdeel uit van de “OPTI-CLOT” 
onderzoekslijn, die nastreeft patiënten met een stollingsstoornis geïndividualiseerder te 
behandelen door farmacokinetisch (PK)-gestuurd doseren van stollingsfactorconcentraten.  
 
In deel I wordt de huidige behandeling geëvalueerd van patiënten met een erfelijke 
stollingsstoornis die een chirurgische ingreep ondergaan met het doel de prevalentie en 
voorspellers van plasma- spiegels van stollingsfactoren onder en boven de streefwaarde te 
identificeren zoals beschreven in de nationale richtlijn.  
De behandeling van hemofilie A patiënten in de perioperatieve periode werd geëvalueerd. In 
119 hemofilie A patiënten die 198 electieve chirurgische ingrepen ondergingen waren in ≤24 
uur na de operatie 45% van de dal of ‘steady state’ FVIII-waarden onder de streefwaarde. 
Afhankelijk van het aantal dagen na operatie, waren 33-75% van de FVIII-spiegels boven de 
streefwaarde. Er werd berekend dat een reductie van 44% van FVIII-concentraat mogelijk 
zou zijn als er zodanig was gedoseerd dat FVIII-spiegels binnen de streefwaarden waren 
geweest. Bloedgroep O en een grotere operatie waren predictoren voor lagere bereikte FVIII-
spiegels (OR = 6.3; 95% CI [2.7-14.9]; OR = 3.3; 95% CI [1.4-7.9]). Bloedgroep O-patiënten 
hadden meer bloedingscomplicaties in vergelijking met patiënten met bloedgroep non-O (OR 
= 2.02 95% CI [1.00-4.09]). Bij non-O patiënten werden ook vaker FVIII-waardes boven 
streefwaarde gevonden (OR = 1.5 95% CI [1.1-1.9]). Ook werd vastgesteld dat patiënten die 
behandeld werden met bolusinfusie een grotere kans hadden op excessief hoge FVIII-
waardes. 

De perioperatieve behandeling van hemofilie B patiënten werd geëvalueerd in een 
retrospectieve, internationale, multicenter studie in 118 patiënten die 255 chirurgische 
ingrepen ondergingen. 60% van de FIX spiegels ≤24 uur na operatie waren onder de 
streefwaarde met een mediane afwijking van 0.22 IUmL-1[IQR 0.12-0.36]; terwijl 59% van de 
FIX-spiegels boven de streefwaarde waren ≥6 dagen na de operatie met een gemiddelde 
afwijking van 0.19 IUmL-1 [IQR 0.10-0.39]. In 3 chirurgische ingrepen (1.2%) waren er 
klinisch relevante bloedingscomplicaties, zonder associatie met lage FIX-spiegels. Dit kan 
erop wijzen dat de huidige streefwaarden discutabel zijn.  

Wij evalueerden ook de perioperatieve behandeling met VWF/FVIII-concentraten van 
patiënten met de ziekte van von Willebrand (VWD). De bereikte VWF-activiteit (VWF:Act) en 
FVIII:C-activiteit (FVIII) spiegels werden vergeleken met de VWF:Act en FVIII-streefwaarden. 
103 VWD patiënten die 148 chirurgische ingrepen ondergingen werden geïncludeerd: 54 
type 1 (73 operaties), 43 type 2 (67 operaties) en 6 type 3 (8 operaties). VWF:Act en FVIII-
spiegels werden postoperatief meerdere keren gemeten. Spiegels > 0.20 IUmL-1 boven de 
streefwaarde werden gedefinieerd als hoog. In type 1 VWD patiënten, waren respectievelijk 
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65% en 91% van alle VWF:Act en FVIII-dalspiegels hoog. In type 2 VWD en type 3 VWD 
waren respectievelijk 53% en 57% van de VWF:Act-dalspiegels en 72% en 73% van de 
FVIII-dalspiegels hoog. Prevalentie van FVIII en VWF:Act-spiegels >0.20 IUmL-1 onder de 
streefwaarde was zeldzaam. Alleen bloedgroep O werd gevonden als predictor voor hoge 
spiegels in type 1 VWD patiënten (OR 2.9; 95 % CI [1.3-6.6]).  
 
In deel II werden op basis van de retrospectief verzamelde gegevens populatie 
farmacokinetische (PK) modellen geconstrueerd met behulp van non-linear mixed-effects 
modelling (NONMEM) software. 
Er werd een perioperatief FVIII populatie PK-model voor hemofilie A-patiënten geconstrueerd 
o.b.v. de retrospectieve data. FVIII concentratie-tijd curven werden het best beschreven door 
een 2-compartimentenmodel. Populatiewaarden voor klaring, intercompartimentele klaring, 
centraal- en perifeer verdelingsvolume waren 0.15 L/uur/68 kg, 0.16 L/uur/68 kg, 2.81 L/68 
kg en 1.90 L/68 kg. Interpatiënt variabiliteit in klaring en het centrale verdelingsvolume waren 
37% en 27%. Klaring neemt af met toenemende leeftijd (p <0,01) en is groter in patiënten 
met bloedgroep O (26%, p <0,01). Daarnaast werd een kleine afname van de klaring 
waargenomen bij grote chirurgische ingrepen (7%, p <0,01), mogelijk door toename van 
VWF.   

Tevens beschrijven wij de constructie van een perioperatief populatie PK model voor 
ernstige en matig-ernstige hemofilie B patiënten. FIX-spiegels versus tijd curven werden 
beschreven door een 3-compartimentenmodel. Hierbij werden de volgende PK-parameters 
beschreven: klaring (CL), inter-compartimentale klaring (Q2, Q3), distributievolume van het 
centrale compartiment (V1) en perifere compartimenten (V2, V3), plus interpatiënt variabiliteit 
(%) met de volgende populatiegemiddelden: CL: 251 mLh-170kg-1 (13%), V1: 4950 mL70kg-
1 (13%), Q2: 91.3 mLh-170kg-1 (99%), V2: 7900 mL70kg-1 (57%), Q3: 831 mLh-170kg-1, 
V3: 1600 mL70kg-1 voor een 32 jaar oude patiënt. CL en V1 bleken verschillend tussen 
Nederland en het VK, mogelijk door verschillen in factorconcentraat en comedicatie. 
Tranexaminezuur bleek geassocieerd met een afname van V1 (9.8%). Dit suggereert dat 
TXA leidt tot hogere FIX:C direct na de toediening. Dit PD-effect is niet eerder beschreven. 
 
In deel III werd de haalbaarheid en validatie van het PK-gestuurd doseren in kaart gebracht.  
De “OPTI-CLOT” trial is een open-label, prospectieve, multicenter RCT die een vergelijking 
maakt tussen de standaard manier van doseren en PK-gestuurd doseren met als doel het 
aantonen van een reductie van 25% in FVIII-consumptie als ook het sneller behalen van 
streefwaardes. Patiënten worden verdeeld over 2 behandelarmen o.b.v. manier van 
toedienen van FVIII (continu of bolus) en de ernst van de ingreep. Er worden minimaal 60 
hemofilie A-patiënten met baseline FVIII-spiegels ≤ 0,05 IUmL-1, ≥12 jaar, geïncludeerd die 
een electieve ingreep ondergaan.  

Eerdere studies hebben aangetoond dat PK-parameters van kinderen en obese 
patiënten verschillen van volwassenen met een normaal gewicht. Wij beschrijven alternatieve 
doseerstrategieën op basis van verschillende ‘body size descriptors’. Deze werden 
vergeleken met PK-gestuurde behandeling in hemofilie A-patiënten met overgewicht of 
obesitas.  22 ernstige en matig-ernstige hemofilie A patiënten, gecategoriseerd op basis van 
BMI, werden geïncludeerd. Patiënten kregen ± 50 IUkg-1 FVIII toegediend, waarna FVIII 
werd gemeten op 4, 24 en 48 uur. O.b.v populatie PK-modellen werden individuele FVIII 
versus tijd curven geconstrueerd. Er werd een aangepast populatie PK-model geconstrueerd 
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voor deze patiëntengroep. In vivo recovery (IVR) was onafhankelijk van BMI bij gebruik van 
ideaal lichaamsgewicht. Desondanks gold voor alle body size descriptors dat IVR gebaseerd 
doseren (IVR van 2.0) resulteerde in FVIII dalspiegels onder de gewenste streefwaarden 
voor behandeling van bloedingen. Wij concluderen dat alternatieve body size descriptors niet 
als surrogaat gebruikt kunnen worden of PK-gestuurd doseren kunnen vervangen.  
Verder hebben wij geïllustreerd hoe aan de hand van een individueel PK-profiel en een 
perioperatief populatie PK-model de behandeling geïndividualiseerd kan worden bij een 
niertransplantatie in een hemofilie A-patiënt. Gedurende de perioperatieve periode was het 
mogelijk om binnen de streefwaarden te blijven. Er kon een betrouwbare voorspelling 
gedaan worden van de benodigde FVIII-doseringen met behulp van een Bayesiaanse 
analyse.  

Voordelen van PK-gestuurd doseren zijn: individualisatie van behandeling met meer 
mogelijkheden om streefwaarden na te streven, flexibele bloedafnames, verhoogd inzicht in 
het verband tussen stollingsfactorspiegels en bloedingen, en potentiële verlaging van 
behandelkosten. Beperkingen zijn: meer bloedafnames en noodzaak tot nauwe 
samenwerking met een ervaren klinisch farmacoloog. Het verzamelen van retrospectieve 
data kan leiden tot kwalitatief goede populatie PK-modellen. Interne validatie van het 
ontwikkelde populatie PK-model laat zien dat deze goede resultaten oplevert. Prospectieve 
studies zijn benodigd voor externe validatie en verbetering van de modellen. 
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Jongens met aangeboren stollingsziekten (0-18 jaar), zoals hemofilie, blijken weinig 
beperkingen in hun kwaliteit van leven te ervaren. Maar bij adolescente meisjes (13-18 jaar) 
en jongvolwassen mannen (18-30 jaar) is dat wél het geval. Het proefschrift omvat een 
cohort van patiënten van 0-30 jaar met stollingsziekten en is het resultaat van samenwerking 
tussen de Psychosociale Afdeling van het EKZ en het Hemofiliebehandelcentrum AMC. 

Hemofilie is een complexe ziekte om te managen. Het is daarom belangrijk om uit te 
zoeken welke kinderen en ouders risico lopen op het ontwikkelen van problemen, of welke 
gezinnen juist voldoende veerkracht bezitten om met een stollingsziekte om te gaan. Hier zijn 
echter betrouwbare meetinstrumenten voor nodig. Ook is het belangrijk om goede 
normgegevens te hebben, zodat patiënten met (gezonde) leeftijdgenoten kunnen worden 
vergeleken. Met betrouwbare en valide instrumenten kan de kwaliteit van leven en het 
psychosociaal functioneren van patiënten worden onderzocht. Aanbevelingen hiervoor 
worden gedaan in het proefschrift. De resultaten bieden aanknopingspunten om de zorg voor 
patiënten met aangeboren stollingsziekten te optimaliseren.  

In de kindergeneeskunde is er een ruim aanbod aan psychosociale zorg voor 
kinderen met stollingsziekten en hun ouders. Na de overgang naar de volwassenzorg blijken 
jongvolwassenen echter alsnog tegen problemen aan te lopen (zoals moeilijkheden rondom 
opleiding of werk), ondanks de adequate behandeling. Het proefschrift onderstreept het 
belang van langdurig onderzoek en het vervolgen van kinderen en jongvolwassenen in de 
dagelijkse praktijk, om een goede levenskwaliteit te behouden en goed psychosociaal te 
kunnen functioneren. Zo is het mogelijk op tijd kwetsbare kinderen te identificeren, de 
overgang naar de volwassenzorg te verbeteren en tijdig interventies aan te bieden. 

Een manier om de kwaliteit van leven te monitoren is via het KLIK-systeem, waarbij 
de patiënt thuis vragenlijsten invult (www.hetklikt.nu), voorafgaand aan een poliafspraak met 
de arts of verpleegkundige. Met behulp van KLIK kunnen problemen snel gesignaleerd en 
besproken worden in de klinische praktijk. Kinderen met stollingsziekten gebruiken KLIK 
sinds 2011 in de dagelijkse zorg. Nu is er een brug geslagen naar de (jong)volwassenzorg; 
sinds januari 2017 is KLIK beschikbaar voor jongvolwassenen met stollingsziekten.  
 
 


