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Wanneer moet men
stollingsonderzoek
verrichten binnen een
familie? Welke bepalingen?
Welke consequenties?
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Stollingsonderzoek binnen een familie behoort gedaan
te worden als er bij tenminste 66n familielid, de pro-
bandus, reeds stollingsonderzoek gedaan is en er een
hemorragische diathese of tromboseneiging is vast-
gesteld, veroorzaakt door een genetische afwr.lking. Bij
welke leden van de familie dat dan gedaan moet
worden hangt af van de aard van de afwrjking. Over
het algemeen heeft, brj hemorragische diathesen, het
onderzoek van familieleden die veel ouder zijn dan de

_ - _____probqn_dus en een blanco anamnese hebben geen
duidelijk praktisch nut.
Bij hemofilie (A en B) is het essentieel om vroeg te
weten of een jongetje het defect vertoont om alefi te
zrjn op snelle behandeling of preventie. Ook is het van
belang om te weten of de moeder draagster is (meestal
wel) om op zijn hoede te zijn brj volgende zwanger-
schappen.

Brj de zeer zeldzame congenitale afwijkingen van
overige stollingsfactoren, die niet geslachtsgebonden
zljn, is het nodig om het defect brj jongens en meisjes
op een zo vroeg mogelijke leeftrjd aan te tonen. Bij
erfelijke tromboseneigingen is familieonderzoek ook
bij oudere familieleden van belang omdat, een blanco
anamnese daar minder zegt.
Zowel de tromboseneiging zelf als de mogelijkheid
van luxerende elementen (operaties, immobiliteit)
neemt met de leeftijd sterk toe. Adequate trombose-
preventie is daarom brj patienten met een erfehjke
trombotische afwijking van eminent belang. Een
andere groep familieleden, waawan men moet weten of
zij deel hebben aan de aangeboren neiging tot trom-
bose, zijn vrouwen die orale contraceptiva gebruiken.

Men kan er van uitgaan dat er bij de probandus/a is
vastgesteld om welke afwijking het gaat. De keuze van
de specialistische laboratoriumtest die voor het fami-
lieonderzoek moet worden gebruikt, wordt daardoor
bepaald. Er zyn (nog) geen globale tests die een trom-
boseneiging kunnen aantonen. De waarde van stol-
lings- en bloedingstijden voor het aantonen van een
bloedingsneiging is eveneens twijfelachtig.
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