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Bloedstolling
Dankzij het bloedstollingssysteembloeden we niet bij het kleinste wondje
dood. De keerzijde van de medaille is
dat stollend bloed ook aan de basis ligt
van trombose, hartinfarcten en beroerten.

tot blijvende verlammingen en spraakstoornissen leiden
Het gevaarvan trombose is nog niet
algemeen bekend omdat het nog geen
gemeengoed is dat hartinfarct en be- bloedstollingsroerte tromb0tische
ziehten
ziekten zi)n. Dat komt misschien om
dat ook ln de medische wereld dat inzicht betrekkelijk recent is Tot ver in de
jaren zeventig erkenden hartspecialisten
dat niet. Daar is eigenlijk pas verandering in gekomen toen bleek dat ont
stoppen van een kransslagadervia een
katheter of met stolseloplossendeenzymen de overlevingskansenna een hartinfarct duidelijk verbeterde. Het was
d a n e e n l o g i s c h eg e d a c l r t ed a t j e i n f a r c ten kon voorkomen door het bloed
minder stolbaar te maken.

Goede test ontbreekt
Is het mogelijk de stolbaarheid van het
bloed te verminderen en daarmee de
kans op een infarct te verkleinen? Er is
onderzoek gedaan bij patidnten die een
eerste infarct hadden overleefd Die
lopen kans later nog eens een infarct te
krijgen.
Die kans bleek te kunnen worden gehalveerd door het bloed minder stolbaar
te maken. Hoe minder stolbaar, hoe
minder infarcten. Het was om het even
met welk geneesmiddel Het belangrijk
ste is dat er een veilige zone bestaat:
wanneer de stolbaarheid van het bloed
ongeveer wordt gehalveerd, ontstaat er
nog steeds geen groot gevaar van bloedingen terwijl de kans op een tweede
hartinfarct toch ongeveer met de helft
afneemt.
De behandeling geeft niettemin een
iets verhoogd risico op bloeding en
daarom geeft men hem alleen aan patienten die een verhoogde kans op trom38

- oktober
N&Twetenschopsmagrzine
2002

Ello"A stolt doordat het eiwitsolitsend
9enzvm trombine ontstaat in een beschadigi bloedvat. Dit enzym zet fibrinogeen (een in bloedplasmaopgelosteiwit)
om in het onoolosbarefibrine.Daardoor Intact bloedvat
stolt bloed, net zoals kaas (of lieverwron- De rode schijven ziin rode bloedcellen;
gel) uit melk wordt gemaaktdoor lebmaag- de wifte schijfjes bloedplaatjes.Tegen de
ferment.
bloedvatwand liggen endotheelcellen,
Lange tijd is gedacht dat dit de enige
functiewas van trombine,of in iedergeval
de meest belangrijke.Het stollingsenzym ontstaatbij een wond en dat die explosiein
heeftechternog tientallenanderedoelwit- tijd en in plaatswordt beperkttot die wond.
ten, zoals membraaneiwitten
van de cellen
Een enzym is een katalysator.Trombine
van het bloed en van de vaatwand.De som kan dus in principeoneindigdoorwerkenen
van allewerkingenvan trombinebevordert steeds nieuwe cellen activeren en meer
de hemostase(bloedstolling)
maar helaas bloed doen stollen.De kleinsteverwonding
ook trombose.Hoe meertrombine,des te zou ons in bloedworst veranderenals het
beterehemostasemaarhoe meertrombo- bloed niet ook eiwitten zou bevatten die
se. Hoe minder trombine, hoe minder trombine inactiveren.De afbraakdoor deze
trombosemaardes te slechterehemosta- antitrombinengaat langzamerdan de vorTrombineis dus even noodzakelijk
als
'gevaarlijk'.
In het bloedplasma
zit dan ook
geen trombinemaar een inactievevoorloper,het protrombine.
In het protrombine
zit
trombineverborgenen het komt er uit als
protrombine
door een andereelwitsplitser,

ming van trombine, zodat trombine eerst
ontstaaten daarnapas weer verdwijnt.
Het is zoietsals het volgretenvan een bad
zonder stop in de afvoer.Zolang je het er
harder in giet dan het er uit kan lopen, stijgt
het niveau.Hoe meer het niveaustijgt, hoe

meer druk er oo de afvoerstaat en hoe harhet protrombinase,
stukgekniptwordt
der het water wegloopt Zodra je het water
Protrombinaseontstaatop zijn beurt al- er mindersnel ingietdan het eruit stroomt,
leen in de buurt van een kapotievaatwand. gaat het niveaudalen. Wanneerje ophoudt
Eenfantastisch
regelmechanisme
zorgter- met gieten,is binnenenigetijd de badkuip
voor dat er pas een explosievan trombine weer reeg.

bose hebben
zoals diegenen die al
eens een infarct hebben gehad
Daarbij moet er voor gewaakt worden
'doorschiet'
dat de behandeling niet
Aan de bloederziekte (hemofilie)kunnen
we zien hoe gevaarlijk het kan zijn als de
stolbaarheid van het bloed echt te laag
wordt Om dat gevaar te vermijden,
moet de behandeling alleen gegeven
worden waar het echt nodlg is en moet
hij precies gedoseerdworden Maar: aan
wie, en hoe?

Het beste zou zljn om te weten wie er
het gevaarloopt om straks een infarct of
een beroerte te krijgen. Trombose komt
echter als een dief in de nacht, het infarct meestal als een donderslag bij heldere hemel. Zo werd een piloot, een
week na zijn iaarlijkse verplichte totale
checkup, tijdens een landing door een
dodelijke hartaanvai getroffen (gelukkig
was er een attente co-piloot) Er bestaat
geen goede algemeen geldige test om
een tromboserisico op te sporen Er be-
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Beschadigdbloedvat
Beschadiging van de endotheelcellen
legt het basaalmembraan (wit) en de
collageenvezelsin het subendotheel
bloot. Plaaties kleven aan deze vezels en
krijgen uitstulPingen'

GroeiendePlaatiesprop
De bloedptaatieshechten aan het collageen, de bloedplaatiesprop (hemostati'
sche of bloedstelpende prop) wordt gro'
ter en stopt uiteindeliik het lekken van
het bloed uit het vat.

AfsluitendebloedstelPendeProP
Tegeliik wordt in het beschadigd bloedvat trombine gevormd. Dit enzym zet fibrinogeen (een oplosbaar eiwit) om in
het onoPlosbarefibrine, dat met de
bloedplaaties een hecht netwerk vormt'

Vormingvan een bloedstelpendeprop
Fibrinestimu|eertdeproductievantrombineinb|oedp|aaties'
hangen en er
Deze bliiven op hun beurt aan de fibrinedraden
prop'
(bloedstelpende)
vormt zich een hemostatische
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staat ook geen test om een van de beiangrijkste factoren daarbii verhoogde
- vast te stellen
bloedstolbaarheid
Het is beter gesteld met de testen om
verlaagde stolbaarheid te meten De
trombosediensten meten het effbct van
bloedverdunnende geneesmlddelen (vidoor een stollingstomineK-ontogonisten)
test uit te voeren die door wereldwiide
samenwerking zodanig gestandaardiseerd is, dat hi) betrouwbare uitkomsten
geeft. Voor de bloedverdunnende injec-

des na een oPeratie is weer een andere
stoltest nodig die niet gestandaardiseerd
kan worden. Modernere middelen kunnen helemaal niet gecontroieerd worden; voor het gemak nemen we aan dat
het niet hoeft, omdat een standaarddosering redelijke resultaten geeft
Er is dus grote behoefte aan een algemene test voor te hoge of te lage stolbaarheid van het bloed, vergeliikbaar
met de bloedsuikerbepaling voor diabetes of de bloeddrukmeting voor hyper-

tensie De laatsteviiftien laar hebben we
gepoogd zo'n test te ontwikkelen en we
menen een heel eind gevorderd te zijn'

BloedPlaatiesremmen
Bloedplaatjes ziin de kleinste bloedcelIen, er zitten er milioenen van in iedere
druppel bloed. AIs ze door een wond
stromen, plakken ze massaal aan het
bioot gekomen bindweefsel en aan elkaar en vormen zo de afsluitende prop
(hemostotische
PlugofProP)'
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Afscheurendeplaque
Bloedplaatjeszien het verschil niet goed tussen een
afscheurende atherosclerotische plaque en een wond.
De gevolgen: een afgesloten
bloedvat en een infarct.

ploque
Als er echter een otherosclerotische
(een soort yetpuist in een door aderverkalking aangetaste slagader) scheurt,
zien de bloedplaatjes het verschil niet
goed met een wond en sluiten ze het vat
af, met een infarct als gevolg. Aspirine
remt de bloedplaatjes en helpt daarom een beetje - tegen infarcten. Bloedplaatjes remmen lijkt dus een alternatief voor
het remmen van de bloedstolling.
Trombose in de aderen is stollingwaar-die-niet-hoort; trombose in de
slagaderen komt door een plaatjespropwaar-die-niet-moet-zijn. Dat idee wordt
gesteund doordat een bloedprop (trombus) in de aderen eruit ziet als een stolsel; een trombus in de slagaderen bevat
weinig direct herkenbaar gestold bloed
en ziet er, ook onder het microscoop,
uit als een klont bloedplaatjes.
De oorzaak van slagadertrombose (crteriEletrombose)is dan ook langdurig gezocht bij de bloedplaatjes en niet in de
trombinevorming. Maar toch: als men

Iang kan worden. In de slagaderen ls de
stroming zo groot dat de trombine
wordt afgevoerd, zodat de trombus

bij patiEnten die een eerste hartinfarct
gehad hebben antistollingsbehandeling
geeft, kan men een tweede infarct voorkomen, of tenminste flink uitstellen.
verhinderen
Dus: trombinevorming

voornamelijk bestaatuit de plaatiesrijke
kop.
In beide gevallen werken bloedplaatjes en plasma dus nauw samen. Geacti-

remt ook arteri€le uombusvorming.
Wat zich op het eerste gezicht presenteert als twee alternatieve scenario's bloedstolling en plaatjesaggregatie - is
in wezen hetzelfde proces dat zich anders voordoet bij verschillende bloedstroomsnelheden.
Trombine ontstaat in het eerste klontje bloedplaatjes.In langzaam stromend
bloed kan de trombine die uit dat klontje komt veel bloed daaromheen doen
stollen. Een stolsel in de aderen heeft
dan ook een plaatjesrijke'kop' van enkele millimeters en een'staart' van gestold
bloed die wel meer dan tien centimeter
40
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veerde bloedplaatjes zijn noodzakelijk
voor trombinevorming
en trombinevorming is noodzakelijk om bloedplaatjes te activeren. De grote meerderheid
van alle tromboseonderzoekers bestudeerde echter plaatjesreactiesin plasma
waarin geen trombine gevormd kon
worden De rest keek naar het stollingssysteem in plaatjesvrij plasma. De
samenwerki.ng tussen plaatjes en plasma
bleefdaarbij uit het zicht.

ten zien hoe de bioedplaatjes, wanneer
ze geactiveerd worden, het oppervlak
Ieveren waardoor de stolreacties dulzendvoudig worden versneld Op deze
manier wordt ef{icidnte trombinevorming precies daar gelokaliseerd waar de
bloedplaatjesaan bindweefsel en aan eikaar kleven: in een wond
Kortom, bloedplaatjes en het plasmatische stollingssysteem zijn onderdelen
van een ondeelbaar hemostatisch mechaniek. De artificiEle scheiding tussen

Belangrijke samenwerking

bloedplaatjes- en stollingsonderzoek
heeft ons veel kennis over bomen opgeleverd maar stond het zicht op het bos
behoorli.jk in de weg.
Meten van trombinevorming in plaatjesrijk plasma bleek een goede manier
om meer van de interacties tussen plasma en bioedplaaties te begrijpen. Aller-

Hoe belangrijk die samenwerking was,
werd duidelijk toen collega's Bevers en
Zwaal ln I97 9 in ons laboratorium lie-

hande cellulaire mechanismen waarvan
bekend was dat ze dienden voor het
vastplakken van de bloedplaatjes op een

l _ G e n e e s k u nEdEeE I I

vantrombine
Trombogram
meetontstaanen verdwijnen
De curve die het ontstaan en verdwijnen van trombine in stollend bloed
weergeeft, noemen we het trombogram.
uto.a stolt zodra er een klein
Ll"t
I Ibeetje trombineis; het beginvan de
curve valt dus samenmet de stollingstijd.
De snelheidvan stijgingen de piek die
bereikt wordt, zeggen iets over de efficidntievan het proces. Het oppervlakonwerk
der die curvegeeft de hoeveelheid
weer die trombine gedurende zijn korte
levenin het stollendebloed kan verzetten.
zien als
Als we ieder trombinemolecuul
'arbeider',dan vertegeneen individueel
'manwoordigt dit oppervlak het aantal
uren' dat ze samen aan hun taak kunnen
besteden (de zogenoemde endogene
of rrp).
trombinepotentiaal
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Trombineconcentratie
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Automatischtrombine meten
Aan het stollende plasma wordt een stof toevoegd die door het enzym trombine in een
meetbaar (fluorescerend)product wordt omgezet. Vervolgenswordt de trombineconcentratie in de tijd wiskundig afgeleid uit de snelheid van die omzetting. De stolling
van de met het antistollingsmiddelheparine behandelde patidnten (onder) begint later
en het oppervlak onder de curve (erp) is lager.

onderlaag of aan elkaar, bleken ook een
rol te spelen bij de trombinevorming
Suzette B6guin vond dat fibrine, het
eindproduct van de bloedstolling, de
bloedplaatjes aanzet tot verdere actie,

se registratie van het fysiologische proces en zijn afrvilkingen Het elektrocardiogram wordt gemeten aan de hele pa-

kwam B6guin, toen te Parijs, op het idee
aan het stoilende plasma een stof toe te
voegen die door trombine in een meet-

ti6nt; het trombogram aan een monster-

waardoor weer meer trombine ontstaat.
geZo groeit een hemostatische prop
Iukkig - door totdat het bloedvat is afgesloten, maar - helaas - een trombus
ook. Aspirine en andere antitrombotica
die ontwikkeld waren als bloedplaatjesremmers, bleken zonder uitzondering
ook trombinegeneratie te remmen. Uit
al deze proeven werd duidelijk dat we,
door de trombinerorming te meten in
plaatjesrijk plasma, de natuurlijke func-

Bloed is zo geprikt, maar een trombogram is niet een twee-drie gemaakt
Met z'n driedn kon je - als je heel hard
doorwerkte - zes trombogrammen maken in een halve dag Dat maakt zo'n
proef totaal ongeschikt voor acute diagnostiek ("Is het een hartinfarct of een
galaanvai?",of "Betreft het een trombo-

baar product wordt omgezet, om vervolgens de trombinevoring af te leiden
u i t d e s n e l h e i dv a n d i e o m . / e t t i n g
Het principe was eenvoudig. Het
heeft echter tot dit jaar geduurd voor
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Trombinevormingmeten

sebeenofgordelroos?"). Laatstaanvoor
het doen van de grote aantallen bepalingen die nodig zijn voor epidemlologisch onderzoek ("Wie gaat er een hartinfarct krljgen?") of om het effbct van
geneesmiddelen - oude zowel als nieuwe - te meten

Voor bloeding en trombose is het trom
bogrom
wat het elektrocardiogram ('hart
filmpje') is voor de hartslag: een precie-

Wij ontwikkelden daarom een test
om het trombogram eenvoudig en
automatisch te bepalen. Al in 1980

tie van het stollings- en trombosesysteem goed konden meten.

Meerwetenschopsnieuws
opwww.natutech.nl

we dat zo hadden ontwikkeld dat de
concentratie van trombine in stollend
plasma direct online op het scherm van
de computer verschijnt gedurende het
stollingsproces, en dat van tlentallen
monsters tegelijk Nu kunnen we het
trombogram meten van velerlei patienten en het effbct meten van allerlei geneesmiddelen
Onze methode is nog te nieuw om al
grootschalige klinische toepassing gevonden te hebben Uit de resultaten met
meer ingewikkelde methoden kunnen
we de goede perspectieven voor het
n i e u w e s y s t e e ma l l e i d e n .
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Veiligeranticonceptie
Wat kunnen we allemaal met de geautoHet
matiseerde
trombogrammen?
trombogram is verhoogd bij verschilIende aangeboren afwilkingen die een
tromboseneiging veroorzaken, zoals
een teveei aan protrombine, een tekort
aan anti-trombine en tekorten aan de eiwitten die het stollingsremmende'apcsysteem'vormen (elc = actief proteine
C, de werkzame vorm van proteine C
Deze'veiligheidsklep van de bloedstolling' inactiveert stollingsfactor V AIs
stoliingsfactor V niet wordt geremd,
krljg je meer stolling.)
De functie van dit laatste systeem
wordt ook beinvloed door hormonen
In de zwangerschap wordt de werklng
v a n h e t q p cs y s t e e m h o r m o n a a l g e remd Het is dus te verwachten dat ook
'de
pil', die bevruchting voorkomt om-

dat ze hormonale gevolgen van zwan
gerschap nabootst, ook remming van
h e f A p a - -q/ v s" ' t- e e- _m_ _ o e e f t
6--__

In een serie elegante proeven konden
Rosing en zijn team dit inderdaad aan
tonen Dat verklaart de verhoogde trom
boseneiging bii zwangerschap en pilgeb r r L i k .D e v e r h o g i n g v a n h e t r i s i L o o p
veneusetrombose bij gebruik van de pil
is goed gedocumenteerd Naar schatting
komt piitrombose in Nederland en Belgi€ tussen de vier- en vijflronderd maal
per jaar voor Da[ is niet veelalsje be
denkt dat ongeveer drie miljoen vrouwen de pil gebruiken Het risito om er
aan te sterven is gering: - 0,5%, twee i.
drie vrouwen per jaar. Dat is weliswaar
weinig vergeleken bij de risico's van
zwangerschap en abortus maar toch te
'voor
je plezier'
veel voor een pil die je
neemt.

tiidbom
Eeningebouwde
'constructiefout'
het geen evolutronaire
ls
ldat ons bloed zo gemakkelijkstolt? Nee
dus. Er vloeitnamelijknogalwat bloed bij de
strijd om het bestaan Bij zoogdierenstelt
de voortplantingbovendiende hoogste eisen aan bloedstelping.Het motto is: niet
doodbloeden- noch bij de bevalling,noch
bii de iacht - v66rdat we ons hebben kun-

nen voortolanten.Dat er daarmee een
tijdbomwerd ingebouwddie afgaatn6dat
is, kangeenrnvloedmeer
er al nageslacht
hebbenoo de evolutie.
Trombose ontstaat in slagaderen die
zijn aangetastdoor aderverkalking.Het is
dus een ziekte van de oudere leeftijden
ligt daarmee buiten het gebied waar de
evolutieinvloed op heeft. Zolang de gemiddeldelevensduurvan de volwassenen
onder de vijftiglag - gedurendemeer dan
997ovan de tijd dat de mensop aardeis merkteje daar nietsvan. lnmiddelswel: de
helft van de bevolkingoverlijdtzo'n tien,
twintigjaar eerderdan biologischmogelijk
is. Dit omdat we rondlooenmet een stollingssysteemdat het te goed doet voor
steeds ouder wordende mensenmet een
luxelevensstijlvan friet en hamburgers.
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Door de grote gevoeligheid van de
geautomatiseerde trombinemeting is
het mogelijk de veranderingen in het
APC-systeemprecies te kwantificeren
Dat geeft de mogelijkheid om pillen
met een minimaal risico te vinden.

Beteretrom bosepreventie
Ook bij met meten van de effbcten van
bloedverdunners biedt het trombogram
nieuwe kansen Drie goed werkende
antitrombotische geneesmiddelen (vitamine K-antagonisten, heparine en directe trombineremmers) werken op
drie verschillende manieren (zie figuren
hiernocst).
Deze drie geheel verschillende werkingsmechanismen hebben hetzelfde gevolg: in het trombogram ziet
men minder trombine ontstaan en in de
praktllk ziet men minder trombose
De drie therapieen moeten tegenwoordig nog worden getest met tenminste drie verschillende soorten stoilingstesten Met het trombogram kan
66n proef volstaan en kan men ook combinatietherapieFnmeten. Dat is praktisch, maar het duidt ook op iets veel belangriikers: het trombogram lijkt een
test te ziin die een essentieleeigenschap
van het stollingssysteem weergeeft en
niet 66n die op een of andere manier nu eens zus en dan weer ,/o - meevarieert, zoals een stoltijd. Omdat de bloedplaatjes sommige antitrombotica heftig
tegenwerken (heparine biivoorbeeld) en
andere niet, krijgt men door het meten
van het trombogram in plaatjesrijk plasma ook een betere indruk van wat een
middel in de patiEnt doet
Wii zagen dat alle antistollingsmiddelen, ook de bloedplaatjesremmers,zonder uitzondering een verlaging van het
trombogram veroorzaakten Alle antistollingsmiddelen geven een significante trombosevermindering, maar geven
geen grotere kans op bloedingen als de
rrr (de gezamenendogene
trombinepotentiool
lijke werktijd van alle trombinemolecu-

Geneeskunde

vantromboseremming
Badkuipmodel
e vorming van irombine is te vergelij- Dat kan oo drie manieren:door er minderin
ken met het volgietenvan een badkuip te gooien, door de afvoer wijder te maken
zonder stop. Om trombose te verhinderen, en door het er op andere manieruit te laten
moeter minderwater in de badkuipkomen. verdwijnen,bijvoorbeelddoor verdamping.

Drie goed werkende antitrombotischegeneesmiddelenwerken inderdaadop die drie
manieren.
verschillende

Verdamping

Afvoer
wijder open

I

Y

+

II

Y

VitamineK-antagonisten

Heparine

Directetrombineremmers

Orale antistolling (de bloedverdunnende
middelen van de trombosedienst) verminded de hoeveelheid protrombine in het
bloed en de snelheid waarmee het wordt

De injecties na operaties doen niets aan
de trombinevorming maar laten trombine
sneller verdwijnen door de werking van

Middelenals hirudineen melagatranbinden en inactiverentrombine direct: ze
verwijderen het enzym ter plekke: het is
alsof het water in de badkuip verdampt.

omgezet; oftewel: er wordt minder en
langzamer water in de badkuip gestort,

antitrombine te versterken: de afvoer
gaat wijder open.

len, ziekoderop prg.41) tussen 20 en 40o/o
van zijn normale waarde kan worden
gehouden We verwachten daarom dat

bepaaide geisoleerde functie meet. Die
gebrulkt men vervolgens om uit duizenden verschillende stoffen de beste

het meten van het trombogram een wezenlijke verbetering kan betekenen van
de praktijk van de trombosepreventie.

remmers te vinden
AIs men die te pakken heeft, beginnen
de moeilijkheden pas. In de pati€nt zijn
een hoop reacties mogelijk die in een
biochemische test zijn uitgesloten. De

Betere bloedverdunners
Het ideale antistollingsmiddel (anti-tromboticum)is een pil die je 66n keer per dag
neemt, waarvan de werking altijd en bij
iedereen hetzelfde is en die nooit kans
geeft op bloeding of andere bljwerkingen Dat middel is er nog niet Orale
antistolling moet nauwkeurig worden
gecontroleerd, heparines moeten worden geinjecteerd, aspirine helpt niet genoeg.Andere, minder gebruikelijke middelen hebben weer andere nadelen Het
blijft dus zoeken naar betere medicijnen
De strategie daarbij is meestal de vol-

verrassingen zijn dan ook niet van de
Iucht als men een stof die werkzaam is
in de reageerbuis uitprobeert bii proefdieren. Na de proeldieren komen de
vriiwilligers en het klinische onderzoek
en meestal is men vijf jaar en tientallen
milioenen euro's verder voordat men
weet of de patidnt er wat aan heeft.
Al onze ervaring wijst erop dat ieder
werkzaam antitromboticum, onafhankelijk van zijn werkingswijze, het trom
bogram vertraagt en/of verlaagt Dat

kan het farmaceutisch onderzoek een
gende: eerst bepaalt men een theropeutrschheel eind vergemakkeiijken Het automatlsche trombogram zou niet alleen
mikpunt, een nauwkeurig omschreven
allerlei chemische bepalingen en stolfunctie ergens in het stollings- of bloedIlngstests kunnen vervangen maar ook
plaatjesmechanisme. Dan verzint men
het gebruik van proefdieren enorm
een eenvoudige biochemische test die
oPwww.natutech.nl
Meerwetenschopsnieuws

kunnen beperken, en tegelijkertijd het
onderzoek bij vrijwilligers en bij patienten veiliger maken
Behalve bij tromboseneiging en
trombosebehandeling bleek het trombogram ook zijn nut te hebben bii het
diagnosticeren van bloedingsnei gingen.
We hebben de stellige indruk dat we
met het trombogram eindelijk de algemene test voor de hemostatisch-trombotische functie van het lichaam te pakken hebben: het electrocardiogram van
de bloedstolling!

Over het trombogram:
www.thrombin.com
Over trombose in het algemeen:
trombose.startkabel.nl
www.trombosedienst-leiden.nl

delonderzoek/trombose.htm
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