
	   
	  
	  

Trombosebeen	  of	  longembolie?	  	  
Het	  ‘EVAluation	  biomarkers	  in	  VTE	  study’	  (EVA)	  onderzoek.	  
Help	  mee	  om	  de	  zorg	  te	  verbeteren	  
	  

De	  eerstelijns	  hartvaatgroep	  van	  het	  Julius	  Centrum	  (UMC	  Utrecht)	  doet	  samen	  met	  de	  laboratoria	  in	  
Friesland	  onderzoek	  naar	  een	  nieuwe	  D-‐dimeer-‐test	  waarmee	  huisartsen	  in	  eigen	  praktijk	  trombose	  
kunnen	  uitsluiten.	  Een	  betrouwbare	  point-‐of-‐care	  D-‐dimeer	  test	  draagt	  bij	  aan	  zinnige,	  zuinige	  én	  
patiëntvriendelijke	  zorg.	  	  
	  
Betreft: deelname EVA onderzoek 
 
Geachte collega 
Graag nodig ik u uit deel te nemen aan EVA, een onderzoek van de afd. Huisartsgeneeskunde van het 
UMC Utrecht naar een D-dimeer test voor gebruik in de huisartsenpraktijk.  
  
Conform de NHG Standaard DVT en Longembolie verwijst u bij verdenking DVT of longembolie de 
patiënt naar het lab voor een D-dimeer test. Bij deelname aan EVA kunt u het registratieformulier 
gebruiken om de DVT- of longemboliebeslisregel te scoren. Bij een lage score geeft u de patiënt naast het 
gebruikelijke labformulier een setje bloedafname buizen mee voor het onderzoek. 
 
Op verzoek van een aantal huisartsen uit uw regio heeft het klinisch chemisch laboratorium van het 
Vlietlandziekenhuis aangegeven de monsters te willen verwerken voor het EVA onderzoek. 
 
Aanmelden voor een deelnamepakket per e-mail: eva@umcutrecht.nl of bij de projectleider 
r.oudega@knmg.nl , telefonisch 06-53152059.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Oudega,      mede namens Huib Ceelie, klin.chemicus 
huisarts-onderzoeker               Bram Sprij, huisarts 
projectleider EVA 
     
Vraag	  patiënten	  die	  u	  voor	  een	  D-‐dimeer-‐test	  naar	  het	  laboratorium	  verwijst,	  deel	  te	  nemen	  aan	  
dit	  onderzoek.	  Voor	  de	  patiënt	  is	  het	  onderzoek	  nauwelijks	  belastend;	  tijdens	  de	  bloedafname	  
wordt	  uit	  dezelfde	  venapunctie	  extra	  bloed	  afgenomen	  voor	  het	  onderzoek.	  
	  

Weinig	  moeite	  –	  belangrijk	  resultaat!	  
	  	  	  	  	  	  	  Gebruik	  het	  toegezonden	  EVA	  deelnamepakket.	  	  
• Bij	  een	  patiënt	  met	  een	  verdenking	  op	  een	  veneuze	  trombo-‐embolie	  geeft	  u	  zoals	  gebruikelijk	  het	  

labformulier	  mee.	  	  Daarnaast	  geeft	  u	  mee	  een	  ingevuld	  GEEL	  formulier	  bij	  verdenking	  diepe	  veneuze	  
trombose	  of	  een	  BLAUW	  formulier	  voor	  longembolie.	  Op	  het	  gele	  of	  blauwe	  formulier	  vermeldt	  u	  uw	  
praktijkgegevens,	  consultdatum,	  geslacht	  en	  geboortedatum	  van	  de	  patiënt.	  

• U	  informeert	  de	  patiënt	  dat	  bij	  deelname	  extra	  bloed	  wordt	  afgenomen	  uit	  dezelfde	  venapunctie	  om	  
onderzoek	  naar	  veilige	  D-‐dimeer	  point	  of	  care	  testen	  mogelijk	  te	  maken.	  	  

• De	  patiënt	  ontvangt	  van	  u	  de	  envelop	  met	  afnamebuizen	  en	  schriftelijke	  informatie.	  De	  patiënt	  
tekent	  voor	  toestemming	  voor	  i)	  de	  extra	  bloedafname,	  ii)	  gebruik	  van	  de	  ingevulde	  gegevens,	  	  iii)	  
het	  navragen	  bij	  u	  van	  de	  medische	  follow	  up	  en	  iv)	  opslag	  van	  het	  rest	  bloedmonster	  in	  de	  Biobank	  
van	  het	  UMC	  Utrecht.	  

	  	  	  	  	  	  	  De	  onderzoekers	  informeren	  na	  3	  maanden	  bij	  u	  naar	  de	  diagnose.	  
	  

Voor	  meer	  informatie:	  www.juliuscentrum.nl/eva	  of	  neem	  contact	  op	  met	  dr.	  Ruud	  Oudega,	  
projecteider:	  r.oudega@knmg.nl,	  tel.	  06-‐53152059.	  
	   	  



Waarom diagnostiek van DVT en longembolie door de huisarts? 
 

Klachten bij DVT en longembolie zijn vaak niet-specifiek en soms 
weinig imponerend. Een gemiste diagnose daarentegen kan fataal 
zijn voor de patiënt.  
Met een beslisregel en een D-dimeer test kan de huisarts bij de 
helft van de patiënten de diagnose al uitsluiten. 
 

De werkwijze van een specifieke beslisregel en een D-dimeer test 
is beschreven in de NHG Standaard DVT en longembolie (2016). 
 

Bij het eerdere Advice onderzoek vullen de huisartsen in de helft 
van de gevallen het formulier voor longembolie in terwijl DVT twee 
maal zo vaak voorkomt. Deze werkwijze helpt de huisarts om de 
onzekerheid bij een mogelijke aanwezigheid van longembolie te 
verminderen. 
 

Bij een enquête gaven deelnemende huisartsen aan te willen 
blijven deelnemen aan Advice/EVA vanwege het scoreformulier 
en de POC D-dimeer test. 

 
 
Waarom onderzoek naar biomarkers? 
 

Het uitsluiten van DVT en longembolie bij de helft van de patiënten 
geldt niet voor de ouderen (80 plus). Bij deze patiëntengroep kan 
slechts bij 15% van de patiënten de diagnose uitgesloten worden. 
VeneuzeTromboEmbolie komt juist vaak voor bij deze ouderen 
(10/1000, in de algemene populatie is dit 2/1000). Objectieve 
diagnostiek middels echo of CT scan is voor deze vaak kwetsbare 
ouderen daarnaast erg belastend. 
Gebruik van een leeftijdsafhankelijke afkapwaarde (10 x leeftijd) 
verhoogt de efficiëntie naar 30%. Wij onderzoeken of VTE ook voor 
de ouderen bij meer dan de helft van de patiënten kan worden 
uitgesloten door de combinatie van D-dimeer met infectie 
biomarkers (CRP, procalcitonine) of andere stollingmarkers.  

 
Waarom EVA? 
 

D-dimeer testen zijn geen eenvoudige bepalingen. Met de bepaling van een rondzendmonster 
van 500 µL kan de uitslag bij de verschillende laboratoria variëren van 300 tot 800 µL. Er is dus 
geen gouden laboratoriumstandaard. De POC D-dimeer bepalingen bij verdenking DVT of 
longembolie worden daarom getoetst aan de klinische uitkomst wel/geen trombose. Het 
onderzoek kan daarom alleen plaats vinden bij patiënten die door de huisarts worden verdacht 
van DVT of longembolie. 
De plasmamonsters worden met de diagnose anoniem opgeslagen in een Biobank van het UMC 
Utrecht. Nieuwe testen kunnen de komende jaren dan eenvoudig gevalideerd worden met deze 
monsters zonder opnieuw patiënten te hoeven rekruteren.  
 
Nieuwe generatie POC laboratorium apparatuur 
 

De eenvoudige striptest (Simplify®) geeft in combinatie met een 
beslisregel bij 1-2% van de patiënten een fout-negatieve 
(kwalitatieve) uitslag.  
De nieuwe generatie meters zijn kwantitatief waardoor een 
aangepaste afkapwaarde gekozen kan worden bij b.v. ouderen of 
verschillende risico categorieën. 
Kalibreren en ijken is meestal niet nodig, het formaat is klein (past 
op ½ A4tje) en de meters kunnen via internet verbonden worden 
met het lab en het eigen HIS. Een groot voordeel is dat 
verschillende testen op hetzelfde apparaat uitgevoerd kunnen  

      worden. De meest voorkomende testen zijn CRP, D-dimeer, pro- 
                BNP, procalcitonine, HbA1c en troponine.  


