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INLEIDING
Het natuurlijk beloop van veel trombotische ziektes is ongunstig. Ze leiden vaak tot blijvende 

klachten en niet zelden tot de dood. Gelukkig is het mogelijk om dergelijke gevolgen te beperken 

of de trombose helemaal te voorkomen door het gebruik van antistollingsmiddelen, ook wel 

bloedverdunners genoemd. Dit zijn middelen die er voor zorgen dat er minder makkelijk een 

stolsel ontstaat en dat een al bestaand stolsel zich niet verder kan uitbreiden. Stolling is echter van 

vitaal belang, omdat een stolsel noodzakelijk is om een bloeding te laten stoppen. Daarom zijn 

bloedingen de belangrijkste bijwerking van antistollingsmiddelen. 

Er zijn verschillende soorten antistollingsmiddelen, waarvan vitamine K antagonisten (VKA) 

de meest gebruikte zijn. In Nederland werd in 2014 door 470.000 patiënten een VKA gebruikt. 

De werking berust op het remmen van de recycling van vitamine K. Vitamine K is nodig om de 

stollingsfactoren II, VII, IX en X aan te maken. Stolling werkt als een domino-effect, elk stapje in 

het proces leidt tot activatie van de volgende stap. Indien één of meerder ‘dominostenen’, in dit 

geval dus stollingsfactoren, verminderd aanwezig zijn leidt dit tot minder stolselvorming. Het duurt 

enkele dagen voordat VKA werken, aangezien er in eerste instantie nog voldoende stollingsfactoren 

aanwezig zijn. Daarom wordt de behandeling initieel vaak gecombineerd met spuitjes met 

antistollingsmiddelen die wel direct werken. 

Voedingsmiddelen zoals groene bladgroentes, koolsoorten en zuivel zijn de belangrijkste 

bron van vitamine K. Daarnaast wordt vitamine K aangemaakt door darmbacteriën. De mate 

van antistolling hangt dus niet alleen af van de medicatiedosering maar ook van de toevoer van 

vitamine K. Bovendien zijn er vele factoren die de werking van VKA beïnvloeden zoals erfelijke 

factoren, andere medicijnen en comorbiditeit (de aanwezigheid van andere ziekten). Daarom leidt 

dezelfde dosering niet altijd tot dezelfde mate van antistolling. Dit verschilt niet alleen tussen maar 

ook binnen personen door de tijd heen. 

Wanneer de mate van antistolling optimaal is dan is de patiënt goed beschermd tegen trombose 

en is het bloedingsrisico beperkt. In het geval van overmatige antistolling is de patiënt nog steeds 

goed beschermd tegen trombose maar neemt het bloedingsrisico onevenredig toe. Bij te weinig 

antistolling is de patiënt onvoldoende beschermd tegen trombose. Daarom is het belangrijk om 

de mate van antistolling binnen de ‘therapeutische range’ te houden. Op die manier wordt een 

optimale balans tussen de werking en bijwerkingen bereikt. 

De mate van antistolling kan worden gemeten in het bloed in de vorm van een International 

Normalized Ratio (INR). Onbehandeld hebben mensen een INR rond de 1.0 en naarmate de INR 

stijgt is er sprake van meer antistolling. Op geleide van de INR kan vervolgens de dosering worden 

aangepast. Indien een patiënt stabiele INR-waardes heeft kan worden volstaan met een meting eens 

per zes weken. Bij meer instabiliteit of bijvoorbeeld rondom ingrepen kan de frequentie oplopen 

tot wekelijks of zelfs meerdere keren per week. Dit maakt de behandeling met VKA intensief en 

mogelijk erg belastend voor de patiënt. 

De proportie van de tijd dat de INR zich in de therapeutische range bevindt bepaalt de veiligheid 

en effectiviteit van VKA. Voor een werkzame en veilige behandeling is het niet nodig dat alle INRs 
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binnen de therapeutische range vallen. Het maakt zelfs weinig uit of ze altijd in de range zijn of 

meestal. Maar als de INRs vaak buiten de range zijn, zoals bij ongeveer een kwart van de patiënten, 

dan is het risico op bloedingen en tromboses hoger. De mate waarin de INRs schommelen 

(instabiliteit) is ook bepalend voor de effectiviteit en veiligheid van VKA. 

Recent is er een nieuw type antistollingsmiddelen ontwikkeld. Ze worden de non-VKA of 

directe orale anticoagulantia (NOACs of DOACs) genoemd. Deze remmen niet de productie van 

verscheidene stollingsfactoren, maar inactiveren enkel stollingsfactor II of X. Gezien het eerder 

beschreven ‘domino-effect’, remt ook dit effectief de aanmaak van stolsels. 

Uit grote internationale studies blijkt dat de NOACs tenminste net zo effectief en veilig zijn als 

VKA. Een groot voordeel is dat hun werking door minder aspecten wordt beïnvloed. Dit maakt dat 

NOACs kunnen worden gebruikt in een vaste dosering en dat er geen bloedcontroles meer nodig 

zijn. Nadelen zijn maag- en darmklachten bij een deel van de patiënten, de hogere prijs en de 

mogelijk slechtere therapietrouw door het ontbreken van controles. Daarnaast moeten de nieren 

goed werken voor veilig gebruik. Bovendien is er nog maar beperkte ervaring met de NOACs, al zal 

dat laatste nadeel natuurlijk op den duur verdwijnen als deze middelen langer op de markt zijn. 

Hoewel VKA al langer niet de enige bloedverdunners zijn, waren het tot kort geleden wel 

de enige bloedverdunners die geslikt konden worden in plaats van gespoten. Het slikken van 

medicijnen wordt over het algemeen als prettiger ervaren dan het spuiten van medicatie onder de 

huid. Aangezien de NOACs ook geslikt kunnen worden vormen zij een aantrekkelijk alternatief voor 

VKA. Wat de beste behandeling voor de individuele patiënt is hang af van de mate van bescherming 

tegen trombose, het risico op bloedingen, de kosten en het gebruiksgemak. Dit kan per patiënt en 

afhankelijk van de omstandigheden verschillen. Het doel van dit proefschrift is het onderscheiden 

van groepen patiënten voor wie de voordelen en/of nadelen van VKA gebruik anders zijn dan voor 

de totale groep. Dit draagt bij aan het maken van de optimale behandelkeuze en op die manier aan 

betere zorg. 

HOOFDSTUK 2
In dit hoofdstuk zijn we op zoek gegaan naar voorspellers van slechte kwaliteit van VKA-controle 

in een groep patiënten met een trombosebeen of longembolieën (veneuze trombose). We 

gebruikten hiervoor gegevens van de twee eerder uitgevoerde EINSTEIN-studies waarin patiënten 

werden geloot tussen VKA en de NOAC Rivaroxaban. Het doel was om te voorspellen welke 

patiënten de slechtste kwaliteit van VKA-controle hadden, omdat dat gepaard gaat met een extra 

risico op bloedingen en tromboses. Met slechte kwaliteit werd bedoeld dat veel INRs buiten de 

therapeutische range lagen en/of er grote schommelingen waren in de INRs. 

We beschikten niet alleen over informatie betreffende de eigenschappen van de patiënten zelf 

zoals leeftijd, geslacht en regio waar ze woonden, maar ook over de omstandigheden rondom het 

ontstaan van de veneuze trombose. Daarnaast wisten we uit eerder onderzoek dat wanneer de INRs 

in de eerste vier weken van de behandeling vaak buiten de therapeutische range zitten, dit na die 

vier weken ook vaker zo is. Wij wilden weten of het een meerwaarde had om deze informatie af te 
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wachten, of dat we net zo goed konden voorspellen op basis van de informatie die beschikbaar was 

aan het begin van de behandeling. 

In onze studie van 3825 patiënten bleek dat het risico op slechte VKA-controle groter was indien 

patiënten minder dan 50 kg wogen, kanker hadden, er een uitlokkend factor was geweest voor de 

veneuze trombose zoals hormoongebruik of een operatie en indien de spuitjes met bloedverdunners 

al werden gestopt voordat de VKA goed werkten. Het type VKA bleek bepalend te zijn voor de 

interpretatie van de behandelinformatie van de eerste vier weken. Voor het kortwerkende type VKA 

(acenocoumarol) bleek de tijd in de therapeutische range het meest informatief. Voor VKA met een 

langere halfwaardetijd (warfarine) bleek een combinatie van de tijd in de therapeutische range en 

de INR schommelingen de meeste informatie te bevatten.

Hoewel we de kwaliteit van antistolling redelijk konden voorspellen, bleek het niet mogelijk om 

met dezelfde voorspellers het risico op tromboses en bloedingen te voorspellen. Dit valt mogelijk 

te wijten aan de uitgebreide selectie van patiënten die vooraf ging aan de studie waarvan wij de 

gegevens gebruikten. 

Ofschoon het door deze selectie van patiënten niet zeker is dat onze resultaten direct 

toepasbaar zijn op de totale groep patiënten met veneuze trombose, kunnen ze toch artsen helpen 

om patiënten te selecteren die mogelijk extra aandacht nodig hebben. Misschien hebben deze 

patiënten baat bij de switch naar een NOAC of ander type VKA. 

HOOFDSTUK 3
Hoewel patiënten die goed ingesteld zijn op VKA meestal stabiele INRs blijven houden, is er toch 

een groep die plotseling een extreem hoge INR ontwikkelt. De INR is dan zo hoog dat er acuut 

een bloedingsrisico ontstaat en dat de werking van VKA vaak gecoupeerd moet worden door een 

overmaat aan vitamine K te geven. Meestal wordt aangenomen dat de INRs binnen afzienbare tijd 

weer stabiliseren, zeker als er sprake is van een duidelijke aanleiding voor de ontregeling zoals een 

antibioticumkuur. Het doel van ons onderzoek was om te beschrijven hoe de behandeling met VKA 

verloopt in de 90 dagen na het extreem doorschieten van de INR. 

We selecteerden alle stabiele patiënten met veneuze trombose of boezemfibrilleren behandeld 

door Certe Trombosedienst Groningen tussen 2009 en 2012. Hiervan bleken 800 patiënten een 

extreem hoge INR te ontwikkelen. Zij werden vervolgens 1:2 gematched met 1600 patiënten zonder 

doorgeschoten INR (controles). 

Voorafgaand aan de doorgeschoten INR viel op dat de INRs al vaak wat te hoog waren. Na het 

doorschieten werden de patiënten extra vaak gecontroleerd. Maar dit kon niet voorkomen dat de 

tijd in de therapeutische range alleen maar slechter werd. Dit kwam met name doordat patiënten 

nu vaak te lage INRs hadden. Bij de vergelijking met de controles viel op dat na het doorschieten 

niet alleen de kwaliteit van VKA instelling veel slechter was, maar dat ook het risico op bloedingen, 

tromboses en overlijden beduidend hoger was. Het éénmaal extreem doorschieten van de INR bleek 

dus een voorteken te zijn voor langdurige ontregeling van de behandeling en een slechte klinische 

uitkomst. Dit zou daarom aanleiding moeten vormen tot evaluatie van de ingezette behandeling. 
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HOOFDSTUK 4
Veel van de patiënten die een indicatie hebben om bloedverdunners te gebruiken zijn relatief oud. 

Dit komt omdat het risico op veneuze trombose sterk toeneemt met de leeftijd. Daarnaast komt 

niet alleen boezemfibrilleren meer voor bij ouderen, maar is een leeftijd boven de 75 jaar ook een 

sterke risicofactor voor een herseninfarct als gevolg van het boezemfibrilleren. Het probleem is 

echter dat ook het bloedingsrisico stijgt met de leeftijd. Artsen zijn daarom terughoudend met het 

voorschrijven van antistollingsmiddelen, omdat ze vrezen dat de voordelen van antistolling niet 

opwegen tegen het bloedingsrisico. Uit eerdere studies is gebleken dat patiënten boven de 75 jaar 

met boezemfibrilleren of veneuze trombose beter af zijn als ze wel antistolling krijgen. Toch is ook 

in deze studies het aantal patiënten ouder dan 90 jaar maar klein. Aangezien de populatie ouderen 

groeit wilden wij het risico op bloedingen en tromboses beschrijven in de groep VKA gebruikers 

boven de 70 jaar. Hierbij hebben wij ons in het bijzonder geconcentreerd op de patiënten ouder 

dan 90 jaar.  

Dit hebben we gedaan door van de 26.089 patiënten van Certe Trombosedienst Groningen die 

tussen 2009 en 2012 werden behandeld, alle 1109 VKA gebruikers boven de 90 jaar te selecteren 

en hen te matchen met net zo veel zeventigers en tachtigers. De belangrijkste uitkomstmaat 

was bloedingen, aangezien dat de voornaamste zorg is van veel artsen en patiënten. De andere 

uitkomsten waren nieuwe tromboses en kwaliteit van antistolling. 

Van de 3313 geïncludeerde patiënten kregen 713 patiënten gedurende de studie in totaal 1050 

bloedingen. In vergelijking tot de zeventigers, hadden de tachtigers geen verhoogd bloedingsrisico 

en de negentigers slechts een mild verhoogd bloedingsrisico (hazard ratio 1,26). Daarnaast was de 

ernst en de locatie van de bloedingen vergelijkbaar voor de verschillende leeftijdsgroepen. 

In totaal kregen 85 patiënten een arteriële of veneuze trombose. Het risico op trombose 

was twee keer zo hoog in de tachtigers en negentigers dan in de zeventigers. Het risico om te 

overlijden als gevolg van trombose was zelfs vier keer zo hoog in de negentigers vergeleken met de 

zeventigers. Een deel van het verhoogde risico op bloedingen en tromboses bleek te verklaren door 

verslechtering van de kwaliteit van VKA met de stijgende leeftijd. 

De belangrijkste beperking van dit onderzoek was dat we alleen het beloop van de behandeling 

konden beschrijven voor patiënten die volgens hun artsen in aanmerkingen kwamen voor 

antistolling. Patiënten met een te hoog bloedingsrisico zitten dus mogelijk niet in deze studie. Aan 

de andere kant is het de vraag of artsen zo goed konden voorspellen wie een hoog risico liep op 

een bloeding, aangezien eerder onderzoek nog geen goede voorspellers van het bloedingsrisico in 

ouderen heeft geïdentificeerd.  

Onze data suggereren dat het bloedingsrisico na de leeftijd van 70 jaar amper toeneemt en dat 

hoge leeftijd dus geen reden mag zijn om antistolling te onthouden wanneer dit wel geïndiceerd is. 

HOOFDSTUK 5
Indien patiënten met VKA een grote bloeding krijgen of met spoed geopereerd moeten worden is 

het meestal nodig om de werking van VKA direct ongedaan te maken. Dit kan door de ontbrekende 
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stollingsfactoren via een infuus toe te dienen. De INR geeft inzicht in welke mate normalisatie 

van de stolling is bewerkstelligd. Protrombine complex concentraat (PCC) bevat precies die 

stollingsfactoren die verminderd aanwezig zijn door VKA gebruik. Het is echter een duur medicijn 

dat mogelijk ook het risico op een trombose vergroot. Daarom is het belangrijk om niet te weinig, 

maar ook zeker niet te veel PCC toe te dienen. Helaas is er nog onvoldoende duidelijkheid hoe PCC 

het beste gedoseerd kunnen worden. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de gebruikte 

behandelstrategieën en de kans op een goed behandelresultaat in eerdere studies. 

We zochten op een systematische manier in wetenschappelijke databases naar studies die 

één of meerdere behandelstrategieën beschreven en daarbij vermeldden hoe succesvol de 

strategie was. We vonden 28 studies die in totaal vijf strategieën beschreven. De dosering werd 

gebaseerd op 1. lichaamsgewicht, 2. lichaamsgewicht en INR voorafgaand aan PCC toediening, 3. 

lichaamsgewicht, INR voorafgaand aan PCC toediening en gewenste INR, 4. vaste dosering en 5. 

keuze van de behandelend arts. Door de grote verschillen in opzet en uitkomsten van de studie 

bleek het niet mogelijk om alle studies gezamenlijk te analyseren en harde conclusies te trekken. 

Wel werd duidelijk dat het beter was om een doseringsprotocol te hebben dan om het over te laten 

aan de behandelend arts. Daarnaast waren er aanwijzingen dat een vaste dosering tot minder PCC 

gebruik leidt en wel net zo goed werkt. 

 

HOOFDSTUK 6
Het doel van antistolling in patiënten met boezemfibrilleren is het voorkomen van een 

herseninfarct, maar de meeste patiënten zullen ook zonder behandeling nooit een herseninfarct 

ontwikkelen. De patiënten in wie antistolling een herseninfarct voorkomt, winnen daarmee vooral 

kwaliteit van leven en niet zozeer een betere levensverwachting: herseninfarcten leiden vaker tot 

langdurige invalidatie dan tot overlijden. De behandeling met VKA is door de vele bloedcontroles 

en dosisveranderingen intensief. Artsen en patiënten besluiten daarom vaak dat de voordelen van 

het starten van antistolling niet opwegen tegen de slechtere kwaliteit van leven door VKA. Het is 

echter de vraag of de kwaliteit van leven daadwerkelijk afneemt door het gebruik van VKA. 

In 240 nieuwe VKA gebruikers werd de beleving van antistolling en de algemene kwaliteit 

van leven gemeten door middel van vragenlijsten aan het begin van de VKA behandeling en na 

drie maanden. Daarnaast vulden 567 patiënten die al langere tijd VKA gebruikten ook met een 

tussenpoos van drie maanden de vragenlijsten twee keer in. 

Het bleek dat de kwaliteit van leven in de eerste drie maanden van behandeling steeg tot een 

niveau dat vergelijkbaar was met de algemene populatie. De beleving van antistolling was goed, 

met name in ouderen en wanneer er geen bloedingen optraden. Veranderingen in de algemene 

kwaliteit van leven en beleving van antistolling in de langdurige gebruikers traden wel op, maar 

werden vrijwel niet beïnvloed door het beloop van de VKA behandeling. Ook de afzonderlijke items 

betreffende bloedcontroles, de dieetvoorschriften en doseringswijzigingen lieten zien dat deze als 

weinig tot niet belastend werden ervaren. Tegen de algemene verwachtingen in, bleek het gebruik 

van VKA weinig belastend en geen negatieve impact op de kwaliteit van leven te hebben. 
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DISCUSSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEF
We hebben in grote groepen patiënten laten zien dat de veiligheid, de werkzaamheid en het 

gebruiksgemak van VKA afhangen van de eigenschappen van de patiënt en de omstandigheden 

waarin hij/zij zich bevindt. De hiermee verworven kennis is relevant omdat er sinds kort een goed 

alternatief bestaat voor VKA, namelijk de NOACs. Daarnaast hebben we laten zien dat in sommige 

groepen zoals de ouderen en patiënten met boezemfibrilleren vaak onterecht wordt afgezien van 

antistollingstherapie. 

Hoewel onze bevindingen meer inzicht geven in enkele klinisch relevante vraagstukken, is 

verder onderzoek noodzakelijk. Zo is het belangrijk om te onderzoeken of de door ons ontdekte 

voorspellers voor slechte kwaliteit van VKA instelling ook daadwerkelijk goed voorspellen in de 

praktijk. 

Omdat alleen de patiënten met een slechte VKA instelling ook een slechtere klinische uitkomst 

hebben en het weinig uitmaakt of mensen redelijk of excellent zijn ingesteld, is het ontbreken van 

voorspellers voor een slechte instelling voorspellend voor een adequate instelling. Dit principe 

wordt momenteel toegepast om patiënten te selecteren voor deelname aan de GAInN-studie: 

‘Goede Antistolling In noord-Nederland’. In deze studie willen we uitzoeken of patiënten die het al 

langere tijd ‘goed doen’ op VKA beter af zijn als ze over gaan op een NOAC of als ze doorgaan met 

VKA. We onderzoeken niet alleen het risico op bloedingen en tromboses, maar ook de algemene 

kwaliteit van leven en beleving van antistolling worden meegenomen. Dit onderzoek zal daarom 

inzicht geven in de verschillen in beleving van antistolling tussen patiënten met NOACs en VKA. 

Ons onderzoek naar de ouderen liet zien dat een deel van het verhoogde risico in tachtigers 

en negentigers werd veroorzaakt door slechtere kwaliteit van VKA instelling. Mogelijk valt hier nog 

winst te behalen. Met stijgende leeftijd is een lagere dosering VKA nodig voor dezelfde mate van 

antistolling. Dit zorgt ervoor dat de huidige dosering per tablet soms te hoog is en tot grote INR 

schommelingen leidt. Het valt te overwegen om een studie te doen naar de invloed van tabletten 

met een lagere dosering op de kwaliteit van antistolling in de ouderenpopulatie. 

Het systematische overzicht van de strategieën voor PCC dosering maakte duidelijk dat er een 

uniforme definitie mist voor de klinische uitkomst van een ernstige bloeding na het couperen 

(tegengaan) van antistolling. Naar aanleiding van deze conclusie heeft de International Society 

on Thrombosis and Haemostasis een werkgroep geformeerd en zij hebben recent een algemene 

definitie gepubliceerd. Bovendien heeft onze onderzoeksgroep inmiddels een groot onderzoek 

gestart (PROPER3) waarin patiënten worden geloot tussen een vaste dosering en een variabele 

dosering PCC. De eerste resultaten worden in 2019 verwacht. 
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