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Valorisatie
Naast ‘onderwijs’ en ‘onderzoek’ heeft de Nederlandse overheid sinds enkele jaren ook
‘valorisatie’ als kerntaak gedefinieerd voor universiteiten1. Valorisatie van
wetenschappelijke kennis verwijst naar de mogelijkheid om de opgedane kennis in
praktijk te brengen ten gunste van de maatschappij. Enerzijds door bijvoorbeeld het
ontwikkelen van een product of medicijn, anderzijds door het toepassen of
implementeren van de opgedane kennis in een (reeds bestaand) systeem of proces.
Het doen van (goed) onderzoek verlegt de grenzen van onze wetenschappelijke kennis
en dat heeft op zich reeds een grote maatschappelijke en culturele waarde. Echter met
valoriseren wordt met name bedoeld dat de verworven kennis niet alleen bruikbaar is
voor vakgenoten, maar ook voor andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld bedrijven
of maatschappelijke organisaties2. In het geval van deze thesis betreft het valorisatie‐
aspect met name het vergroten van de kennis op het gebied van de bloedstolling
waardoor (op termijn) een bijdrage kan worden geleverd aan mogelijk betere
diagnostiek en behandeling. Dit om onze voornaamste belanghebbende, ‘de patiënt’,
en daarmee de maatschappij, hiervan te laten profiteren. In dit proefschrift zijn twee
verschillende onderwerpen behandeld.
Deel 1 van dit proefschrift houdt zich bezig met de interactie tussen perifeer arterieel
vaatlijden (PAV) en de bloedstolling. PAV, één van de manifestaties van
atherosclerotisch vaatlijden, ontstaat door progressieve vernauwing van de arteriën
naar de onderste extremiteiten. Hierdoor ontstaat hypoperfusie van het weefsel
waardoor pijnklachten en uiteindelijk zelfs afsterving van het weefsel kunnen optreden.
In uiteindelijk 1‐5% van de gevallen is daardoor een amputatie nodig van de aangedane
ledemaat3. Nog meer op de voorgrond staand is de verhoogde kans op
atherotrombotische complicaties zoals een myocard infarct of een (ischemische)
beroerte; binnen vijf jaar na de diagnose heeft ongeveer 20% van de patiënten een
cardiovasculaire complicatie doorgemaakt en 10‐15% van de patiënten is zelfs
overleden4,5. In 2007 werd het aantal patiënten met PAV in Europa en Noord‐Amerika
op 27 miljoen individuen geschat waarvoor jaarlijks 413.000 ziekenhuisopnames nodig
waren6. Doordat het risico op PAV toeneemt met de leeftijd en er sprake is van
vergrijzing van onze populatie is PAV dus een groeiend klinisch probleem7. Het eerste
deel van dit proefschrift had als doel meer inzicht te krijgen in de invloed van
hemostase op de etiologie en progressie van PAV en om nieuwe hemostatische
risicofactoren te identificeren die ons in staat zouden stellen atherotrombotische
complicaties sneller in het ziekteproces te kunnen identificeren. Buiten de traditionele
risicofactoren zoals roken en diabetes lijken namelijk ook hemostase‐gerelateerde
risicofactoren van invloed niet alleen op het ontstaan van PAV, maar ook de daaraan
verwante atherotrombotische complicaties. Gebaseerd op de gecombineerde data van
eerdere studies (zoals onderzocht in hoofdstuk 5) concludeerden wij dat de simpele en
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wereldwijd beschikbare D‐dimeer test een redelijk goede voorspeller was van arteriële
trombotische complicaties en cardiovasculaire mortaliteit op de korte termijn bij
patiënten met PAV. Uit onze eigen prospectieve studie bleek deze voorspellende
waarde van D‐dimeer echter niet onafhankelijk aanwezig. Verschil met de eerdere
studies was echter wel dat het hierbij patiënten betrof die pas recent met PAV waren
gediagnosticeerd. Gebaseerd op de data gepresenteerd in hoofdstuk 3,4 en 6 blijkt
verder geen enkele afzonderlijke hemostase marker in staat de complexiteit van PAV in
kaart te brengen. Ondanks dat de studies zoals beschreven in deze thesis dus niet
hebben geresulteerd in de ontwikkeling van een nieuwe biomarker danwel
predictiescore voor de prognose, hebben deze studies wel bijgedragen aan een
verbeterd inzicht in de rol van de bloedstolling in PAV. Op basis hiervan adviseren wij
dat ook tot het uitvoeren van nieuwe studies met een zogenaamde “multi‐marker
aanpak” van reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen biomarkers om patiënten te
kunnen identificeren die het risico lopen op cerebro‐ en cardiovasculaire complicaties
en progressie van PAV. Deze markers zouden aan de voorwaarde moeten voldoen dat
zij goedkoop, gemakkelijk te meten, gestandaardiseerd met een acceptabele “intra‐ en
interlaboratory” variabiliteit en wereldwijd toegankelijk zouden moeten zijn. Ten
aanzien van de behandeling van PAV komen wij, op basis van de resultaten uit
hoofdstuk 3, tot de conclusie dat bij PAV‐patiënten gebruik van enkel aspirine
onvoldoende is. Bij de behandeling met aspirine is de trombocyten activatie
onvoldoende onderdrukt waardoor aanvulling of verandering van de huidige therapie
met effectievere antitrombotische medicatie dus noodzakelijk is. Echter ook hier zijn
eerst aanvullende studies vereist waarbij rekening moet worden gehouden met o.a.
een voldoende aantal PAV‐patiënten, de ernst van de PAV van de geïncludeerde
patiënten en de gekozen antitrombotische therapie.
Deel twee van dit proefschrift beschrijft de veranderingen in de bloedstolling die
ontstaan bij een verstoorde leverfunctie. Cirrose wordt over het algemeen gezien als
het irreversibele eindstadium van een leverziekte. De levensverwachting van patiënten
met cirrose is daarmee duidelijk afgenomen en de enige behandeloptie is een (zeer
kostbare) levertransplantatie. De vier meest voorkomende oorzaken van cirrose in
Europa zijn alcoholabusus, virale hepatitis B en C en het metabool syndroom
gerelateerd aan overgewicht en obesitas. Ondanks dat er een duidelijke afname is van
de virale hepatitiden in Europa is er juist een duidelijke toename van alcoholgebruik en
obesitas. Beschikbare data toont bijvoorbeeld een prevalentie van “Non‐alcoholic fatty
liver disease” (NAFLD), een voorloper van cirrose, tussen de 2 en 44% in de Europese
bevolking en zelfs 42,6 tot 69,5% in de personen met diabetes type 28. Doordat het
beginstadium van cirrose vaak lange tijd onopgemerkt blijft is de exacte prevalentie van
cirrose niet bekend; wereldwijd, gebaseerd op autopsie‐studies, wordt de prevalentie
geschat op 4,5‐9,5%9. Cirrose en de (ernstige) gevolgen daarvan zijn dus geen
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geïsoleerde problemen, maar veelvoorkomend en met grote impact op de huidige
maatschappij.
Doordat een groot deel van de stollingsfactoren door de lever gesynthetiseerd wordt is
bij cirrose ook de hemostase aangedaan. Ondanks uitgebreid onderzoek is de
pathogenese hiervan nog niet volledig opgehelderd. Lange tijd werd aangenomen dat
er sprake was van een verhoogd bloedingsrisico was waardoor cirrose‐patiënten
standaard behandeld werden met plasma of (dure) procoagulante middelen
voorafgaand aan invasieve procedures of operaties. Dit alom aanvaardde verhoogde
bloedingsrisico werd recentelijk betwist toen er werd aangetoond dat patiënten met
ernstige leverziekten in staat waren evenveel en mogelijk zelfs meer trombine te
genereren dan gezonde personen. Ook bleek dat de tot nu toe gebruikte stollingstesten
(zoals bijvoorbeeld de INR) niet in staat zijn om de hemostase van deze patiëntengroep
goed weer te geven. Door ons onderzoek in hoofdstuk 7‐8, waarbij we klassieke
stollingstesten combineerden met nieuwe ‘overall’ stollingstesten, kregen we een beter
inzicht in de bloedstolling van patiënten met cirrose. Op basis daarvan moeten wij de
hypothese van een gerebalanceerd stollingssysteem onderschrijven en concluderen we
het automatisch behandelen met procoagulante medicatie dus zeker niet altijd
geïndiceerd is in deze groep. Omdat de stollingsbalans fragiel en kan omslaan naar
zowel de bloedings‐ als de trombose‐kant is het moeilijk de wel geschikte
behandelstrategie te kiezen; zowel klassieke, en relatief goedkope, medicatie zoals
vitamine K antagonisten als nieuwe, vrij dure, orale anticoagulantia (FXa‐remmers
zoals rivaroxaban en de directe trombine‐ remmer dabigatran) zouden theoretisch van
pas kunnen ter voorkoming van complicaties in cirrose. Dit is echter nog maar
mondjesmaat onderzocht. Verder onderzoek aangaande behandeling met
antistollingsmedicatie en cirrose is daarom noodzakelijk.
Zoals hierboven reeds beschreven is levercirrose niet te genezen. Aangezien de lever
een orgaan is met veel reservecapaciteit is het van groot belang het cirrose‐proces tot
stilstand te brengen. Wanneer echter een te groot deel van de lever cirrotisch is, is de
enige behandeling een levertransplantatie. Gezien het tekort aan beschikbare
donorlevers om alle patiënten direct te kunnen behandelen is er een wachtlijst. Om
postmortale organen toe te kennen aan de patiënten die het meest behoefte hebben
aan een transplantatie wordt de MELD‐score (Mayo End‐Stage Liver Disease) gebruikt.
Deze score geeft aan welke patiënt in de drie komende maanden het grootste
stervensrisico loopt. Voor het berekenen van de MELD wordt, naast bilirubine en
creatinine, ook de INR gebruikt. Al sinds 2004 echter, kort na het begin van het gebruik
van de MELD‐score, is bekend dat gebruik van de INR door grote variabiliteit tussen
laboratorium‐waarden kan zorgen voor een 20% verschil in MELD‐score10. Nu ook blijkt
dat de INR geen betrouwbare meting is voor een goede weergave van de hemostase in
cirrose‐patiënten rijst de vraag of de INR überhaupt wel gebruikt zou moeten worden in
deze zo belangrijke score. Op basis van de resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 9
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zou het mogelijk ook interessant zijn om vWF en D‐dimeer toe te voegen aan de MELD‐
score (en Child‐Pugh score) om zo hun aanvullende waarde te kunnen beoordelen in
deze modellen voor risicobeoordeling. Verdere studies zouden ook kunnen evalueren
of met het gebruik van D‐dimeer in plaats van de INR er een verbetering van de MELD‐
score zou optreden; met andere woorden of het MELD‐systeem effectiever zou worden
op het voorkomen van overlijden vóór de transplantatie. Aangezien de positie van de
patiënt op de wachtlijst uitsluitend gebaseerd is op de MELD‐score zou een verbetering
van dit scoresysteem uiteindelijk dus wel maatschappelijke gevolgen hebben.
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