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Agenda 
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2. Troponine T en Acuut Coronair Syndroom  

3. NT-proBNP en hartfalen 



D-dimeer en  
Diep Veneuze  

Trombose  



Diep Veneuze Trombose 
 



Hemostase 

Hemostase onder te verdelen in 3 fases: 

• Primaire hemostase (vasoconstrictie en trombocytenplug) 

• Secundaire hemostase (vorming fibrinenetwerk) 

• Fibrinolyse 

 

 



Stollingsmodel (secundaire hemostase) 



Fibrinolyse 

• De hemostatische trombocytenplug wordt geleidelijk 

afgebroken 

 

• Plasminogeen wordt door t-PA omgezet in plasmine, wat 

vervolgens het fibrine afbreekt 

 

• Vaatwand kan weer geheel herstellen 
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D-Dimeer door huisarts 
 

NHG standaard M86 



NHG standaard Diep Veneuze Trombose en longembolie, M86, 2017 



NHG standaard Diep Veneuze Trombose en longembolie, M86, 2017 

Niet bij: zwangeren, kraamperiode, >30d klachten, anticoagulantia) 



Beslisregel DVT 

 

• Beslisregel laag en D-dimeer laag: DVT of LE onwaarschijnlijk (uitgesloten) 

• Beslisregel laag en D-dimeer hoog: kan passen bij DVT of LE 

 

• Beslisregel hoog en D-dimeer laag: sluit DVT of LE niet uit (bepaal D-dimeer niet!) 

 

• Verdenking LE: beslisregel hoog of D-dimeer hoog: verwijs naar internist, longarts 

• Verdenking DVT: beslisregel hoog of D-dimmer hoog: ECHO van het been 

 



Achtergrond D-dimeer 

Verhoging bij 

- Secundaire bloedstolling en vervolgens fibrinedegradatie 

 

     NIET specifiek 

     WEL sensitief 

 

- Kinetiek: 

      - Binnen 1 uur na trombusvorming 

      - T1/2 = 4 - 8 uur 

      - meestal > 1 week verhoogd 

 

D-dimeer ook verhoogd bij: 

• Maligniteit 

• Infectie  

• Zwangerschap 

• Na OK 



Logistieke aandacht D-dimeer 

• Diagnostiek dient dezelfde dag verricht te worden 

• Borging van doorbellen van (verhoogde) uitslagen naar 
huisarts 

• Bereikbaarheid patiënt 

 

• Raadzaam om tegelijkertijd nierfunctie (eGFR) te bepalen ihkv 
eventuele start van DOAC of cumarinederivaat 



D-dimeer meten in uw praktijk? 

• POCT D-dimeer bepalingen zijn beschikbaar 

• Kwalitatieve analyse (pos of neg) 

• Advies NHG: werk samen met klinisch chemici van het lokale lab 

• Waarom samen met het lab? 

• Specifieke uitvoering 

• Bewaren en houdbaarheidscontrole van de test 

• Kwaliteitseisen 

• Controlemonsters (intern en extern) 

• Onderhoud apparatuur 
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Troponine T en  
Acuut Coronair Syndroom  



Metingen van troponine staan niet opgenomen in de NHG standaard. 

NHG standaard Acuut Coronair Syndroom, M80, 2012 



Acuut coronair syndroom 

• Anamnese! 

• ECG 
• STEMI (acute transmurale ischemie) 

• NSTEMI 

• Troponine 



Troponine: eiwit in de hartspier 



Troponine verhoging (niet o.b.v. ACS) 

• Hartfalen (acuut en chronisch) 

• Maligne hypertensie 

• Chronische en acute nierinsufficiëntie 

• Tachy en bradycardie/ aritmieen 

• Longembolie/ pulmonale hypertensie 

• Inflammatoire ziekten e.g. myocarditis 

• Acute neurologische aandoening (CVA, SAB) 

• Aorta dissectie, aortastenose, HCM 

• Cardiologische interventies (ablatie, pacing, cardioversie) 

• Hypothyreoidie 

• Infiltratieve ziekten 

• Chemotherapie (adriamycine, 5-FU, herceptin) 

• Brandwonden 

• Ernstige zieke patiënten (sepsis, respiratoire insufficiëntie) 

• Tako-Tsubo cardiomyopathie 

• Extreme inspanning 



Klinisch beslisschema tot 2017 



Klinisch beslisschema vanaf 2017 



Troponine afkapgrens voor huisartsen 



Adviezen rondom troponine in de HA-praktijk 

• Bepaal geen troponine bij: 

• een STEMI (ST-elevatie myocardinfarct),  

• een sterk vermoeden van een ACS  

• presentatie kort na aanvang van de symptomen 

• Neem de start van klachten uitgebreid in overweging (verhoogd troponine na 3 uur) 

• Indien troponine aangevraagd wordt, moet dit cito en de uitslag moet direct worden 
doorgegeven aan de aanvrager 

• Let op: vele oorzaken van vals positieve tests 

• De logistiek van troponine bepaling: 

• Aanvrager bereikbaar na kantoortijden? 

• Bereikbaarheid patiënt 

• Laat u goed informeren over de afkapgrens behorend bij de uitslag (TnT versus TnI) 



Troponine meten in uw praktijk? 

In de huidige NHG-Standaard Acuut coronair syndroom is troponinebepaling door de 
huisarts niet opgenomen. De huisarts beoordeelt de helft van de patiënten met ACS kort na 
de symptoompresentatie en troponinebepaling is dan onbetrouwbaar. Dit onderzoek laat 
echter zien dat, als de veiligheid en effectiviteit van de test verbetert, de troponine-POCT 
door de huisarts in de nabije toekomst waarschijnlijk kosteneffectief wordt 



NT-proBNP en hartfalen 



Casus 

• 77 jarige man met blanco voorgeschiedenis 

• Meldt zich met benauwdheid bij huisarts (korte tijd ontstaan) 

• Huisarts vermoedt decompensatio cordis, schrijft furosemide voor en verricht lab: 

• NT-proBNP: 40 pmol/L (<35 pmol/L) 

• D-dimeer: 19720 ug/L (<500 ug/L) 

 

• Wat is uw diagnose? 

• Decompensatio cordis 

• Pneumonie 

• Longembolie 

• Exacerbatie COPD 



Casus 

• Patiënt is ingestuurd naar Eerste Hart Hulp 

• Bloeddruk 180/100 mm Hg, pols 110/min, geen verhoogde CVD 

• Geen bijzonderheden bij lichamelijk onderzoek, geen oedeem 

• Afwijkend ECG 

• (atriale extrasystole, sinustachcardie) 

• (Komvorminge ST-depressie in V5 en V6) 

• Thoraxfoto: COPD beeld zonder infiltraten 

• Bij ontbreken van tekenen van hartfalen werd Wells score berekend: <3 

• D-dimeer: 19.720 ug/L 

• Ventilatie-perfusiescan: dubbelzijdige longembolieën 



Hartfalen 

SEH 

Huisarts, SOG, internist, cardioloog 

NHG standaard Hartfalen, M51, 2010 



Beslisschema hartfalen 

NHG standaard Hartfalen, M51, 2010 



Beslisschema hartfalen 

NHG standaard Hartfalen, M51, 2010 



(NT-pro)BNP 

NT-proBNP The Gold Standard Biomarker in Heart Failure, Paul M. McKie, MD, John C. Burnett, JR, MD,  
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY VOL . 68 , NO. 22 , 2016 



(NT-pro)BNP 

• Breinnatriuretisch peptide 

• Verschaft informatie over de vullingsdrukken van het hart 

• BNP heeft diuretische, natriuretische en hypotensieve effecten -> 
voorkomen van overbelasting pompfunctie 

• Maakt geen onderscheid tussen systolisch en diastolisch hartfalen 

• Er is onvoldoende bewijs voor seriële metingen bij acuut falen ihkv 
monitoring 

• Bij chronisch hartfalen is (NT-pro)BNP een goede prognostische 
marker 

• (NT-pro)BNP heeft geen plaats in de diagnostiek naar ACS 



(NT-pro)BNP niet specifiek voor hartfalen 
 
• Nierinsufficiëntie 

• Boezemfibrilleren 

• Myocarditis 

• Myocardinfarct 

• Hypertensie 

• Linkerventrikelhypertrofie 

• Aortaklepstenose 

• Pulmonale embolieën 

• Overvullingstoestanden zoals bij PHA, syndroom van Cushing en 
levercirrose-ascites 

• (Obesitas leidt tot lagere concentraties) 

 



Beslisschema hartfalen 



Beslisschema hartfalen 

Acuut Geleidelijk 



Beslisgrenzen verschillende laboratoria 



Beslisgrenzen NT-proBNP 

• Acuut hartfalen geeft hogere concentraties dan geleidelijk hartfalen 

• Geleidelijk hartfalen:  

• Afkapgrens van 125 pg/ml (15 pmol/L) 

• Negatief voorspellende waarde: 92-99% 

• Positief voorspellende waarde: 15-57% 

• Acuut hartfalen: 

• Optimaal afkappunt: 300 pg/ml, NPV 98% en PPV 77% 

• NHG hanteert 400 pg/ml (50 pmol/L): in navolging ESC 

• NHG: laboratoria hanteren vaak beslisgrenzen tussen geleidelijk en acuut in 

• NHG: bewuste keuze voor niet-leeftijds en geslacht specifieke refwaarden 



Verdere diagnostiek 

Ter bevestiging/uitsluiting en vaststellen oorzaak: 

• ECG 

• Evt. thoraxfoto 

• Laboratoriumonderzoek:  

• CRP 

• Leuko/diff 

• Hb/Ht 

• Glucose/Na/K 

• Creatinine + berekende klaring 

• ALAT, ASAT, GT 

• TSH  

• Lipidenprofiel 

 

 



NT-proBNP meten in uw praktijk? 

• NEE 


