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Wat ga ik bespreken?

▪ Hoe het begon

▪ Wat is er bekend over coagulopathie? 

▪ Wat is er bekend over het voorkomen van trombotisch complicaties?

▪ Wat te doen? (Wat zeggen de richtlijnen?)

▪ Waarom ontstaat coagulopathie en trombose bij COVID-19 patiënten?

▪ Onderzoek; Dutch COVID & Thrombosis Coalition

▪ Conclusies



Observatie van intensivisten; 

- enkele COVID-19 patiënten op IC hadden onverwachte problemen met 

gasuitwisseling

- deed denken aan patiënten met longembolie

- CT-scan gemaakt; longembolie aangetoond

samen met LUMC en Amphia onderzoek gedaan

Hoe het begon



Hoe het begon

184 patienten op IC

- tromboseprofylaxe

- gemiddeld 64 jaar

- 76% man

- gem follow up 7 dagen

31% trombotische complicatie

Klok F, Thromb Res 2020



Hoe het begon

week later zelfde patienten nogmaals bekeken

gem follow up 14 dagen

49% trombotische complicatie

Klok F, Thromb Res 2020



Anderen zagen hetzelfde

Bevestigd door andere onderzoekers

Cumulatieve incidentie trombotische

complicaties op 7, 14 en 21 dagen:

ICU: 26%, 47%, 59% 

Afdeling: 5.8%, 9.2%, 9.2%

Middeldorp S, J Thromb Haemost 2020



Coagulopathie; wat weten we nu?

▪ geen klassieke DIC

▪ maar wel:

- verlengde PT, soms ook APTT

- hoog fibrinogeen

- verhoogde D-dimeren

Becker R, J Thromb and thrombolysis 2020



Relatie D-dimeer en prognose

Gerotziafas G, Thromb Haemost 2020



Relatie D-dimeer en prognose

Gerotziafas G, Thromb Haemost 2020

OR overlijden: 
18 (2,6-128)



Lab bij presentatie en trombotische complicaties

Al-Samkari H, Blood 2020



Lab bij opname en mortaliteit

Al-Samkari H, Blood 2020



Trombotische complicaties

Schulman S, TH 2020



Pathofysiologie coagulopathie

Meijer K, NTVH 2020



Relatie D-dimeer en prognose

Zhai Z, TH 2020; Spyropoulos AC, JTH 2020; ; Bikdeli B, J Am Coll cardiol 2020

Chinese consensus ISTH ASH website CHEST guideline

Wie? ICU; iedereen
Afd; risicoscore

Alle opgenomen 
patienten

Alle opgenomen 
patienten

Alle opgenomen 
patienten

Welk product? Liever LMWH dan 
UFH; mechanisch 
methode bij 
contraindicatie
heparine

Liever LMWH 
dan UFH; 
mechanisch 
methode evt
extra of bij 
contraindicatie
heparine

Liever LMWH 
dan UFH

Liever LMWH of 
fonda dan UFH, 
geen DOAC; 
mechanisch 
methode bij 
contraindicatie
heparine

Intensiteit? Geen voorstel standaard; 
intermediate bij  
hoog risico

standaard; 
intermediate bij 
obesitas

standaard



leidraad/advies Nederland

- ICU: dubbele dosis tromboseprofylaxe per dag, tenzij creatklaring < 

30ml/min en/of bloedingsneiging, zoals trombopenie (< 30x10.9/L)

- afd: iedereen standaard tromboseprofylaxe (ongeacht Padua-score)

- huisartsen; geen tromboseprofylaxe, tenzij patiënt

- bedlegerig én

- hoge kans op trombose, zoals eerder VTE of actieve maligniteit

RCT; standaard profylaxe versus therapeutisch bij opgenomen patienten

Leidraad coagulopathie, NHG-leidraad stollingsafwijkingen bij COVID-19 voor de huisarts



Wat zijn mogelijke verklaringen
trombotische complicaties bij COVID-19?

Meerdere mogelijkheden rol SARS-CoV2 bij coagulopathie:

- Direct effect van virus op de een of meerdere componenten van hemostase?

- Door stimuleren van afweersysteem? 

- Door effect van virus op endotheel?



Wat zijn mogelijke verklaringen
trombotische complicaties bij COVID-19?

Meerdere mogelijkheden rol SARS-CoV2 bij coagulopathie:

- Direct effect van virus op de een of meerdere componenten van hemostase?

- Door stimuleren van afweersysteem? 

- Door effect van virus op endotheel/epitheel?

Zieke COVID-19 patient heeft meerdere risicofactoren

voor veneuze trombose

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi96oTU7__XAhWoAMAKHY75CpIQjRwIBw&url=http://www.bloodjournal.org/content/114/6/1138&psig=AOvVaw2Mpmca8kwKBBmUnFrJrz8G&ust=1513009830380606


Joly B, Intensive Care Med 2020



Fibrine vorming in alveoli bij ARDS

Whyte C, J Thromb Haemost 2020

meer fibrine
remming fibrinolyse



Intrapulmonale trombi

Ackermann M, NEJM 2020



Hemostase parameters en VWF/FVIII

Peyvandi F, Haematologica 2020Ziekte-ernst



Wat zijn mogelijke verklaringen?

COVID-19 patient en trias van Virchow:
immobiel
centrale lijnen
beademingsdrukken, buikligging
hypoxie (vasoconstrictie)
ARDS

hoge FVIII/VWF
inflammatie/cytokine storm
hoog fibrinogeen
TF expressie

endothelitis
endotheel dysfunctie
centrale lijnen

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi96oTU7__XAhWoAMAKHY75CpIQjRwIBw&url=http://www.bloodjournal.org/content/114/6/1138&psig=AOvVaw2Mpmca8kwKBBmUnFrJrz8G&ust=1513009830380606


Dutch COVID & Thrombosis Coalition

Klinische studies

Wat gaan we hiervan leren?

- welk beleid heeft minste kans op trombose en bloeding?

- Is antistolling beschermend? 

- Wie krijgt er trombose? 

- Kunnen we dit voorspellen?



Laboratorium studies

Wat gaan we hiervan leren?

- Wat is het effect van SARS-CoV2 op verschillende componenten hemostase?

- Effecten op endotheel, epitheel en relatie met hemostase?

- Effecten op afweersysteem en relatie met hemostase?

- Wat zijn aangrijpingspunten voor juiste manier om trombose te voorkomen? 

Dutch COVID & Thrombosis Coalition



Dutch Covid & Thrombosis Coalition

4 onderwerpen, 5 werkgroepen:

a) Pathogenese (WP1 en WP2)

- WP1; hemostase in vivo

- WP2; virologie; in vitro studies

b) Beleid en profylaxe (WP3)

c) Predictie en biomarkers (WP4)

d) Lange termijn gevolgen (WP5)



Wie werken er mee?

Ziekenhuizen (43?) internisten, intensivisten, longartsen

Julius centrum huisartsen, virologen, pathologen

Sanquin basale wetenschappers (hemostase, 

Verpleeghuizen virologie, pathologie)

trombosediensten epidemiologen, verpleeghuisartsen, 

apothekers



conclusie

- COVID-19 patiënten hebben verhoogde kans op trombotische complicatie op 

de afdeling, maar vooral op ICU

- Optreden van coagulopathie is geassocieerd met trombotische complicaties en 

overlijden

- Tromboseprofylaxe voor elke patiënt in het ziekenhuis; hogere dosis op ICU

- Mechanisme coagulopathie en trombotische complicaties onvoldoende

verklaard om juiste beleid te maken

- Dutch COVID & Thrombosis Coalition (DCTC@erasmusmc.nl)



dank

WP-leiders; Erasmus MC:

WP1: Coen Maas (UMCU) Chantal Visser

WP2: Eric van Gorp (Erasmus MC) Chantal Moerkens

WP3: Hugo ten Cate (MUMC) Emelie Asselbergs

WP4: Suzanne Cannegieter (LUMC) Moniek de Maat – hemostase lab

WP5: Erik Klok (LUMC) Mandy Lauw

mede-aanvragers:

Nicole Juffermans (OLVG, AmsterdamUMC)

Anton Vonk (AmsterUMC)


