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Jaarlijks wordt er bij 1 tot 2 op 1000 mensen de diagnose diep veneuze trombose 

(DVT) vastgesteld waarbij een bloedstolsel in één of meerdere aders wordt 

gezien. Binnen twee jaar na deze diagnose ontwikkelt 20 tot 50% van de 

patiënten een chronische aandoening genaamd post trombotisch syndroom 

(PTS). Dit syndroom wordt gekenmerkt door een combinatie van subjectief 

ervaren klachten als pijn, jeuk en tintelingen, en door objectief vast te stellen 

symptomen aan het been zoals hyperpigmentatie, roodheid en in ernstige 

gevallen, veneuze ulceratie wat ook wel “open been” wordt genoemd. PTS 

ontstaat als gevolg van verschillende processen die optreden nadat een 

bloedstolsel in de ader(s) ontstaat. De aanwezigheid van PTS heeft vele 

consequenties. Naarmate de ernst van PTS toeneemt, daalt de kwaliteit van 

leven. Bovendien is aangetoond dat het optreden van PTS gepaard gaat met 

toename in kosten. Tot op heden bestaan er geen curatieve behandelingen voor 

PTS, zodat de focus wordt gelegd op de preventie ervan.  

In dit proefschrift wordt een gepersonaliseerde management strategie voor de 

preventie van PTS onderzocht. Het proefschrift bestaat uit acht hoofdstukken 

onderverdeeld in drie delen; in deel 1 is ingegaan op de factoren die een 

(mogelijke) rol spelen in de preventie van PTS, en de mogelijkheid om het risico 

van het optreden van PTS te kunnen voorspellen. In deel twee worden 

verschillende vergelijkende onderzoeken over de rol en de duur van compressie 

therapie gepresenteerd. Deel drie bevat een samenvatting en discussie van de 

belangrijkste bevindingen. 

Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding. In hoofdstuk 2 wordt het ziektebeeld 

verder uitgewerkt. Daarbij wordt het ontstaansmechanisme van PTS en het 

werkingsmechanisme van compressie therapie als preventie methode 

beschreven. Het exacte ontstaansmechanisme van PTS is niet bekend. 

Momenteel wordt gedacht dat nadat het bloedstolsel in het vat is ontstaan, het 

oplossen ervan gepaard gaat met ontstekingsreacties die zowel schade aan de 

vaatwand als schade aan de vaatkleppen kunnen veroorzaken. Dit laatste kan 

ook optreden wanneer het stolsel dicht bij de kleppen aanwezig is. Als gevolg 
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van beschadigde kleppen, littekenvorming en obstructie wanneer het stolsel niet 

(volledig) wordt opgelost, kan de vaatwand stijf worden en bloeddoorstroming 

belemmerd worden. Uiteindelijk leiden deze processen tot het ontstaan van 

hoge bloeddruk in de venen. Deze veneuze hypertensie is de oorzaak van de 

klachten die geassocieerd zijn met PTS. Omdat veneuze hypertensie het hart van 

dit proces vormt, wordt er gedacht dat het tegengaan ervan een effectieve 

preventiemethode zou zijn. Daarom worden patiënten met DVT geadviseerd om 

dagelijks elastische steunkousen te dragen zodat de druk in de vene zakt en de 

flow verbetert. Hierdoor zouden er minder klachten zijn waardoor het dagelijkse 

functioneren beter wordt. Naast elastische compressie kousen zijn er tot dusver 

geen andere preventiemethoden die bewezen effectief zijn. Van fysieke 

activiteit, manuele lymfedrainage, en bepaalde medicatie wordt gedacht dat dit 

mogelijk een effect zouden kunnen hebben. Dit moet echter nog worden 

bewezen.  

Om voor elke patiënt een op maat gemaakt preventieplan te kunnen opstellen 

is het van belang om een goede inschatting van het individuele risico te kunnen 

maken. In hoofdstuk 3 wordt er ingegaan op de risicofactoren voor PTS. Er zijn 

momenteel meerdere beïnvloedbare en vaste risicofactoren bekend. Het was 

echter niet mogelijk om bij verschillende combinaties van deze factoren aan te 

geven wat het risico van een patiënt met die specifieke set van risicofactoren zou 

zijn. In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling en validatie van een klinisch 

predictiemodel voor PTS beschreven. Met behulp van het predictiemodel zijn er 

twee klinische risico scores opgesteld. De eerste risico score berekent met 

behulp van demografische en klinische karakteristieken ten tijde van de DVT 

diagnose de kans dat de patiënt zes maanden later PTS zal ontwikkelen. De 

tweede risico score berekent vervolgens wat de kans op PTS is op 24 maanden 

in patiënten die tot zes maanden na de DVT nog geen PTS hebben ontwikkeld. 

Het vermogen van deze klinische risico scores om een goede inschatting van de 

kansen te maken bleek voldoende. Validatie van deze scores in een nieuwe set 

van patiënten met DVT liet zien dat de scores ook in andere groepen patiënten 
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een goed voorspellend vermogen hebben waardoor deze dus in de klinische 

praktijk kunnen worden toegepast. Op dit moment bestaan er naast deze 

predictiemodellen en klinische risico scores nog geen andere gevalideerde 

predictiemodellen voor PTS.  

De ontwikkelingsfase van het predictiemodel hebben wij tevens uitgevoerd met 

een alternatieve definitie van de uitkomstmaat PTS. Er kan van PTS worden 

gesproken wanneer een patiënt minimaal zes maanden na de DVT diagnose, 

gebaseerd op de klachten en objectieve kenmerken, een totale zogenaamde 

Villalta score heeft van > 5. Dit is de huidige consensus methode/definitie 

waarmee de aanwezigheid van PTS wordt bepaald. De alternatieve versie is de 

zogenaamde Prandoni definitie waarbij minimaal twee opeenvolgende Villalta 

scores van > 5 nodig is om de diagnose PTS te stellen. Het predictiemodel met 

deze laatste definitie bleek beter in staat om het risico op PTS te schatten, zowel 

in de eerste zes maanden als na twee jaar. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de 

strengere grens die bij deze definitie wordt gehanteerd. Een predictiemodel met 

deze definitie zou efficiënter zijn, echter omdat minstens tweemaal het been 

beoordeeld moet worden, kan het minder praktisch zijn.  

In deel 2 van het boekje worden verschillende onderzoeken gepresenteerd die 

de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van verschillende preventiemethodes 

met elkaar vergelijken. Het eerste onderzoek wat hoofdstuk 4 beslaat gaat over 

de IDEAL DVT studie. In deze studie met 865 patiënten is er gekeken of het 

mogelijk is om de duur van de steunkousen te bekorten. Gewoonlijk werden de 

patiënten met DVT geadviseerd om de steunkous gedurende twee jaar na de 

DVT diagnose te dragen. In dit onderzoek is gekeken of dit kon worden 

teruggebracht tot zes maanden op basis van subjectieve klachten en objectieve 

kenmerken. Patiënten werden op 3, 6, 12, en 24 maanden na de DVT gezien door 

een arts, waarbij de subjectieve en objectieve beenklachten en kenmerken 

werden gescoord. Op basis van die score kregen patiënten die in de 

interventiegroep waren geloot een geïndividualiseerd advies met betrekking tot 

de draagduur van de kousen. Er waren 4 mogelijke adviezen in de 
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interventietroep; 1) kous kon na 6 maanden uit 2) op 6 maanden na DVT werd al 

geadviseerd om de kous gedurende 24 maanden in totaal dagelijks te dragen 3) 

kous kon na 12 maanden worden uitgelaten 4) op 12 maanden na DVT werd 

geadviseerd om de kous te blijven dragen tot 24 maanden na DVT. Patiënten in 

de controlegroep werd aan het begin van de studie geadviseerd om tot 24 

maanden na de DVT diagnose de kous dagelijks te dragen. Uit deze studie bleek 

dat ongeveer 66% van de patiënten de kousen korter dan een jaar hoefde te 

dragen. 56% droeg de kous zelfs slechts zes maanden in totaal. Na twee jaar 

bleek het verschil in PTS percentage tussen de groep waarbinnen de draagduur 

van de kous geïndividualiseerd was en de groep de kous gedurende twee jaar 

droeg 1.1%. Daarmee werd aangetoond dat verkorten van de draagduur een 

veilige methode is. Deze methode is nog niet eerder onderzocht. 

In hoofdstuk 5 is er gekeken of het individualiseren van de draagduur van 

elastische steunkousen een kosteneffectieve methode is. Met drie verschillende 

instrumenten is de kwaliteit van leven gemeten in de groep patiënten die het 

geïndividualiseerde kousadvies hadden (interventiegroep) en in de groep die de 

steunkousen gedurende de vaste standaard periode (controlegroep) droegen. 

Met behulp van vragenlijsten zijn de gemaakte kosten als gevolg van 

beenklachten in beide groepen berekend. Dit waren zowel kosten gerelateerd 

aan zorg als indirecte kosten als productiviteitsverlies. De 

kosteneffectiviteitsanalyse werd uitgevoerd over een periode van twee jaar. De 

resultaten lieten zien dat de kwaliteit van leven in beide groepen vergelijkbaar 

was. De verschillen waren minimaal. De kosten in de interventiegroep waren een 

stuk lager dan in de controle groep en bestonden voornamelijk uit de kosten van 

kousmateriaal en thuiszorgkosten. Geïndividualiseerde draagduur van 

steunkousen zou, berekend over twee jaar, een kostenbesparing van gemiddeld 

88 miljoen euro betekenen. Ongeacht welke van de drie meetinstrumenten 

wordt gebruikt, de interventie zal kosteneffectief zijn. Bovendien liet verdere 

analyse zien dat de kans dat de interventie kosteneffectief is bijna 100% was. Dat 
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wil zeggen dat vanuit kosteneffectiviteitsperspectief kousadvies na DVT altijd 

geïndividualiseerd dient te zijn. 

Hoofdstuk 6 beschrijft een onderzoek naar het effect van compressie therapie 

in de acute fase van DVT. Elastische steunkousen worden niet direct na de 

diagnose van DVT gegeven maar wanneer het initiële oedeem is gestabiliseerd, 

dus in de subacute fase. In de acute fase bestaan er drie andere mogelijkheden; 

geen compressie, compressie in de vorm van zwachtels of compressie met 

behulp van een compressiekous die iets verschilt in de druk van de elastische 

compressiekousen die in de subacute fase wordt gedragen. Welke van deze drie 

methoden wordt toegepast is afhankelijk van het betreffende 

ziekenhuisprotocol. Tot nu toe zijn er geen onderzoeken die deze drie opties met 

elkaar hebben vergeleken. Drie relatief kleine, kortdurende studies hebben 

eerder gekeken naar het effect van compressie in acute fase en vonden 

tegenstrijdige resultaten. In het onderzoek in dit hoofdstuk hebben we in een 

groep van 865 patiënten onderzocht wat de klinische en economische impact 

van deze drie methoden gedurende drie maanden na de DVT diagnose. Het bleek 

dat patiënten die binnen 24 uur na DVT diagnose een vorm van compressie 

therapie hadden, minder huidafwijkingen hadden aan het been na 3 maanden. 

Wanneer de beide compressiemethoden met elkaar werden vergeleken bleek 

dat zwachtelen een iets effectievere methode was. Echter de zorgkosten 

gerelateerd aan het zwachtelen waren substantieel hoger dan de kosten in de 

groep met zwachtelkous en de groep zonder compressie; dit had te maken met 

de hoge kosten van het zwachtelmateriaal en de kosten gerelateerd aan het 

wisselen van het materiaal door (para)medische zorgverleners. De kwaliteit van 

leven was niet verschillend tussen de groepen op één maand of drie maanden 

na de DVT. Gebaseerd op deze studie concluderen wij dat patiënten met DVT in 

de acute fase de zwachtelkous zou moeten worden voorgeschreven.  

In hoofdstuk 7 is de rol van residuele vaatobstructie in relatie tot PTS, 

compressie in de acute fase, en recief trombose onderzocht in een groep van 

592 patiënten. Een deel van deze patiënten had in de acute fase compressie 
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therapie ontvangen en een deel had geen compressie. Compressie in de acute 

fase bleek geassocieerd met 20% absolute verlaging in residuele vaatobstructie. 

Diegenen bij wie er sprake was van restobstructie hadden bovendien significant 

meer kans op PTS. Het percentage PTS in deze groep was 54% in vergelijking met 

46% in de groep zonder restafwijkingen. De bevindingen steunen de huidige 

hypothese over het ontstaansmechanisme van PTS, zoals beschreven in 

hoofdstuk 2. De resultaten suggereren dat compressie in de acute fase zou 

moeten worden gegeven aan alle patiënten met DVT. Het optreden van recidief 

trombose was niet geassocieerd met residuele vaatobstructie. Dit was mogelijk 

gerelateerd aan de lage aantallen trombose recidieven die gedurende de studie 

optraden. 

In het laatste hoofdstuk van het proefschrift, hoofdstuk 8, worden de 

bevindingen uit eerdere hoofdstukken samengevat en bediscussieerd. Wanneer 

alle bevindingen worden gecombineerd zou een gepersonaliseerd management 

van PTS het volgende inhouden. Alle patiënten met DVT, ongeacht klachten en 

klinische kenmerken, zouden in de acute fase compressie therapie moeten 

krijgen. Met behulp van de gevalideerde risico score zou ten tijde van de DVT 

diagnose een schatting worden gemaakt van het individuele risico op het krijgen 

van PTS. Afhankelijk van het berekende risico kan het vervolgbeleid worden 

aangepast. Na de acute fase dienen alle patiënten ministens zes maanden 

elastische compressie kousen te dragen waarbij regelmatig het been en de 

klachten worden beoordeeld. Gebaseerd op die beoordelingen kan een 

geïndividualiseerd advies met betrekking van de draagduur worden gegeven. Dit 

stappenplan kan leiden tot kosteneffectieve zorg en mogelijk ook tot betere 

therapietrouw. Dit laatste moet echter nog worden aangetoond. 

De bevindingen in dit proefschrift roepen nog enkele vragen op aangaande het 

management van PTS waarvoor toekomstig onderzoek nodig is. Allereerst de 

vraag met betrekking tot de diagnostische methode van PTS. De huidige definitie 

van PTS leidt mogelijk tot overdiagnostisering. De Prandoni definitie is strenger 

en beter in staat een onderscheid te maken tussen echte PTS gevallen en geen 
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PTS. Echter, deze definitie is in de praktijk minder gemakkelijk toepasbaar. De 

vraag is dan ook of een andere afkappunt van de huidige definitie een oplossing 

zou kunnen bieden.  

Een tweede vraag die voortvloeit uit de resultaten van dit proefschrift is of de 

minimale duur van de elastische steunkousen korter kan zijn dan zes maanden. 

Mogelijk hebben sommige patiënten voldoende aan minder lang dragen. Als de 

optimale draagduur van de steunkousen kan worden vastgesteld, kan de 

kostenbesparing nog hoger zijn en de zorg dus efficiënter. Ook is het de vraag of 

andere preventieve opties, zoals besproken in hoofdstuk 2, een rol kunnen 

spelen in PTS management en ter vervanging of versterking van elastische 

steunkousen kunnen worden toegepast. Tenslotte is de vraag wat voor een rol 

invasieve preventiemethoden kunnen spelen. Vooralsnog zijn de resultaten van 

studies met invasieve methodes als kathetergeleide trombolyse niet conclusief.  


