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Van de voorzitter 
 
Waarde NVTH-ers, 
We zijn al weer in februari van het “nieuwe jaar” in trombose en hemostase Nederland! Deze 
nieuwsbrief biedt de gelegenheid een mooie gebeurtenis van komend jaar onder de 
aandacht te brengen: de ECTH (European Congress on Thrombosis and Haemostasis), het 
eerste Europese congres op ons gebied . Dit biedt de unieke gelegenheid voor de NVTH om 
gastland, en daarmee gastvrouw te zijn van de allereerste editie van wat verwacht wordt het 
Europese equivalent te worden van andere, grootschalige en regionale (denk aan Noord-
Amerika, Zuid-Amerika en Australasia) congressen op dit gebied. Wij steunen het initiatief 
van harte en hebben als gastland ons jaarlijkse Koudekerke symposium (inclusief 
ledenvergadering) en de daaraan voorafgaande AIO cursus integraal naar Den Haag   
verplaatst, waar het programma vanzelfsprekend een internationale invulling zal krijgen. Een 
prachtige kans ook voor onze ’promovendi en postdocs om voor een Europees publiek op te 
kunnen treden. De voorbereidingen van ECTH zijn in volle gang, en naar verwachting zal 
rond 1 maart het programma op de website (www.ecth2016.org) verschijnen. Een grote 
Nederlandse aanwezigheid zal een prachtige basis zijn voor een succesvolle eerste editie 
van het ECTH, en dat is ook voor onze eigen vereniging van groot belang. Schrijf dus allen 
28 tot 30 september (AIO cursus  26 tot 28 september) in uw agenda, waar we in het 
World Forum in Den Haag een aantal mooie wetenschappelijke dagen zullen beleven! 
 
13 oktober 2015: Aan de tweede Wereld Trombose Dag is door veel NVTH-ers meegewerkt 
(zie impressie verder op in deze nieuwsbrief). Ook was er aandacht in de landelijke media en 
is er door de Trombosestichting een bijlage bij de Telegraaf gemaakt waaraan velen van ons 
medewerking verleenden. We kunnen zien dat de campagne het algemene publiek goed 
heeft bereikt, gemeten aan de zoektocht naar trombose op internet. Chapeau! 
 
Tenslotte wil ik gebruik maken van de gelegenheid de oprichting van het Dutch Thrombosis 
Network (DTN) in oktober jl nader toe te lichten. Het enthousiaste persbericht heeft tot enige 
onrust gezorgd in den lande, maar graag benadruk ik hier dat dit initiatief volledig 
complementair is aan de doelstellingen en activiteiten van de NVTH. De focus van DTN ligt 
op het faciliteren van investigator-initiated patientgebonden en translationeel 
wetenschappelijk onderzoek. Het DTN is nadrukkelijk géén wetenschappelijke vereniging, 
maar zal, in tegenstelling tot NVTH, bijvoorbeeld clinici die participeren aan het vele 
Nederlandse klinische trombose en hemostase onderzoek een herkenbaar platform bieden. 
DTN volgt het voorbeeld van succesvolle onderzoeksnetwerken in onder meer Canada 
(Canvector) en Frankrijk (InnoVTE), en zal deel uitmaken van een internationaal "network of 
networks” dat tijdens de ISTH SSC in Montpellier zal worden gelanceerd. Inmiddels hebben 
klinisch onderzoekers uit tweede en eerste lijn uit alle academische ziekenhuizen zich bij 
DTN aangesloten en hebben ook artsen uit niet-academische ziekenhuizen zich voor dit 
initiatief enthousiast getoond. Deze maand vindt de kick-off meeting van DTN plaats. Het is 
de ambitie om de activiteiten van DTN dienstbaar te laten zijn aan alle NVTH leden die 
onderzoek willen doen waarbij een klinisch netwerk onmisbaar is.  
Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
Namens het bestuur 
Saskia Middeldorp 
Voorzitter NVTH 
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NVTH Cursus 
 
 
Beste NVTH leden, 
 
Zoals u ongetwijfeld al weet, vindt van woensdag 28 t/m vrijdag 30 september 2016 
het eerste European Congress on Thrombosis and Haemostasis plaats in Den Haag 
(http://ecth2016.org/). De NVTH steunt dit congres en treedt op als ‘host’. Het 
jaarlijkse NVTH symposium in Koudekerke zal in 2016 daarom niet apart worden 
georganiseerd, maar aan het ECTH congres gekoppeld worden. De NVTH beveelt 
deelname aan het ECTH congres dan ook van harte aan. Meer informatie over het 
ECTH congres de website van het ECTH (http://ecth2016.org/) 
 
Ook de jaarlijkse AIO-cursus voor promovendi op het gebied van trombose en 
hemostase zal verplaatst worden en zal voorafgaande aan het ECTH congres 
plaatsvinden in Den Haag. De AIO-cursus is gepland op maandagmiddag 26 t/m 
woensdagochtend 28 september, waarbij het deel op woensdagochtend ook open 
staat voor deelnemers aan het ECTH congres.  
 
Het thema van de PhD cursus in 2016 is "Arterial Thrombosis". De voertaal van de 
cursus is Engels. De cursus zal, net als het ECTH congres plaatsvinden in het World 
Forum in Den Haag. Overnachten doen we in Het Marriot Hotel Den Haag, op 5 
minuten lopen van het World Forum. Inschrijven voor de cursus is mogelijk tot 10 juni 
2016 
 
De NVTH-cursus is bedoeld voor promovendi werkzaam binnen het vakgebied van 
trombose en hemostase. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen voor de cursus. 
Aan degenen die dit jaar voor het eerst mee gaan vragen we om een motivatie 
waarom deelname gewenst is, in max. 100 woorden. Bovendien vragen we je de 
kern van het uit te voeren promotieonderzoek kort te beschrijven. Indien je dit alles al 
eerder hebt ingediend, is het niet nodig het dit jaar weer in te sturen. Deze gegevens 
kunnen op het aanmeldingsformulier ingevuld worden (NVTH Trainee-verklaring-
2016.doc). Het formulier dient als Word-document “achternaam.doc” gesaved te 
worden en per email verstuurd naar mailto:nvth@lumc.nl. Je krijgt zo spoedig 
mogelijk bericht of je bent toegelaten. Men dient er rekening mee te houden dat op 
de maandagavond tijdens de "Next Generation Researchers” sessie verwacht wordt 
dat de deelnemer gedurende enkele minuten zichzelf en de essentie van zijn/haar 
onderzoek presenteert op maximaal 3 PowerPoint slides aan zijn/haar groepje en 
‘master’. 
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Programma 
Het programma van de cursus (PDF) volgt zsm. 
 
Inschrijving 
De inschrijving voor de AIO cursus is geopend. De deadline voor inschrijving is 10 
juni 2016. 
 
De inschrijvingskosten voor de cursus zijn: €300 per persoon. Het verschuldigde 
bedrag dient overgemaakt te worden op: 
   Rabobank Ede rekeningnummer IBAN: NL20RABO0158004450 
   t.n.v. NVTH symposium 
   o.v.v.: NVTH cursus 2016 + achternaam en voorletters + NVTH nummer (optioneel) 
   (BIC: RABONL2U / IBAN: NL20RABO0158004450) 
 
Vergeet niet, indien dit de eerste keer is dat u zich inschrijft voor de cursus voor 
promovendi, om naast het inschrijfformulier ook de NVTH Trainee-verklaring-
2016.doc in te vullen en op te sturen. Inschrijving is pas geldig als zowel het 
aanmeldingsformulier als de betaling ontvangen zijn. 
 
Belangrijk: Alle promovendi worden ingedeeld op 2-persoonskamers. 
 
Deelnemers die na de cursus ook het European Congress on Thrombosis and 
Haemostasis (ECTH) willen bezoeken moeten daar zelf apart voor inschrijven via de 
website van het ECTH (http://ecth2016.org/). 
Indien gewenst is het mogelijk om op eigen kosten (€140 p/n voor een 1p-kamer, 
€160,50 p/n voor een 2p-kamer) de accommodatie in het Marriot hotel te handhaven 
tijdens het ECTH. Geef dit voor 10 juni per email door op: nvth@lumc.nl.  
 
Voor meer informatie kunt u mailen naar: nvth@lumc.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het NVTH bestuur. 
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World Thrombosis Day 2015 
 
Op dinsdag 13 oktober 2015 is de op verschillende plaatsen in Nederland wereld trombose 
dag (WTD) gevierd.In Leiden is een promotieteam de lokale markt opgegaan. De dag is daar 
afgesloten met een publiekslezing. Op de foto staat een voorlichtingsstand van de WTD in 
Rotterdam. 
 

 
 
In Maastricht was een ochtendprogramma in het MUMC, met infostands van de 
Trombosestichting & -dienst, steunkousen, antistollingsmiddelen, nieuwe diagnostiek, 
rondleidingen centraal diagnostisch lab, en speeddaten met trombosedoktoren. Ook de 
trombose ambassadrice Tiny vd Berg (6 longembolieën) was er weer bij, evenals 
vrijwilligers/ambassadrices TSN, Tiny is geïnterviewd door lokale TV (foto). 
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Heel veel aanloop en interesse van de bezoekers (poly)klinieken. ‘s middags was er 
programma in de UM, 4 lezingen door cardiologen en neurologen over Atrium Fibrilleren en 
ontstaan beroerte, (nieuwe) antistolling, wanneer en welke, en behandeling ischemische 
beroerte. Er waren ongeveer 45 mensen, met opvallend veel vragen aan het eind. Natuurlijk 
muziekje erbij, erg leuk Portugees-Spaans kwartetje. En natuurlijk borrel met 
cardiobitterballen.  
 

 
 
In Amsterdam was een publiekslezing waaraan ongeveer 40 belangstellenden meededen. 
De bezoekers varieerden van patiënten, tot beleidsmedewerkers van de Hart en Vaatgroep; 
en vrijwilligers van de Trombosestichting. Met stemkastjes zijn de voorkeuren en meningen 
van patiënten gepeild. De hele dag was buitengewoon leerzaam en werd warm ontvangen! 
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Impact of world thrombosis day on online search 
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Meeting Calendar
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http://thrombin.nl/summerschoolmaastricht.html/ 
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Promoties 
 
Naam:  Marlies Schrijvers 
promotor:  prof M.J. Schuurmans 
co-promotor: Dr. K Fischer 
Titlel:   Onderzoek naar zelfmanagement en therapietrouw bij hemofilie 
Datum:  30-09-2015 
 
 
Patiënten met ernstige hemofilie dienen tot drie keer per week stollingsfactorconcentraat toe 
via een injectie. Tachtig procent doet dit zelf thuis. Om deze behandeling optimaal uit te 
voeren zijn zelfmanagementvaardigheden en therapietrouw belangrijk. Marlies Schrijvers 
(verplegingswetenschapper Van Creveldkliniek) onderzocht wat hier aan ten grondslag ligt 
en hoe dit in de toekomst aangepakt kan worden. 
Lastige behandeling  
Behandeling met stollingsfactorconcentraat is belangrijk om bloedingen in gewrichten, het 
centraal zenuwstelsel en spieren te voorkomen. Deze behandeling is niet altijd makkelijk uit 
te voeren voor de patiënt. Schrijvers: “De patiënt moet het middel zelf drie keer per week 
toedienen om voldoende beschermd te blijven. Aan deze behandeling komt geen einde, 
patiënten zijn hier hun leven lang aan gebonden. Zelfmanagement en therapietrouw spelen 
daarom  een belangrijke rol bij de behandeling.” 
Zorg op maat 
Marlies onderzocht onder andere bij patiënten of ze het middel op de juiste wijze toedienen 
en waarom patiënten wel of niet de behandeling volgens de afspraken met de arts uitvoeren. 
Hieruit bleek dat ouders van kinderen met hemofilie de voorgeschreven behandeling goed 
volgde. Echter volwassenen vonden dit vaak lastiger, en blijkt dat 20% ontrouw was aan de 
voorgeschreven behandeling. Daarentegen waren de vaardigheden voor het toedienen van 
profylaxe goed, 96% lukt het om in één keer raak te prikken. Handen wassen en het vullen 
van het logboek werden vaak overgeslagen of vergeten. Schrijvers: “Inzicht in het proces van 
zelfmanagement en therapietrouw is belangrijk. Het kan nieuwe patiënten helpen om de 
techniek van het injecteren sneller te leren. Patiënten krijgen dan ook gerichtere zorg op 
maat”. 
Nieuw programma  
Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek is Marlies bezig met de ontwikkeling van 
een programma om patiënten beter te ondersteunen bij hun behandeling. “Het programma is 
gericht op het verbeteren van ziekte-acceptatie, zelfmanagement en therapietrouw en is 
online en in groepsverband te volgen. Uiteindelijk hopen we dat het programma patiënten 
helpt om hun behandeling optimaal uit te voeren zodat patiënten langer kunnen blijven 
werken en een eventuele vervolgbehandeling, zoals een operatie voorkomen kan worden.” 
Marlies is op 30 september gepromoveerd op dit onderwerp aan de Universiteit Utrecht. 



	

NVTH Nieuwsbrief  februari 2016 13 

Naam:  Dr. Y.V. Sanders 
Promotor:  Prof dr F.W.G. Leebeek 
Datum: 11 november 2015 
Titel:   Von Willebrand disease in the Netherlands: From genetic variability to  
  phenotypic variability 
 
 
De ziekte van von Willebrand (VWD) is de meest voorkomende erfelijke bloedingsziekte die 
zich uit in slijmvliesbloedingen, zoals epistaxis, orofaryngeale bloedingen en menorragie. 
VWD wordt veroorzaakt door een tekort aan of een afwijking in von Willebrand Factor (VWF). 
Het VWF gehalte varieert sterk tussen patiënten met VWD en ook binnen een patiënt 
varieert het VWF gehalte in de tijd. Het klinisch beeld van VWD is ook zeer heterogeen, 
waarbij de klinische presentatie sterk varieert in frequentie en ernst van bloedingen. Het doel 
van dit proefschrift was het bestuderen van genotypische en fenotypische determinanten van 
het VWF gehalte en bloedingen in patiënten met VWD. In 2007 is de landelijke “Willebrand 
disease in the Netherlands” studie van start gegaan. Hierbij zijn meer dan 800 patiënten met 
Von Willebrand ziekte met een VWF activiteit en/of antigeen <30 IU/dl (<30 %) geïncludeerd.  
Dit is wereldwijd de grootste studie naar patiënten met matig-ernstige en ernstige ziekte van 
von Willebrand.  
 
De ziekte van von Willebrand wordt veroorzaakt door mutaties in het VWF gen. In een deel 
van de patiënten geïncludeerd in de WiN studie werden mutaties in het VWF gen 
bestudeerd. In 199 patiënten werden 75 verschillende mutaties gevonden, waarvan 27 
nieuwe mutaties. In type 2 patiënten werd in 99% van de patiënten een mutatie gevonden 
tegen 63% van de patiënten met type 1 VWD.  
Zoals ook in ons eigen onderzoek is gebleken wordt bij ongeveer  30% van patiënten met 
type 1 VWD wordt bij mutatieonderzoek geen mutatie in het VWF gen gevonden. Recente 
GWAS van de CHARGE groep toonde een associatie tussen VWF spiegels in plasma en 
Single Nucleotide Polymorphisms (sNPs) zowel in het VWF gen als andere genen betrokken 
bij synthese, transport en klaring van VWF bij gezonden individuen. Wij bestudeerden of er 
een associatie was tussen de variaties in VWF concentratie en genetische variatie deze 
genen in VWD. Wij vonden dat SNPs in STXBP5 en CLEC4M waren geassocieerd met VWF 
concentratie in patiënten met type 1 VWD. Onze bevindingen zouden deels de variabiliteit in 
de VWF concentratie en de variatie in de bloedingsneiging van patiënten met VWD kunnen 
verklaren. Deze onderzoeken vergroten in ieder geval het inzicht in de pathofysiologie van 
VWD en geven verdere aanwijzingen over de betrokkenheid van de STX2, STXBP5 en 
CLEC4M genen in het bepalen van de VWF concentratie bij VWD. Daarnaast zouden deze 
onderzoeken kunnen bijdragen aan de zoektocht naar nieuwe oorzaken van VWD. 
 
Om de diagnostiek en classificatie van VWD te verbeteren hebben wij onderzoek verricht 
naar de concentratie van VWF propeptide (pp) in de patiënten met VWD.  Een interessante 
observatie was dat VWFpp meetbaar was in een aanzienlijk deel van de patiënten die 
geclassificeerd waren als type 3 VWD op basis van een VWF concentratie beneden de 5 
IU/dL, conform de huidige ISTH classificatie. Vergeleken met patiënten met “echt” type 3 
VWD bij wie VWF en het VWFpp volledig afwezig zijn, hadden deze type 3 patiënten met 
meetbaar VWFpp een mildere bloedingsneiging en een hogere concentratie VWF en FVIII. 
Het overgrote deel van deze type 3 patiënten met meetbaar VWFpp hadden mutaties in het 
VWF gen die ervoor zorgen dat VWF versneld geklaard wordt. Uit deze bevindingen blijkt dat 
deze type 3 patiënten met meetbaar VWFpp eigenlijk opnieuw geclassificeerd zouden  
moeten worden als patiënten met ernstige type 1 VWD. In dit onderzoek hebben we het 
klinisch belang van de VWFpp test in de diagnostiek en classificatie van VWD aangetoond. 
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Twee hoofstukken uit het proefschrift onderzochten de bloedingssymtomen bij patiënten met 
de ziekte van von Willebrand. Allereerst werd onderzocht wat de klinische verschijnselen van 
de ziekte bij kinderen is. Opvallend was dat bij kinderen vaak leeftijds-gerelateerde 
bloedingen voorkwamen, zoals navelstomp bloedingen, cefaal hematoom na de geboorte, 
wangbloedingen, conjunctivale bloedingen , bloedingen na circumcisie en bloedingen 
volgende op venapunctie. Ongeveer 44% van de patiënten had een of meer van deze 
bloedingen gehad. Dit toont aan dat het voor de diagnostiek van kinderen met mogelijk VWD 
van belang is ook deze symptomen goed uit te vragen en ook in een bloeding score op te 
nemen. 
Een tweede studie betrof de bloedingssymptomen bij de volwassen patiënten. De meest 
voorkomende bloedingen betrof menorragie (85% van de vrouwen), huidbloedingen (77% en 
wondjes die lang nabloeden (77%).  De ernst van bloedingen was sterk gerelateerd aan type 
VWD en de hoogte van FVIII en VWF waarden in plasma. Er was een sterke variatie van 
bloedingsscore in patiënten met matig-ernstige en ernstige VWD. 
Bekend is dat hoge VWF concentratie in het bloed is geassocieerd met een verhoogde kans 
op arteriële trombose, zoals het hersen- of hartinfarct. Een onderdeel van de WiN studie was 
te onderzoeken of VWD patiënten mogelijk beschermd zijn tegen arteriële trombose. Wij 
hebben voor het eerst aangetoond vonden dat een acuut hartinfarct, coronaire hartziekte en 
een herseninfarct minder vaak voorkwam in volwassen VWD patiënten dan in de algemene 
Nederlands bevolking met dezelfde verdeling van leeftijd en geslacht. Eenentwintig van de 
635 VWD patiënten hebben ooit arteriële trombose gehad. In vergelijking met de algemene 
bevolking, was de prevalentie van cardiovasculaire ziekte 40% lager, de prevalentie van een 
hartinfarct 60% lager en de prevalentie van een herseninfarct 35-67% lager in patiënten met 
VWD. Dit is de eerste studie waaruit blijkt dat VWD patiënten mogelijk beschermd zijn tegen 
arteriële trombose. 
 
Bekend is dat in gezonde individuen VWF:Antigeen stijgt met de leeftijd, met name boven de 
50 jaar. Wij onderzochten of VWF en FVIII waarden stijgen met de leeftijd in oudere VWD 
patiënten. Dit zou mogelijk consequenties hebben voor de diagnostiek en behandeling van 
VWD op oudere leeftijd. Inderdaaad bleek bij type 1 VWD patienten VWF:Ag te stijgen.  Het 
aantal bloedingen was in deze groep vergelijkbaar met het aantal bloedingen in jongere 
patiënten (<65 jaar) met VWD. In patiënten met type 2 VWD daarentegen steeg VWF niet 
met het ouder worden en zagen we juist meer bloedingssymptomen bij oudere type 2 
patiënten dan jongere VWD patiënten (16-65 jaar). In de algemene bevolking heeft de 
oudere generatie vaker last van bloedingen vanuit de darmen. Wij vonden dat ook oudere 
patiënten met VWD vaker last hebben van bloedingsproblemen vanuit het maag-darm 
kanaal. Tevens hebben zij vaker bloedingen na operaties dan de jongere patiënt met VWD.  
 
Conclusie proefschrift: 
In dit proefschrift zijn verschillende studies naar genotypische en fenotypische determinanten 
van het VWF gehalte en bloedingsneiging in patiënten met VWD beschreven Deze 
onderzoeken hebben geleid tot vernieuwde inzichten in de pathofysiologie van VWD. 
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Naam:  Martijn LL Chatrou 
Promotor:  Prof. Dr. C. Reutelingsperger 
Copromotor:  Dr. L. Schurgers 
datum:  2 december 2015 
Titel:   Role of Vascular smooth muscle cell mediated calcification in atherosclerosis 
 
Vascular calcification (VC) has for a long time been neglected and considered as clinically 
irrelevant. VC was regarded as an end stage passive process not amendable to therapeutic 
intervention. Nowadays, VC is appreciated as a complex and actively regulated process 
involving cells and proteins acting as catalysts and inhibitors. The amount of calcification, as 
measured and quantified by multi-slice computed tomography (MSCT), is now being used as 
a marker for atherosclerotic burden and has been proven to be an important predictor of all 
cause mortality, vascular complications and myocardial infarctions. Although proven to be a 
strong predictor of mortality, therapies for prevention or treatment of VC are still lacking. The 
low resolution of CT only identifies calcific areas of around 1.3mm2, which further hampers 
the detection or intervention of micro-calcifications. This resulted in that calcification is put 
forward as marker of late stages of cardiovascular disease, thereby beyond the point of 
intervention. 
 
In this thesis we investigated the contribution of calcification in relation to inflammation and 
plaque vulnerability. In chapter 3 we investigated the association of microcalcifications – 
measured with a proton micro-probe - with inflammation and osteochondrogenic activity in 
human coronary tissues. Our analysis showed that uncarboxylated MGP is upregulated at 
regions with signs of initial calcium precipitation indicating local vascular vitamin K-
deficiency. In these regions inflammatory and osteogenic markers were not present. Our 
findings are in keeping with the view that calcification starts with loss of inhibitors. 
Furthermore, we showed that punctate calcifications act pro-inflammatory by attracting 
macrophages. Exacerbation of inflammation by calcification would increase the secretion of 
osteochondrogenic signals by macrophages, thereby acting as a positive feedback 
mechanism resulting in acceleration of calcification.  
It has been shown that vitamin K antagonists (VKA) induce medial VC. In chapter 4 and 5 we 
used atherosclerosis prone mice to investigate effects of VKA on intimal calcification. We 
revealed that warfarin treatment ignites a cascade of responses leading to accelerated 
calcification and destabilization of the atherosclerotic plaque. In addition, warfarin treatment 
upregulates alkaline phosphatase activity in atherosclerotic plaques, indicating increased 
osteochondrogenic differentiation of VSMCs, which further accelerates calcification. 
Moreover, increased calcification results in increased apoptosis and loss of medial VSMCs. 
Loss of medial integrity eventually led to increased outward remodeling, which is associated 
with plaque vulnerability.  
In chapter 6 and 7 we studied the process of calcification in vitro using vascular smooth 
muscle cells and revealed novel molecular mechanisms by which calcification is initiated and 
which may result in non-canonical interventions. Treatment of VSMCs with hypercalcemic 
conditions was accompanied by increased SMPD3 expression and subsequent elevated 
production of exosomes. Moreover, we found that the SMDP3 inhibitors spiroepoxide and 3-
O-Methyl-Sphingomyelin efficiently blocked VSMC calcification indicating that SMPD3 is a 
novel important regulator of VSMC calcification via exosome release.  
 
Taken together, our research sheds light on a better understanding of the molecular 
mechanisms involved in vascular calcification. We pave the way by addressing important 
leads for further elucidation of the calcification process and offer the opportunity to test new 
drugs to further expand this research both in vitro and in vivo. 



	

NVTH Nieuwsbrief  februari 2016 16 

Naam:  Peter Paul Wisman 
Promotor:  Prof. Dr. Mol 
  Prof.dr. de Groot 
Copromotor:  Dr. Roest 
  Dr. G.J. de Borst 
datum:  21 januari 2016 
Titel:   The role of platelets in vascular surgery patients 
 
 
To sustain life, efficient transport of metabolites is required for continuous metabolism. In 
higher animals, active transport of metabolites is performed by blood, which flows through an 
advanced closed vascular system and is powered by the pump function of the heart. 
Problems in blood composition, the cardiac pump function or the vascular system can result 
in insufficient transport of metabolites. Significant circulation insufficiency leads to ischemia 
which can rapidly cause damage to end organs and ultimately results in death. In humans, 
vascular health is threatened by progressive atherogenesis, responsible for atherosclerosis 
and subsequent narrowing of vascular lumina. Atherosclerosis is a chronic inflammatory 
disease which progresses through an interplay of several factors such as: endothelial cell 
dysfunction, hyperlipidemia, hypertension, diabetes mellitus, smoking, elevated plasma 
homocysteine concentrations and the hemostatic system. Atherosclerosis is complicated by 
intravascular thrombosis, initiated by plaque rupture, which can occlude arteries and cause 
acute ischemic damage. Abnormal platelet function with an increased tendency to aggregate 
is implicated in the pathogenesis of atherosclerosis and development of superimposed acute 
ischemic events. The main objective of this thesis was to evaluate the factors that predict 
morbidity and mortality in vascular patients and to study one of the modifiable predictors: 
platelet function. We developed a platelet reactivity test for in depth platelet function 
research, to analyze its prognostic value and to identify possible targets for improved 
antiplatelet therapy. Chapter 1 describes the relation between sex and post peripheral 
bypass surgery prognosis and shows a relatively bad prognosis for young women with PAD. 
Chapter 2 focusses on the development and validation of a risk chart for future mortality and 
ischemic events following peripheral bypass surgery. A meta-analysis on the prognostic 
value of currently available platelet function tests on future cardiovascular events is 
described in chapter 3. The platelet activation test (PACT), capable of analyzing major 
platelet activation pathways and quantifying the different platelet activation results, we 
developed is described in chapter 4. In chapter 5-8 this PACT is applied to analyze platelet 
function in patients with atherosclerosis. In contrast to our expectations, we observed lower 
platelet reactivity in patients with end stage peripheral arterial disease and this effect was 
stronger in patients with several cardiovascular risk factors. Furthermore patients with 
unstable coronary arterial disease (CAD) had lower platelet reactivity then patients with 
stable CAD. (Chapter 6) In contrast, baseline platelet activation was higher in patients with 
more severe PAD. (Chapter 5) Chapter 7 describes the difference in platelet reactivity 
following evening and morning administration of aspirin and suggests that the evening 
administration of the polypill resulted in lower overall platelet reactivity in the morning then 
morning administration of the polypill. Chapter 8 describes the rationale and design of the  
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MESCEA study on platelet function and micro embolic signals during carotid endarterectomy. 
We conclude that platelet function analysis in vascular patients to compose and monitor an 
antiplatelet therapy regimen consisting of inhibitors of different platelet receptors will be key 
to achieve an optimal balance between atherothrombosis and hemostasis in the future. 

http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/325619 
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Titel:   Innovative assays to detect bleeding and thrombosis tendencies: a focus on 
  thrombin generation and fibrin formation 
 

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van twee nieuwe testen beschreven die kunnen 
helpen bij de detectie van verhoogde bloedings- of tromboseneigingen. Tevens wordt er 
verder ingegaan op de structuur en versteviging van een bloedstolsel door de interactie 
tussen VWF en fibrine te bestuderen. Wij hebben beschreven dat VWF interageert met 
fibrine door gebruik te maken van verschillende technieken die de binding tussen eiwitten 
meten. Deze interactie tussen VWF en fibrine kan alleen plaatsvinden in de aanwezigheid 
van trombine. Onze bevindingen tonen aan dat fibrine niet alleen een eindproduct van de 
stollingscascade is, maar ook deelneemt aan de groei van een bloedstolsel. Ook het effect 
van leeftijd en bloedgroep op trombinegeneratie en/of fibrinevorming is onderzocht 
 
De ideale test die bloedings- en tromboseneigingen kan voorspellen bestaat op dit moment 
niet. De huidige testen meten ofwel de vorming van fibrine ofwel de vorming van trombine, 
terwijl aangetoond werd dat deze testen niet altijd overeenkomen. Bovendien meten de 
huidige testen onder statische condities, terwijl bewezen werd dat de fysiologische stroming 
van het bloed een significante invloed heeft op de activiteit van verschillende eiwitten, 
aanhechting van cellen, fibrinevorming, enz. Daarom hebben wij een methode ontwikkeld die 
tegelijkertijd de vorming van trombine en fibrine meet onder fysiologische stromingscondities. 
We hebben aangetoond dat een verhoogde stromingssnelheid resulteert in een verlaagde 
trombinegeneratie en fibrineformatie. Daarnaast leidden verhoogde concentraties van 
fibrinogeen tot een dosisafhankelijke stijging van de fibrinevorming. Onze methode werd 
klinisch gevalideerd in patiënten die een cardio-thoracale operatie ondergingen. Een 
belangrijke bevinding is dat onze rheometer-gebaseerde methode indicatief was voor de 
hoeveelheid bloedverlies tijdens/na een cardio-thoracale operatie. 
 
Daarnaast hebben we de processen van trombinegeneratie, fibrinevorming en fibrinolyse 
vergeleken tussen kinderen en volwassenen. Uit dit onderzoek bleek dat de jongere 
populaties een verlaagde trombinegeneratie hebben, alsook een verminderde fibrinevorming 
in vergelijking met volwassenen. Daarnaast werden de bloedstolsels van de kinderen 
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gekenmerkt door grotere poriën, wat resulteert in een verminderde weerstand tegen 
fibrinolyse.  
 
Tevens is in dit promotieonderzoek het antifosfolipiden syndroom (APS) onderzocht. Dit 
syndroom wordt gekarakteriseerd door trombose en/of zwangerschapscomplicaties. 
Aangezien deze klinische criteria vaak onafhankelijk van APS voorkomen, is de diagnose 
stelling van APS sterk afhankelijk van laboratoriumtesten. Het is echter veelvuldig 
aangetoond dat het syndroom niet altijd correct gediagnostiseerd wordt door de huidige 
testen. Daarom is in dit promotieonderzoek onderzocht of commercieel verkrijgbare testen 
op een correcte wijze de antistoffen detecteren die karakteristiek zijn voor APS. Uit het 
onderzoek is gebleken dat sommige van deze testen leiden tot vals-negatieve resultaten, 
waardoor APS patiënten worden gemist. Hierdoor krijgen deze APS patiënten niet de nodige 
medische zorgen, met een verhoogd risico op bijkomende ziekteverschijnselen. Bovendien 
wordt een korte introductie gegeven over een nieuwe test die we aan het ontwikkelen zijn en 
die met behulp van trombinegeneratie moet zorgen voor een betere detectie van de 
antistoffen die aanwezig zijn in APS. Uiteindelijk leidt dit hopelijk tot een betere 
diagnosestelling en behandeling van APS. 
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Titel:   Circulating microRNAs and other biomarkers for premature atherosclerosis 
 
 
Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaak van sterfte. Atherosclerose, of 
aderverkalking ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van deze ziekte. De afgelopen 
decennia is uitgebreid onderzoek gedaan naar het ontstaan van atherosclerose. Hierbij zijn 
er vele risicofactoren ontdekt die bijdragen aan de ontwikkeling en de progressie van de 
ziekte.  Deze risicofactoren zijn vervolgens samengevoegd in verschillende rekenkundige 
modellen, op basis waarvan het individuele risico van een patiënt op het ontwikkelen van 
hart- en vaatziekten kan worden berekend. In de praktijk worden deze rekenmodellen 
gebruikt om te onderzoeken welke mensen preventief behandeld moeten worden, omdat zij 
een verhoogd risico hebben op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Echter, bij mensen die 
op jonge leeftijd hart- en vaatziekten ontwikkelen (premature hart- en vaatziekten), zijn de 
klassieke risicofactoren waaruit de rekenmodellen zijn opgebouwd vaak niet zo uitgesproken 
en lijken andere factoren een grotere rol spelen bij het ontstaan van de ziekte.  
Voor de behandeling van hart- en vaatziekten is het van groot belang om de ziekte in een 
vroeg stadium op te sporen. Wanneer een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op tijd 
wordt vastgesteld, kan vroeg in het ontstaan van de ziekte preventieve behandeling worden 
gestart om de progressie te remmen. Het is daarom van belang dat er nieuwe markers wordt 
geïdentificeerd, die het risico op premature hart- en vaatziekten kunnen voorspellen.  
Een goede marker moet aan een aantal eisen voldoen om te kunnen worden gebruikt voor 
het opsporen van een verhoogd risico op premature hart- en vaatziekten. Allereerst is het 
van belang dat de marker specifiek is voor premature hart- en vaatziekten en niet ook 
verhoogd is bij andere ziekten. Daarnaast moet hij ook sensitief zijn voor premature hart- en 
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vaatziekten. Dit betekent dat de marker te vinden moet zijn bij vrijwel alle mensen met deze 
ziekte. Om ervoor te zorgen dat de marker in de dagelijkse praktijk ook goed gebruikt kan 
worden, is het ook van belang dat de aanwezigheid van de marker op een gemakkelijke 
manier bepaald kan worden. 
Men vermoedt dat circulerende microRNAs zeer geschikte markers zouden kunnen zijn voor 
premature hart- en vaatziekten. MicroRNAs zijn kleine moleculen die overal in het menselijk 
lichaam voorkomen. Ze spelen een belangrijke rol bij vrijwel alle processen die zich in ons 
lichaam afspelen en zijn ook betrokken bij het ontstaan van ziekten. Het is bekend dat 
specifieke microRNAs een rol spelen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Het idee is 
dat een deel van deze microRNAs, vanuit cellen die betrokken zijn bij het ontstaan van 
aderverkalking of vanuit de verkalkte ader zelf, in het bloed terecht komen en zo door het 
gehele lichaam circuleren. Door te bepalen of en in welke mate deze microRNAs in het bloed 
voorkomen, zou het, na het afnemen van slechts enkele buisjes bloed, mogelijk kunnen zijn 
te voorspellen welke mensen premature hart- en vaatziekten ontwikkelen.   
In dit proefschrift is onderzocht of microRNAs inderdaad geschikte markers zijn voor 
premature hart- en vaatziekten. Dit onderzoek kon echter niet zonder slag of stoot uitgevoerd 
worden. Het onderzoek naar microRNAs staat nog in de kinderschoenen, en er waren nog 
goede oplossingen nodig de betrouwbare en reproduceerbare meting van microRNAs in 
bloed. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop wordt omgegaan met de analyse van 
microRNA bepalingen. In veel studies wordt de expressie van specifieke microRNAs 
vergeleken tussen patiënten en gezonde controles. Echter, de expressiewaarde  van een 
microRNA wordt niet alleen bepaald door ziekte, maar ook door de manier waarop het bloed 
verkregen en bewerkt is. In studies kunnen er verschillen zitten in deze stappen die 
plaatsvinden voor de daadwerkelijke analyse. Om betrouwbare resultaten te krijgen zal 
hiermee rekening moeten worden gehouden door de waarden corrigeren, ook wel 
normaliseren, voor de variatie van de voorbereidende stappen. In hoofdstuk 2 is dit probleem 
onderzocht en wordt een methode beschreven waarin gebruik gemaakt wordt van nieuw 
geïdentificeerde controle microRNAs die beter betrouwbare resultaten levert in vergelijking 
tot eerdere beschreven methoden. 
Een ander probleem dat zich kan voordoen bij het onderzoek naar microRNAs is het feit dat 
de meeste onderzoeken uitgevoerd zijn bij kleine groepen patiënten. De belangrijkste reden 
hiervoor is dat microRNA onderzoek erg duur is en hoe meer patiënten onderzocht moeten 
worden, des te hoger de kosten. De consequentie van een kleine groep patiënten is dat er 
een grotere risico bestaat dat de resultaten van het onderzoek op toeval berusten. De kans 
dat een microRNA toevallig bij 2 patiënten een hoge expressie heeft is nu eenmaal veel 
groter dan dat dit microRNA bij 20 mensen een hoge expressie heeft. In hoofdstuk 5 wordt 
dit probleem beschreven en wordt met behulp van een experiment aangetoond hoe groot het 
effect van een kleine groep patiënten daadwerkelijk is. 
Uiteraard is er ook onderzocht of er microRNAs geïdentificeerd konden worden die geschikt 
zijn als marker voor premature hart- en vaatziekten. Hiervoor is onderzoek gedaan in 
specifieke groepen mensen met een verhoogd risico. Hoofdstuk 3 richt zich op mensen die al 
premature hart- en vaatziekten hebben. Deze mensen worden behandeld met aspirine om 
een volgende uiting van hart- en vaatziekten te voorkomen. Er zijn echter mensen bij wie de 
behandeling met aspirine geen effect heeft. Van tevoren is het echter slecht te voorspellen 
om welke mensen dit gaat en wie er een verhoogd risico loopt op een tweede uiting van hart- 
en vaatziekten. Uit de experimenten in dit hoofdstuk bleek dat miR-19b-1-5p een goede 
marker is om te voorspellen welke patiënten een verhoogd risico hebben. Bij patiënten met 
een lage miR-19b-1-5p expressie in bloedplaatjes na behandeling met aspirine, was de 
functie van deze bloedplaatjes niet voldoende geremd, waardoor zij een verhoogd risico 
hadden op een volgende uiting van hart- en vaatziekten. 
Mensen die roken vormen een andere belangrijke risicogroep voor hart- en vaatziekten. Het 
risico op een hartinfarct is zelfs twee keer zo groot bij rokers vergeleken met niet-rokers. Er 
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zijn echter ook voldoende rokers die nooit hart- en vaatziekten krijgen. In hoofdstuk 4 is 
onderzocht of er een marker is die het risico voor premature hart- en vaatziekten kan 
voorspellen onder rokers. Hiervoor is gekeken naar de expressie van microRNAs in 
monocyten, omdat deze cellen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van hart- en 
vaatziekten. Er werd ontdekt dat miR-124-3p expressie over het algemeen laag is onder niet-
rokers, terwijl de expressie van dit microRNA zeer wisselend is onder rokers. Verdere 
analyse liet zien dat een verhoogde miR-124-3p expressie in monocyten van rokers 
geassocieerd was met veranderingen van deze monocyt, die bijdragen aan de ontwikkeling 
van aderverkalking. Daarom werd in een nieuwe groep patiënten onderzocht of een 
verhoging van miR-124-3p in het bloed van rokers kon fungeren als een marker voor 
premature hart- en vaatziekten. Dit bleek het geval te zijn, rokers met een verhoogde miR-
124-3p expressie hadden een grotere kans op het ontwikkelen van premature hart- en 
vaatziekten dan rokers met een lage miR-124-3p expressie.  
Naast microRNAs zijn er nog verscheidene andere markers voor premature hart- en 
vaatziekten. In hoofdstuk 6 hebben we onderzoek gedaan naar de rol van de bloedstolling bij 
patiënten met premature hart- en vaatziekten en het metabool syndroom. Het metabool 
syndroom bestaat uit een combinatie van overgewicht, een verminderde gevoeligheid voor 
insuline, een verhoogde bloeddruk en afwijkingen van het cholesterol. Dit syndroom is een 
belangrijke risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Onderzoek in dit 
hoofdstuk liet zien dat mensen met premature hart- en vaatziekten en het metabool 
syndroom een verhoogde stollingsneiging hebben in vergelijking met premature hart- en 
vaatziekten patiënten zonder het metabool syndroom en gezonde controles. Dit suggereert 
dat het metabool syndroom een belangrijke factor is voor de verhoogde stollingsneiging bij 
patiënten met premature hart- en vaatziekten. 
Een andere belangrijke factor bij het ontstaan van hart- en vaatziekten is de capaciteit van 
de bloedvatwand om zich te herstellen. Beschadiging van deze wand kan ontstaan als 
gevolg van bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk of een verhoogd cholesterol, beide 
risicofactoren voor het ontstaan van aderverkalking. Wanneer de bloedvatwand gemakkelijk 
herstelt heeft dit een beschermende werking tegen het ontstaan van hart- en vaatziekten. In 
hoofdstuk 7 is bij mensen met bewezen aderverkalking onderzoek gedaan naar de 
herstellende capaciteit van de cellen waaruit de bloedvatwand bestaat en dit vergeleken met 
gezonde controles. Het bleek dat cellen van de bloedvatwand van mensen met bewezen 
aderverkalking zich veel minder goed herstellen dan die van gezonde controles. Ook werd 
ontdekt dat behandeling met statines, medicijnen die het cholesterol verlagen, een gunstig 
effect hebben op het herstel van de cellen van de bloedvatwand. Dit benadrukt dat, ook 
wanneer het cholesterol laag is, statines zeer bruikbaar zouden kunnen zijn voor de 
preventie van hart- en vaatziekten. 
Samenvattend hebben we in dit proefschrift verschillende markers geïdentificeerd, die 
geassocieerd zijn met een verhoogd risico op premature hart- en vaatziekten. Voordat deze 
markers gebruikt kunnen worden in de dagelijkse praktijk zullen ze verder moeten worden 
onderzocht in grote cohorten. Indien de voorspellende capaciteit wordt bevestigd, vormen 
het zeer veel belovende markers voor premature hart- en vaatziekten en kunnen deze 
opgenomen worden in de huidige rekenmodellen voor een nog nauwkeurigere risico 
inschatting bij met name de jonge patiënten.  
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Titel:    Effects and outcome of hemostatic treatment in bleeding disorders 
 

Desmopressine veroorzaakt een stijging van von Willebrand factor (VWF) en stollingsfactor 
VIII (FVIII) en is zodoende een behandeloptie voor patiënten met de ziekte van Von 
Willebrand (VWZ) of hemofilie A. In het algemeen wordt bij iedere patiënt voorafgaand aan 
behandeling de respons op desmopressine bepaald, aangezien bekend is dat niet iedereen 
dezelfde respons heeft, de zogenaamde interindividuele variatie. Desmopressine wordt 
conform huidige richtlijnen alleen gegeven aan hemofilie A patiënten met een FVIII gehalte 
≥0.05 IU/ml of zelfs alleen ≥0.10 IU/ml, omdat bij lagere uitgangswaarden onvoldoende 
respons wordt verondersteld. Echter, deze aanbeveling is gebaseerd op een beperkt aantal 
studies. Aangezien desmopressine een effectief, goedkoop en veilig medicijn is waarbij er 
geen risico is op virusoverdracht of de ontwikkeling van remmende antistoffen tegen FVIII, is 
verder bewijs om het gebruik ervan te ondersteunen klinisch zeer relevant. 
We hebben de respons op desmopressine bij hemofilie A patiënten met FVIII waardes <0.10 
IU/ml onderzocht. Bij 37 van 48 patiënten (77%) werden FVIII waardes ≥0.30 IU/ml gezien 
één uur na infusie, waarvan 17 zelfs FVIII ≥0.50 IU/ml hadden. Drie uur na toediening had 
50% van de patiënten nog steeds FVIII waardes ≥0.30 IU/ml. Na 6 uur had de meerderheid 
van de patiënten FVIII waardes <0.30 IU/ml. FVIII ≥0.30 IU/ml wordt als voldoende 
beschouwd voor adequate hemostase in geval van kleine ingrepen of traumata. In deze 
studie hebben we laten zien dat de meerderheid van niet-ernstige hemofilie A patiënten met 
FVIII waardes <0.10 IU/ml deze streefwaarde behaald tot ten minste 3 uur na infusie. 
Ondanks dat het een kortdurende respons is, is desmopressine een behandeloptie voor 
kleine ingrepen of verwondingen bij deze patiënten en zou vaker gebruikt kunnen worden. 
Om de interindividuele variatie in respons verder op te helderen, hebben we de relatie tussen 
de F8 gen mutatie en desmopressine respons bestudeerd bij 97 hemofilie A patiënten. 
Patiënten met een mutatie leidend tot een aminozuurverandering Arg2169His of Pro149Arg 
hadden significant lagere FVIII waardes voor en na desmopressine toediening in vergelijking 
met andere mutaties en hadden zodoende minder respons op desmopressine. In het geval 
van Arg2169His komt dit waarschijnlijk door een verminderde bindingscapaciteit tussen VWF 
en FVIII, resulterend in een kortere halfwaardetijd van FVIII. Voor Pro149Arg is het 
onduidelijk, maar er zou een verminderde secretie van het eiwit kunnen zijn. De resultaten in 
dit hoofdstuk wijzen erop dat de respons op desmopressine mede afhankelijk is van het type 
F8 gen mutatie. Niettemin werden er verschillende responsen gezien bij patiënten met 
dezelfde F8 gen mutatie, wat suggereert dat naast de F8 gen mutatie meerdere factoren de 
desmopressine respons beïnvloeden. 
Er zijn diverse bijwerkingen van desmopressine gerapporteerd. Desmopressine is een 
synthetisch analoog van het antidiuretisch hormoon vasopressine en zorgt zodoende voor 
water retentie wat kan leiden tot (ernstige) hyponatriëmie als er geen vochtbeperking wordt 
aangehouden. Desmopressine stimuleert selectief de vasopressine-2 receptoren wat leidt tot 
een daling van de bloeddruk, stijging van de hartslag en een rode verkleuring van het gelaat. 
Bij de meeste patiënten zijn de bijwerkingen mild en van voorbijgaande aard. Er zijn echter 
enkele case-reports gepubliceerd waarin ernstige bijwerkingen beschreven zijn, zoals acuut 
myocardinfarct die soms zelfs fataal waren. Om de bijwerkingen te evalueren in een grote, 
niet geselecteerde populatie, hebben wij een prospectieve studie uitgevoerd bij 108 
patiënten met VWZ of hemofilie A die een desmopressine test ondergingen. Na 24 uur werd 
bij een minderheid van de patiënten een verandering in waterbalans parameters gezien; 4 
patiënten (4%) hadden een hyponatriëmie (≤135 mmol/L), maar niemand ernstige 
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hyponatriëmie, gedefinieerd als ≤125 mmol/L. Na desmopressine infusie had 38% van de 
patiënten hypotensie (systolische bloeddruk ≤90 mmHg en/of diastolische bloeddruk ≤60 
mmHg) maar dit herstelde snel. In één patiënt werd de infusie gestaakt vanwege 
misselijkheid, tachycardie en malaise. Zelf gerapporteerde bijwerkingen waren: hoofdpijn, 
moeheid, rode verkleuring van het gelaat en duizeligheid. De opgetreden bijwerkingen 
corresponderen met de bekende effecten van desmopressine. Bijwerkingen waren van 
tijdelijke aard en niet klinisch relevant wanneer er een adequate vochtbeperking werd 
toegepast. Dit onderbouwt het gebruik van desmopressine als veilige behandeloptie bij 
patiënten met bloedingsziekten. 
Op dit moment is er geen standaard definitie voor een adequate desmopressine respons bij 
hemofilie patiënten. Definities variëren van klinische FVIII afkapwaardes (≥0.30 IU/ml voor 
kleine en ≥0.50 IU/ml voor grote bloedingen of ingrepen) tot een combinatie van deze 
afkapwaardes met de relatieve toename van FVIII na desmopressine. We hebben de 
verschillende respons definities die gebruikt worden in de literatuur geëvalueerd en 
gevonden dat de relatieve FVIII toename niet geassocieerd is met de piek en de duur van de 
desmopressine respons. Daarom lijkt een respons definitie gebaseerd op klinische FVIII 
afkapwaardes het meest relevant. Daarnaast hebben we het optimale bloedafname protocol 
bij een desmopressine test geëvalueerd en gevonden dat 40% van de patiënten kan 
volstaan met een bloedafname voor en één uur na desmopressine infusie. Met de FVIII 
waarde één uur na desmopressine kan in deze groep een goede inschatting van de duur van 
de respons gemaakt worden  
Cirrhose is een ernstige leverziekte, die is geassocieerd met meerdere veranderingen in de 
hemostase waaronder trombocytopenie, trombocytopathie en sterk verhoogde VWF en FVIII 
waardes. In geval van invasieve ingrepen is behandeling noodzakelijk en desmopressine 
wordt vaak gebruikt om de hemostase te verbeteren. Het mechanisme waardoor 
desmopressine de hemostase verbetert bij cirrhose is onduidelijk. Wij hebben de potentiële 
pro-hemostatische effecten van desmopressine bij cirrhose bestudeerd om het gebruik ervan 
bij cirrhose te onderbouwen. Bij patiënten met cirrhose stegen na desmopressine toediening 
alleen VWF propeptide en FVIII. Bij de controle groep bestaande uit hemofilie A patiënten 
stegen VWF, FVIII, VWF propeptide en hoog moleculair VWF gewicht multimeren en nam 
VWF afhankelijke bloedplaatjes adhesie gemeten met een ristocetine co-factor assay toe. 
Waardes van ADAMTS13 bleven onveranderd in beide groepen. Deze resultaten impliceren 
dat desmopressine geen relevant effect op stollingsparameters heeft bij patiënten met 
cirrhose, wat pleit tegen het klinisch gebruik. 
Zoals eerder besproken, is toediening van stollingsfactorconcentraat de meest gebruikte 
optie om de hemostase te verbeteren. Bij vrouwen met VWZ of draagsters van hemofilie 
wordt vaak stollingsfactorconcentraat toegediend voor de bevalling om postpartum 
bloedingen (postpartum hemorrhagie, PPH) te voorkomen. Gedurende de zwangerschap is 
er een sterke fysiologische stijging van VWF en FVIII resulterend in waardes van 2.00-3.00 
IU/ml (normaal 0.60-1.40 IU/ml), terwijl factor IX slechts een minimale stijging laat zien. Bij 
vrouwen met VWZ of draagster van hemofilie A stijgen stollingsfactoren ook, maar niet in 
dezelfde mate als bij gezonde vrouwen. Om bloedingen te voorkomen is het advies in de 
huidige internationale richtlijnen om stollingsfactorconcentraat voor de bevalling toe te 
dienen, wanneer stollingsfactor waardes <0.50 IU/ml zijn in het 3e trimester van de 
zwangerschap. We hebben de uitkomst van het huidige peripartum beleid bij zwangere 
vrouwen met bloedingsziekten onderzocht in drie Nederlandse hemofiliebehandelcentra. Er 
werden 185 bevallingen over een periode van tien jaar geïncludeerd. Bij 62 bevallingen 
(34%) was primaire PPH (≥500 ml bloedverlies binnen 24 uur postpartum) gedocumenteerd, 
waarvan 14 ernstige PPH (≥1000 ml) betrof. Bij 26 bevallingen werd 
stollingsfactorconcentraat toegediend, waarvan 14 (54%) werden gecompliceerd door PPH. 
We hebben een verhoogd risico op PPH gevonden in bevallingen waarbij 
stollingsfactorconcentraat is toegediend (OR 2.7, 95% BI 1.2-6.3). Uit onze resultaten blijkt 
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dat de uitkomst van bevallingen bij vrouwen met bloedingsziekten op dit moment 
onvoldoende is. Verder onderzoek en verbeteringen zijn nodig om dit onacceptabele hoge 
risico op PPH bij deze vrouwen te verminderen. 
De meest voorkomende en invaliderende bloedingen bij hemofiliepatiënten zijn gewricht- en 
spierbloedingen die uiteindelijk kunnen leiden tot hemofilie artropathie. Profylactische 
behandeling met stollingsfactorconcentraat één tot drie keer per week heeft als doel dit te 
voorkomen. Of profylactische behandeling succesvol is in het voorkomen van artropathie kan 
geëvalueerd worden door het controleren van de musculoskeletale status bij 
hemofiliepatiënten. Dit kan leiden tot veranderingen van behandeling, zoals bijvoorbeeld 
dosis aanpassingen van profylaxe, fysiotherapie oefeningen of verwijzing naar een 
revalidatiearts of orthopeed. Met name dynamische functie evaluatie is klinisch relevant 
omdat pijn en functionele beperkingen doorgaans zichtbaar worden in deze situaties. Het 
bestuderen van het looppatroon door middel van ganganalyse is daar een voorbeeld van, 
maar is doorgaans tijdrovend en vereist uitgebreide apparatuur wat het duur maakt. We 
hebben bij 106 hemofiliepatiënten ganganalyse uitgevoerd met een systeem bestaande uit 
sensors (GaitSmart™) dat is ontwikkeld om op snelle wijze ganganalyse uit te voeren zonder 
het gebruik van een looplaboratorium. Het systeem bleek in staat om knie- en heup-, maar 
niet enkelartropathie te identificeren bij hemofiliepatiënten. Sommige patiënten zonder 
tekenen van artropathie hadden significant andere gang parameters in vergelijking met 
gezonde controles. De resultaten suggereren dat GaitSmart™ aanvullende informatie geeft 
naast de huidige internationale gouden standaard voor klinische gewrichtsevaluatie 
(Hemophilia Joint Health Score). Verdere studies waarin patiënten vervolgd worden in de tijd, 
zijn nodig om de meerwaarde vast te stellen van GaitSmart™ in het onderbouwen van 
fysiotherapie oefeningen en in het controleren van het herstel na een bloeding en de 
verergering van artropathie. 
Tot slot worden de resultaten van de beschreven studies samengevat en bediscussieerd in 
het licht van andere, recente studies naar desmopressine gebruik bij bloedingsziekten. 
Daarnaast worden ook suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek. 
 


