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Inn hoofdstuk 1 wordt een beknopte beschrijving gegeven van de ontdekking van
vitaminee K antagonisten. Tevens wordt een korte introductie gegeven over de
aandoeningg veneuze tromboembolie en de gebruikelijke behandeling hiervan.
Hett

eerste

deel

van

dit proefschrift

gaat

over

de

kwaliteit

van

de

antistollingsbehandelingg met vitamine K antagonisten. D o o r middel van het bepalen
vann een International Normalised Ratio (INR) waarde worden patiënten met een
veneu2ee

tromboembolie

tijdens

de

lange

termijn

behandeling

regelmatig

gecontroleerd.. Aan de hand van deze TNR bepalingen wordt getracht de patiënt
binnenn de therapeutische range (d.w.z. INR tussen de 2.0 en 3.0) te houden. Het
aantall dagen dat een patiënt doorbrengt in de therapeutische range is een maat voor de
kwaliteitt van de behandeling. In hoofdstuk 2 worden twee bestaande methoden
(lineairee interpolatie en equidivisie), waarmee de kwaliteit van de behandeling met
vitaminee K antagonisten bepaald kan worden, met elkaar vergeleken ten aanzien van
dee validiteit en reproduceerbaarheid. Tevens wordt een nieuwe methode (hybride)
voorgesteldd

en

vergeleken.

Deze

hybride

methode

houdt

rekening

met

het

doseergedragg van artsen in het geval dat een I N R waarde ver buiten de therapeutische
rangee ligt. D e validiteit werd gemeten door tussenliggende INR metingen weg te laten
enn deze weggelaten I N R waarden vervolgens te schatten met behulp van elk van de
driee

methoden.

Reproduceerbaarheid

van

het percentage

van

de

tijd

dat is

doorgebrachtt in een I N R range werd bepaald door het weglaten van een random
toenemendee proportie INR waarden. Deze schattingen zijn vergeleken met de
oorspronkelijkee situatie zonder weggelaten waarden. Het bleek dat de schattingen
verkregenn met de equidivisie methode het meest reproduceerbaar zijn, maar het minst
valide.. De methode volgens lineaire interpolatie was minder valide en minder
reproduceerbaarr in vergelijking met de hybride methode. Aangezien de verschillen
tussenn de twee laatstgenoemde methoden

erg klein waren, is het, gezien

de

hoeveelheidd rekenwerk, aan te raden de lineaire interpolatie methode te gebruiken.
Hoofdstukk 3 beschrijft een onderzoek dat was opgezet om determinanten te
vindenn die geassocieerd zijn met de kwaliteit van de behandeling. D e patiëntengroep
bestondd uit deelnemers aan een gerandomiseerde klinische trial naar de initiële
behandelingg van een veneuze tromboembolie. Het aantal dagen dat de patiënten
doorbrachtenn in de therapeutische range werd berekend met lineaire interpolatie. Het
bleekk dat de kwaliteit van de behandeling met vitamine K antagonisten verminderd
wass wanneer patiënten met acenocoumarol in plaats van warfarine werden behandeld
enn wanneer de behandeling maar kort duurde (< 14 dagen). Tevens was er een
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reductiee van de kwaliteit te zien bij patiënten met kanker en/of een pulmonaire
emboliee en bij patiënten waarvan de co-medicatie frequent (> 5) werd gewijzigd. Op
basiss van deze resultaten verdient het gebruik van warfarine de voorkeur boven
acenocoumarol.. Verder benadrukken de resultaten dat de kwaliteit van de behandeling
meerr aandacht moeten krijgen in een vroeg stadium van de behandeling, bij patiënten
mett kanker en/of een pulmonaire embolie, en/of bij patiënten die vaak van comedicatiee wisselen.
Inn het tweede deel van dit proefschrift wordt ingegaan op het risico van een
recidieff veneuze tromboembolie en bloedingcomplicaties tijdens de behandeling met
vitaminee K antagonisten en de potentiële determinanten hiervan. In hoofdstuk 4
wordtt het optreden van een van bovenstaande complicaties beschreven in relatie tot
zowell de aanwezigheid van kanker als de bereikte INR waarden in een groot cohort
patiëntenn die werden behandeld voor een veneuze thromboembolic De INRspecifiekee incidentie van zowel veneuze thromboembolieën als ernstige bloedingen
tijdenss de orale antistollingsbehandeling werd apart berekend voor zowel patiënten
mett als patiënten zonder kanker. De patiëntengroep bestond uit deelnemers die
participeerdenn in twee multicenter gerandomiseerde klinische studies naar de initiële
behandelingg van een veneuze tromboembolie. Bij 35 van de 1303 patiënten (waarvan
2644 met kanker) trad een recidief op en 12 patiënten hadden een ernstige bloeding.
Patiëntenn met kanker hadden in vergelijking met patiënten zonder kanker een klinische
enn statistisch significant verhoogd risico op zowel een recidief veneuze tromboembolie
(27.11 versus 9.0, respectievelijk, per 100 patiënt-jaren) als op het optreden van een
bloedingg (13.3 versus 2.1, respectievelijk,

per

100 patiënt-jaren).

In

beide

patiëntgroepenn was de incidentie van recidieven lager wanneer de INR boven de 2.0
wass in vergelijking met een INR onder de 2.0. Deze bevindingen wijzen erop dat
hoewell op adequate wijze gedoseerde vitamine K antagonisten effectief zijn bij
patiëntenn met kanker, de incidentie van recidieven en ernstige bloedingen hoger is in
vergelijkingg met patiënten zonder kanker.
Vitaminee K antagonisten worden frequent voorgeschreven bij oudere patiënten.
Wegenss co-morbiditeit en het gebruik van vaak meerdere geneesmiddelen tegelijk is
hett te verwachten dat oudere patiënten een hoger risico hebben op bloedingen tijdens
dee antistollingsbehandeling. In hoofdstuk 5 wordt een systematisch review naar de
incidentiee van bloedingen bij oudere patiënten beschreven. Alhoewel de gevonden
incidentiess van bloedingen nogal varieerden tussen de verschillende studies, was er een
tendenss waarneembaar tot het toenemen van de incidentie van bloedingen met het
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stijgenn van de leeftijd. Deze was het duidelijkst waarneembaar bij patiënten met grote
orthopedischee ingrepen en cardiale ziekten. In de 8 studies waar het mogelijk was het
optredenn van bloedingen uit te splitsen naar de verschillende leeftijdsgroepen was te
zienn dat de kans o p een bloeding ongeveer tweemaal zo hoog is bij oudere patiënten
tenn

opzichte

van

jongere

patiënten.

De

bevindingen

geven

aan

dat

extra

voorzichtigheidd is geboden bij het gebruik van vitamine K antagonisten door oudere
patiënten. .
Hett voorspellen van het bloedingsrisico voor de individuele patiënt bij aanvang
vann een antistollingsbehandeling stelt de arts in staat een kwantitatieve afweging te
makenn tussen de voordelen en de risico's van de behandeling zodat hij zijn beleid
hieropp kan aanpassen. In hoofdstuk 6 werd zo'n voorspellingsmodel geconstrueerd,
gebaseerdd op gegevens uit de literatuur. Het voorspellingsmodel bestaat uit drie
makkelijkk verkrijgbare klinische variabelen waarmee het risico van de patiënt op een
bloedingg als laag, middel, of hoog ingeschat kan worden, bij aanvang van de
antistollingsbehandeling.. Na het testen en de validatie, bleek het model ongeveer een
vijfdee van de patiënten te identificeren als patiënten met een hoog bloedingsrisico. In
dezee hoog risicogroep had 17% van de patiënten een bloeding en 7% van de patiënten
eenn ernstige bloeding. Voor de patiënten die in de laag risicogroep waren ingedeeld
wass dit 4 % en 1%, respectievelijk. Verder onderzoek moet uitwijzen of additionele
maatregelenn bij patiënten die als hoog risico worden aangemerkt bloedingen kunnen
voorkomenn zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit van het toedienen van
vitaminee K antagonisten.
Uitt recent onderzoek blijkt dat patiënten met kanker niet alleen een hoger risico
hebbenn op tromboembolische complicaties, vooral tijdens chemotherapie of na een
operatie,, ook lopen deze patiënten een groter risico op bloedingen tijdens de
behandelingg met vitamine K antagonisten. Daarbij is het moeilijker patiënten met
kankerr in de therapeutische range te houden. In hoofdstuk 7 wordt bediscussieerd of
patiëntenn met een veneuze tromboembolie en kanker niet anders behandeld zouden
moetenn worden. D e patiënten met kanker vormen een grote subgroep onder patiënten
mett

een

veneuze

tromboembolischee

tromboembolie.
complicaties

voor

De

precieze

incidentie

de verschillende

van

veneuze

typen kanker zijn,

met

uitzonderingg voor borstkanker, niet bekend. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat
subcutaann

laag-moleculair-gewicht heparinen

ongefractioneerdee

heparinen

tijdens

de

even
initiële

veilig

als effectief

behandeling

van

zijn

als

veneuze

tromboembolie.. Daarbij werden in een meta-analyse aanwijzingen gevonden dat laag-
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moleculaire-gewichtt heparinen in vergelijking met ongefractioneerde heparine de
overlevingg van patiënten met kanker zou verlengen. Op basis van deze gegevens
wordenn laag-moleculaire-gewichts heparinen aanbevolen voor de initiële behandeling
bijj kanker patiënten. Laag-molecuJair-gewicht heparinen zouden tevens een mogelijk
alternatieff bieden voor de lange termijn behandeling met vitamine K antagonisten bij
patiëntenn met kanker. Echter, om hier een uitspraak over te kunnen doen zijn
gerandomiseerdee klinische studies nodig waarbij de effectiviteit en veiligheid tussen
laag-moleculair-gewichtt heparinen in therapeutische doseringen en vitamine K
antagonsistt (INR 2.0-3.0) wordt vergeleken voor de behandeling van kankerpatiënten
mett een veneuze tromboembolie.
Hett laatste gedeelte van dit proefschrift is gewijd aan de duur van de behandeling
mett vitamine K antagonisten van patiënten met een veneuze tromboembolie. Tijdens
dee behandeling is er een risico op bloedingen, tegelijkertijd bestaat onzekerheid over
hett risico op een recidief veneuze tromboembolie waardoor er discussie bestaat over
dee juiste duur van behandelen. Recent zijn een aantal gerandomiseerde klinische
studiess gepubliceerd waarin de voordelen en risico's van verschillende perioden van
behandelingg met elkaar werden vergeleken. Dit was de reden om in een systematische
revieww alle gerandomiseerde trials waarin verschillende duren van behandeling werden
vergeleken,, te bundelen ten aanzien van de veiligheid en effectiviteit (hoofdstuk 8). In
dee meta-analyse werden uiteindelijk vier studies geincludeerd met precies 1500
patiënten.. Het verlengen van de behandeling met vitamine K antagonisten leidde tot
eenn consistente afname van het risico op een recidief veneuze trombose (OR 0.15;
95%% Cl [0.10 - 0.23]) onafhankelijk van de periode die was verstreken sinds de eerste
veneuzee tromboembolie. Een 'rebound' effect, dat wil zeggen een bovenmatig hoog
aantall recidieven kort na het stoppen van de behandeling, werd niet waargenomen
(ORR 1.11; 95% Cl [0.71 - 1.75]). Bovendien werd een substantiële toename van het
aantall bloedingcomplicaties gezien gedurende de hele periode na randomisatie (OR
7.75;; 95% Cl [1.08 - 55.57]). Bovenstaande resultaten laten zien dat vitamine K
antagonistenn effectief zijn zolang doorgegaan wordt met de behandeling. Het absolute
risicoo op een recidief veneuze trombose neemt echter af in de tijd, terwijl het risico op
bloedingenn blijft. Met andere woorden, de effectiviteit vermindert met de tijd die is
verstrekenn sinds de eerste veneuze tromboembolie.
Voorr de lange termijn behandeling van een veneuze tromboemolie zijn
verschillendee opties voorhanden zoals orale vitamine K antagonisten, gecontinueerde
ongefractioneerdee of laag-moleculaire-gewichts heparinen, steunkousen en vena cava
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filters.. In hoofdstuk 9 wordt het beschikbare bewijs voor elke van de opties belicht.
Hieruitt bleek dat gebruik van vitamine K antagonisten (optimale range 2.0-3.0) na de
initiëlee behandeling

de

beste

resultaten geeft.

Therapeutische

doseringen

van

subcutaann laag-moleculair-gewichts of ongefractioneerde heparine kunnen overwogen
wordenn in het geval vitamine K antagonisten zijn gecontraindiceerd. Verder zijn er
goedee aanwijzingen dat steunkousen het optreden van het post-trombotisch syndroom
verminderen.. Het gebruik van vena cava filters kan alleen verdedigt worden bij
patiëntenn met een pulmonaire embolie, of tijdens adequate anti-stolling of wanneer
eenn absolute contra-indicatie bestaat tegen het gebruik van antistollingsbehandeling.
Verderr worden in hoofdstuk 9 de resultaten van gerandomiseerde studies naar de duur
vann secondaire prophylaxe bediscussieerd.
Patiëntenn met een eerste veneuze tromboembolie en een deficiëntie van de
coagulatieremmerss antitrombine, proteïne C of S hebben een verhoogd risico op een
recidieff veneuze tromboembolie in vergelijking met patiënten zonder een dergelijke
deficiëntie..

In hoofdstuk

10 worden

de resultaten van een

beslissingsanalyse

beschrevenn waarin het effect op de mortaliteit bij patiënten met antitrombine, proteïne
CC of S deficiëntie van stoppen of doorgaan met de orale antistollingsbehandeling werd
gewogen.. Ofschoon de efficiency van de behandeling met vitamine K antagonisten
hoogg was voor alle leeftijdsgroepen kort na een eerste veneuze tromboembolie, nam
dezee af in de loop van de tijd. Uit deze analyses blijkt dat de optimale duur van
behandelingg zal variëren, afhankelijk van het type initiële event (spontaan of secundair;
diepp veneuze trombose of pulmonaire embolie), leeftijd, en de tijd sinds de eerste
veneuzee tromboembolie. Daarbij lijkt levenslange prophylaxe niet gerechtvaardigd
voorr alle patiënten met een deficiëntie van de coagulatieremmers.
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