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Hoe is de zaal verdeeld?

★ Bij een patiënt met een bloedneus/langdurig bloedende wond vraag ik aanvullend 
onderzoek aan naar verhoogde bloedingsneiging

★ Wanneer vraagt u aanvullend laboratoriumonderzoek aan bij verhoogde 
bloedingsneiging? 

★ Bij welke waarde van de trombocyten is het aannemelijk dat een bloedingsprobleem 
met de trombocytopenie samenhangt?

★ Ik heb wel eens von Willebrand diagnostiek aangevraagd 

★ Wanneer stuurt u een patiënt door naar de 2e lijn? 



Patiënt A, 71 jaar 

VG/ DM, Hypertensie, hypercholesterolemie, atriumfibrilleren

A/ Sinds 1 week last van rode huidafwijkingen, neusbloedingen en enkele blauwe plekken

Medicatie: acenocoumarol, metformine, lanoxin, perindopril, atorvastatine

LO/ Petechiën diffuus over het lichaam. Enkele blauwe plekken



Patiënt A, 71 jaar

Wat voor probleem kan er aan de hand zijn?

-Primair hemostase

-Secundaire hemostase

-Gevolg van behandeling met antistolling





Patiënt A

Welke aanvullende bloedonderzoeken zet u in?

A: trombocyten, PT

B: trombocyten, PT, APTT

C: trombocyten, PT-INR

D: trombocyten, PT, APTT, PFA



Aanvullende informatie

Laboratoriumuitslagen

Trombocyten 2 x10^9/L (Voorheen altijd normale waarde trombocyten)

PT-INR 2,3 

APTT 32 sec.



Trombocytopenie

Waar denkt u aan?



Trombocytopenie

Pseudotrombocytopenie

Verminderde megakaryopoese en ineffectieve trombopoese

Hereditaire trombocytopenie

Toegenomen afbraak of verbruik

Splenomegalie

Vaak multifactorieel

NB: 2,5% van de bevolking heeft 
normaalwaarde < 150X 10^9/L



Pseudotrombocytopenie

Alleen in vitro (EDTA) 

Verandering configuratie van het glycoproteïne-IIb/IIIa-complex 

0,1% bevolking heeft antistoffen

Oplossing: Citraat



Trombocytopenie DD

Pseudotrombocytopenie

Verminderde megakaryopoese

· Beenmerginfiltratie

· Cytostatica ( cyclofosfamide, methotrexaat,  azathioprine, etc)

· Infecties ( TBC, viraal, HIV, CMV, EBV, hepatitis C, parvoB19, dengue)

· Sepsis

· Aplastische anemie

· Medicatie 

· Ethanol

· Deficiënties ( B12, Foliumzuur)

· Schildklierstoornissen

Hereditaire trombocytopenie

Toegenomen afbraak of verbruik

Splenomegalie



Geneesmiddelen

Verminderde megakaryopoese

Immuun gemedieerde afbraak





Trombocytopenie DD

Pseudotrombocytopenie

Verminderde megakaryopoese en Ineffectieve trombopoese

Hereditaire trombocytopenie

Toegenomen afbraak of verbruik

› Immunologisch ( RA, SLE, ITP, medicatie)

› Niet-immunologisch ( TTP, DIS, massaal bloedverlies)

Splenomegalie



Splenomegalie



Verdere informatie patiënt A

Geen B-symptomen

Geen last van moeheid, buikklachten, huiduitslag of gewrichtsklachten

Gevarieerd dieet

Alcohol: 1Eh per dag

LO/ behoudens petechiën geen afwijkingen



Vraag

Wanneer zou u deze patiënt doorsturen naar de 2e lijn? 

En wat al de trombocyten nu 100 x 10^9/L waren geweest? 



Aanvullende diagnostiek

Lab: 

Hb, Leucocyten, differentiatie normaal

Hemolyse parameters niet afwijkend

BSE, CRP normaal. TSH normaal

PT en APTT normaal. 

Lupus anticoagulans negatief 

Viraal negatief (HIV, EBV, CMV, parvoB19, HCV)

Echo-abdomen: milt van 10cm grootte. 



ITP

Immuungemedieerde trombocytopenie

Diagnose stellen door uitsluiten van andere oorzaken. 



Imuungemedieerde trombocytopenie

Wanneer starten van behandeling? 

Plaatjesaantal?

Bij presentatie: <30x109/L

Bij recidief: <20x109/L

Bloedingsproblemen:

Behandeling onafhankelijk van trombocyten aantal indien bloedingscomplicaties optreden



Behandeling ITP

1e-lijnsbehandeling

Prednison 1 mg/kg, indien effectief respons meestal <3 wkn

Respons bij 50-70%

Aanhoudende remissie: 30%

Gammaglobulines (1 g/kg/dag, 2 dagen), snelle respons (dagen)

Respons: 80%

Over het algemeen geen aanhoudende respons



Behandeling

2/3/4e-lijnsbehandeling:

› Splenectomie

· Remissie:70-80% (langdurig effect)

· Vaccinatie

· Sepsis risico

› Rituximab

· Effectief zowel voor als na splenectomie

· Respons: 50-60% (lange termijn 15-20%)

· Meestal respons binnen 3 weken

› TPO-receptor agonist



Patiënt A

Na behandeling met prednison met langdurige afbouw, complete remissie van ITP. 

Complicaties: 

- Ontregeling diabetes mellitus

- Hypertensie

- Gewichtstoename



Patiënt B



Patiënt B, Mw. 37 jaar

Presentatie bij de huisarts vanwege hematomen. 

Ook hemorroïden die vaak lang blijven bloeden. 

Lab:  Hb 7,1 mmol/l Trombo 337x10^9/L 

APTT 30 sec.  PT 11 sec. 

Ristocetine cofactor act. 119 U/ml

Verwijzing internist: Is er sprake van de ziekte van von Willebrand? 



- Trombocyten

- PT

- APTT

Terug naar de basis: stollingsonderzoek

Op indicatie:
Von Willebrand diagnostiek
NB: goede anamnese moet leidend zijn voor 
aanvragen van oriënterend stollingsonderzoek

Laboratoriumdiagnostiek verhoogde bloedingsneiging 
(LESA):



stollingsonderzoek

NZA tarieven (2018):

PT € 4,44
APTT € 4,03
Trombocyten € 1,88
Von-Willebrand antigeen €22,68
Von-Willebrand activiteit €22,68
Factor VIII €22,68



Schematisch overzicht secundaire hemostase

PT verlengd:

Deficiëntie 
vitamine K 
afhankelijke 
factoren:
II, (V), VII, X

APTT verlengd:

Heparine
Deficiëntie factor 
VIII, IX, XI, XII, 
ziekte v 
vonWillebrand



von Willebrand ziekte



von Willebrand ziekte

- 1% van de bevolking heeft een vorm van von Willebrand ziekte.

- 1:10.000 heeft klinische bloedingsklachten

Type Afwijking

Type 1 Verlaagde aanwezigheid 
von Willebrand factor

Autosomaal dominant

Type 2 ( A, B, N en M) Functionele afwijkingen Autosomaal dominant

Type 3 < 5% aanwezigheid von
Willebrand factor

Autosomaal recessief

Verworven Antistoffen tegen von
Willebrand factor

Bijvoorbeeld bij MGUS, 
lymfoom



Diagnostiek von Willebrand ziekte

Diagnostiek: 1) concentratie: von-Willebrand factor antigeen

2) activiteit: ristocetine cofactor activiteit

3) factor VIII activiteit

4) evt. multimeren analyse 

(trombocytenfunctie test: PFA)



Von Willebrand ziekte

Met name slijmvliesbloedingen

- Neusbloedingen

- Tandvleesbloedingen

- Gynaecologisch bloedverlies

- Ingrepen, operaties, bevallingen

Soms ook hematomen

Familieanamnese 



Von Willebrand ziekte (behandeling) 

Preventief bij ingrepen of behandeling bij bloedingen

DDAVP

Hemate-P ( FVIII/ VWF concentraat) 

Antifibrinolytica: transexaminezuur ( Cyclokapron) 

- Niet bij hematurie



Patiënt B

Geen hematomen meer bij poliklinisch bezoek. 

Lab: bij herhaling normale pt, aptt, trombocyten en von Willebrand diagnostiek. 



Conclusies

- Trombocytopenie kent vele oorzaken

- Overleg met een specialist bij een aanhoudende trombocytopenie of bij 
trombocytopenie met bloedingsneiging

- Vele soorten medicatie kunnen een trombocytopenie geven

- ITP een diagnose bij uitsluiting van andere oorzaken

- Behandeling van ITP alleen bij bloedingsneiging of waardes <30 x10^9/L 



Conclusies

- Bij verdenking stollingsprobleem aanvullende diagnostiek volgens LESA: pt, aptt, 
Trombocyten

- Bij aanhoudende slijmvliesbloedingen, denk aan de ziekte van von Willebrand. 

- Meerdere vormen van ziekte van von Willebrand met functioneel en absoluut tekort 
aan factor

- Let bij stoornissen in de primaire hemostase ook op ondersteunende therapie. 

- Bij twijfel, kan laagdrempelig met het Ijsselland ziekenhuis worden overlegd            
( Hematologen, Klinisch chemicus) 
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