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Nederlandse samenvatting  
 
Het antifosfolipiden syndroom (APS) is een auto-immuunziekte 
en wordt gekenmerkt door trombose en/of 
zwangerschapscomplicaties met de aanwezigheid van 
antifosfolipiden (aPL) antilichamen. Trombose en 
zwangerschapscomplicaties komen veelal voor zonder een 
indicatie voor APS. De diagnose APS is daarom voornamelijk 
afhankelijk van diagnostische testen. Laboratorium criteria voor 
de diagnose APS bestaan uit de detectie van; 1) lupus 
anticoagulans (LAC), 2) anti-cardiolipine (aCL) IgG/M 
antilichamen en 3) anti-β2glycoproteïne I (aβ2GPI) IgG/M 
antilichamen. Dit proefschrift beoogt de optimalisatie van de 
diagnose en risicostratificatie van patiënten met APS. Hierbij is 
de klinische relevantie van verschillende immunologische- en 
stollingstesten binnen APS onderzocht.  
 
In hoofdstuk 2 is aangetoond dat de detectie van aCL en aβ2GPI 
antilichamen afhankelijk is van de immunologische test die 
gebruikt wordt. Desalniettemin is de associatie van deze 
antilichamen met trombose en zwangerschapsmorbiditeit 
vergelijkbaar tussen immunologische testen. De verkregen 
resultaten benadrukken dat bij het stellen van de diagnose APS, 
er rekening gehouden moet worden met de variatie die de 
immunologische testen teweegbrengen. De aanwezigheid van 
LAC, aCL en aβ2GPI antilichamen (triple positiviteit) in APS-
patiënten is een hoog risicoprofiel voor recidief (terugkomende) 
trombose. In hoofdstuk 3 is aangetoond dat ook de identificatie 
van deze hoog-risico patiënten afhankelijk is van de 
immunologische test die gebruikt wordt. Daarnaast blijkt 
positiviteit voor aCL en aβ2GPI IgG uitermate belangrijk te zijn 
voor de sterke associatie van triple positiviteit met trombose, 
terwijl positiviteit voor aCL en aβ2GPI IgM maar een geringe 
bijdage leveren aan de associatie van triple positiviteit met 
trombose. 



De diagnostische waarde van aCL en aβ2GPI IgM antilichamen in 
APS staat al kort na de introductie van de herziene criteria voor 
het vastellen van APS ter discussie. Hoofdstuk 4 omschrijft de 
klinische relevantie van aCL en aβ2GPI IgM binnen APS. De 
detectie van aCL en aβ2GPI IgM antilichamen is overbodig 
bevonden voor het opsporen van trombotische APS indien er al 
getest wordt voor LAC, aCL IgG en aβ2GPI IgG antilichamen. De 
detectie van aCL en aβ2GPI IgM antilichamen was wel van belang 
bij het opsporen van obstetrische APS. Deze resultaten 
suggereren een andere strategie voor het testen van aPL 
antilichamen bij verdenking van trombotische en obstetrische 
APS.  
 

Naast LAC, aCL IgG/M en aβ2GPI IgG/M antilichamen is ook 
voorgesteld om andere aPL antilichamen te includeren in de 
classificatie criteria van APS, waaronder aCL en aβ2GPI IgA 
antilichamen. In hoofdstuk 5 is de correlatie van aCL en aβ2GPI 
IgA antilichamen met trombose en zwangerschapscomplicaties 
bevestigd. Desalniettemin zijn patiënten met aCL en/of aβ2GPI 
IgA antilichamen, maar negatief voor LAC, aCL IgG/M en/of 
aβ2GPI IgG/M, zeldzaam. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
positiviteit voor aCL en aβ2GPI IgA antilichamen geen 
toegevoegde waarde heeft naast de huidige laboratorium 
criteria voor APS. 

 

Hoofdstuk 6 biedt relevante achtergrondinformatie over het 
belang van het testen van antilichamen die gericht zijn tegen het 
eerste domein van β2GPI (anti-DI). Daarbij werden de 
pathogeniciteit en de klinische significantie van anti-DI 
antilichamen onderzocht. In hoofdstuk 7 is aangetoond dat anti-
DI antilichamen gecorreleerd zijn met trombose en 
zwangerschapscomplicaties, maar dat het meten van deze 
antilichamen geen toegevoegde waarde heeft naast de huidige 
laboratorium criteria voor de diagnose van APS.  

 



Aggregatie van bloedplaatjes speelt een cruciale rol in het 
ontwikkelen van arteriële trombose. Toch is er maar weinig 
bekend over het effect van aPL antilichamen op 
plaatjesaggregatie. In hoofdstuk 8 is aangetoond dat de 
aanwezigheid van antiprotrombine antilichamen met LAC 
activiteit kan leiden tot aggregatie van bloedplaatjes via de 
FcγRIIA receptor. Vitamine K antagonisten (VKAs) zijn 
antistollingsmiddelen die de productie van vitamine K-
afhankelijke stollingsfactoren, waaronder protrombine, 
remmen. Het directe orale anticoagulans (DOAC) rivaroxaban is 
een directe remmer van geactiveerde stollingsfactor Xa. Klinisch 
onderzoek heeft aangetoond dat in vergelijking met het gebruik 
van VKAs, het gebruik van DOACs het risico kan verhogen op 
arteriële trombose in triple positieve APS patiënten. In 
hoofdstuk 8 is ook aangetoond dat het verlagen van de 
protrombine concentratie zorgt voor verminderde bloedplaatjes 
aggregatie. Daarentegen wordt plaatjes aggregatie door 
antiprotrombine antilichamen niet beïnvloed door rivaroxaban. 
Aggregatie van bloedplaatjes door antiprotrombine 
antilichamen en het effect van antistolling hierop, kan een 
mogelijke verklaring zijn voor het falen van DOAC-therapie in 
triple positieve APS patiënten. 

 

In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste bevindingen van dit 
proefschrift besproken in het licht van de huidige literatuur. 
Hierin wordt beargumenteerd wat de klinische relevantie is van 
aPL antilichamen die gemeten worden door middel van 
immunologische testen en hoe deze testen beter 
gestandaardiseerd kunnen worden. Daarnaast is 
beargumenteerd welke laboratoriumtesten nodig zijn bij het 
vaststellen van APS in een academisch ziekenhuis, een algemeen 
ziekenhuis, alsook een (afgelegen) ziekenhuis in 
ontwikkelingslanden met beperkte middelen.  


