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Inleiding
Epidemiologie

Huisartsen zien over het algemeen als eerste hulpverlener patiën-

ten met symptomen die wijzen op diepe veneuze trombose (DVT). 

Zij moeten daarop beslissen welke patiënten zij naar het zie-

kenhuis verwijzen voor verder diagnostisch onderzoek en welke 

patiënten onder hun hoede kunnen blijven. De incidentie van DVT 

bij patiënten die de huisarts bezoeken is 1,8/1000, wat neerkomt 

op jaarlijks 4 nieuwe patiënten met DVT in een normatieve huis-

artsenpraktijk.

Acute verwijzing van patiënten met DVT is van het grootste belang 

omdat het niet tijdig herkennen en behandelen van DVT in 1-5% 

van de gevallen tot een longembolie leidt. Overbehandeling met 

anticoagulantia zonder een gefundeerde diagnose van DVT, geeft 

daarentegen een onnodige kans op (grote) bloedingen. 

Diagnostiek in historisch perspectief

Voordat objectieve beeldvormende diagnostiek mogelijk was, 

stelden artsen de diagnose DVT alleen op de klinische presen-

tatie van de aandoening. Dit betrof vooral de aanwezigheid van 

een pijnlijk, gezwollen, warm been met eventueel uitgezette 

venen, positieve tekenen van Homan en Lowenberg, tachycardie 

en matige koorts. Met geen van deze symptomen echter kan de 

diagnose DVT worden bevestigd of uitgesloten. De tekenen van 

Homan en Lowenberg worden inmiddels als obsoleet beschouwd 

en leveren geen zinvolle bijdrage aan de diagnose DVT.1,2

De gouden standaard bij de diagnose DVT is nog steeds venogra-

fie, maar deze techniek wordt zelden meer toegepast. De diagnose 

wordt nu gesteld met compressie-echo-onderzoek. Het echo-onder-

zoek wordt binnen 1 week herhaald indien bij het eerste onderzoek 

geen DVT kan worden aangetoond. Op deze wijze kan een eventu-

ele opstijgende trombose vanuit de kuit ontdekt worden.

Uit recente onderzoeken blijkt dat bij slechts 20% tot 30% van 

de patiënten met een klinisch vermoeden van DVT een trombus 

aanwezig is.3-6 Wanneer de huisarts al deze patiënten zou door-

verwijzen naar de tweedelijnsgezondheidszorg voor objectieve 

diagnostiek zou dat niet alleen de patiënt, maar ook de gezond-

heidszorg onnodig belasten. De huisarts kan een belangrijke rol 

spelen bij het terugdringen van deze last en daardoor bijdragen 

aan de kosteneffectiviteit van de diagnostiek bij DVT door bij een 

aanzienlijk deel van de potentiële patiënten met DVT de diagnose 

uit te sluiten.

Nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek

Verschillende strategieën zijn de laatste 10 jaar ontwikkeld om de 

DVT-diagnostiek te verbeteren. Daar afzonderlijke gegevens van 

anamnese en lichamelijk onderzoek niet sensitief en specifiek 

genoeg bleken voor de diagnose DVT, is een zogenoemde multi-

variabele diagnostische beslisregel ontwikkeld waarmee de ver-

schillende bevindingen van anamnese en lichamelijk onderzoek 

worden gecombineerd ter verbetering van de diagnostische accu-

ratesse.3 Deze beslisregel bleek helaas nog onvoldoende accuraat 

om veilig de diagnose DVT te kunnen stellen of uitsluiten. Meer 

succesvol is de strategie bij patiënten in de tweede lijn waarbij 

de combinatie van een beslisregel met een D-dimeertest gebruikt 

wordt bij de diagnostiek van DVT.6-8 Ieder laboratorium kan deze 

test uitvoeren en recent zijn ook tests beschikbaar gekomen voor 

toepassing in de huisartsenpraktijk. D-dimeren zijn afbraakpro-

ducten van circulerend dubbelgebonden fibrine dat gevormd 

wordt tijdens de activatie van het stollingssysteem. D-dimeertests 

zijn over het algemeen sensitief met een hoge negatief voorspel-

lende waarde en kunnen daarom waardevol zijn bij het uitsluiten 

– niet zozeer aantonen – van DVT.

De onderzoeken naar de diagnostische regels en de combinatie 

daarvan met D-dimeertests zijn in de tweede lijn bij (poliklini-

sche) ziekenhuispatiënten uitgevoerd.9,10 Helaas is dit geen garan-

tie voor een vergelijkbaar diagnostisch resultaat bij huisartspa-

tiënten.11-18 In dit artikel bespreken wij het verschil in diagnostiek 

van DVT bij huisartspatiënten en ziekenhuispatiënten. Vervolgens 

komt de wijze waarop de diagnose DVT door de huisarts kan wor-

den gesteld aan bod en we besluiten met een nieuwe beslisregel 

voor DVT in de huisartsenpraktijk.

Verschil in diagnostiek van DVT bij patiënten in de eerste 
en tweede lijn
Door het voorbereidende werk van de huisarts is het scala van 

klachten bij poliklinische patiënten gewoonlijk beperkter; het 

gaat dan om een meer homogene populatie met vaker duidelijker 

en langer bestaande klachten.19,20 Daardoor is de toepasbaarheid 

van een diagnostische test die bij ziekenhuispatiënten bepaald is 
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en gebaseerd is op klachten en symptomen, niet zonder meer toe 

te passen bij huisartspatiënten.

Een diagnostische regel die ontwikkeld is bij ziekenhuispatiënten 

dient daarom formeel getest te worden op accuratesse bij huis-

artspatiënten – zogenaamd validatieonderzoek – voor grootscha-

lige implementatie en toepassing in de dagelijkse praktijk geïn-

diceerd is.14,16,21-23

Diagnose DVT door de huisarts
De diagnostische strategie voor patiënten bij wie de huisarts 

aan DVT denkt, bestaat voor een belangrijk deel uit veilig uitslui-

ten van DVT. Patiënten bij wie de huisarts de diagnose niet kan 

uitsluiten, verwijst hij voor echo-onderzoek. Voor deze strategie 

heeft de huisarts anamnese, lichamelijk onderzoek en nu ook D-

dimeertests ter beschikking.

Anamnese en lichamelijk onderzoek

Het diagnostisch proces bij patiënten bij wie de huisarts DVT ver-

moedt, start met het registreren van klachten en van bevindingen 

van het lichamelijk onderzoek. Om het grote aantal bevindingen 

juist te kunnen interpreteren zijn enkele diagnostische regels of 

strategieën ontwikkeld, gebaseerd op klachten en symptomen. 

Verreweg het meest bekend is de regel die door Wells en colle-

ga’s is ontwikkeld.3 Zij vonden dat bij toepassing van deze beslis-

regel in de tweedelijn ongeveer 55% van de patiënten met een 

vermoeden van DVT als laagrisicopatiënten geclassificeerd kan 

worden met een waarschijnlijkheid van DVT van slechts 3%. Wij 

hebben de Wells-regel getest bij een grote groep huisartspatiën-

ten (n=1295, zie kader).17 Het deel van de patiënten in de laagri-

sicogroep bleek relatief klein: 28% in plaats van 55% in het oor-

spronkelijke onderzoek. Daarnaast was de prevalentie van DVT in 

deze laagrisicogroep 12% in plaats van 3%, hetgeen onacceptabel 

hoog is. Wij concludeerden dat deze diagnostische regel niet zon-

der meer toegepast kan worden bij huisartspatiënten. Huisartsen 

hebben blijkbaar een andere diagnostische strategie of regel voor 

DVT nodig die ontwikkeld en getest is bij huisartspatiënten.

Omdat zo’n regel nog ontbreekt, gebruikten wij de gegevens van 

ons onderzoek (1295 patiënten met vermoedelijk een DVT) om 

een regel te ontwikkelen met gebruik van alleen anamnestische 

gegevens en resultaten van lichamelijk onderzoek.23 De resultaten 

waren echter teleurstellend. De totale discriminerende waarde 

van de ontwikkelde regel was te laag – de oppervlakte onder de 

ROC-curve was 0,68 – en de patiënten konden niet correct gecate-

goriseerd worden in klinisch relevante risicogroepen. De laagrisi-

cocategorie was relatief klein (28% van het totaal) met nog steeds 

een veel te hoge DVT-prevalentie van 15%.

Om de accuratesse van een diagnostische regel in de huisart-

senpraktijk te vergroten, zijn naast gegevens van anamnese en 

lichamelijk onderzoek waarschijnlijk aanvullende tests, zoals een 

D-dimeerbepaling nodig.

Combinatie van anamnese, lichamelijk onderzoek en D-dimeertest in de 

huisartsenpraktijk

Gebruikmakend van de ervaring in de tweedelijn hebben wij 

onderzocht of de bestaande Wells-regel in combinatie met een 

D-dimeertest in de huisartsenpraktijk voldoet om bij een deel van 

de 1295 eerder genoemde patiënten DVT uit te sluiten. De waarde 

van deze gecombineerde procedure in de huisartsenpraktijk bleek 

helaas maar beperkt.17 Omdat de tweedelijns diagnostische regel 

zonder en met D-dimeertest onvoldoende accuraat was, hebben 

wij een vergelijkbare regel – uitgaande van anamnese, lichame-

lijk onderzoek en D-dimeertestuitslag – ontwikkeld die volledig is 

gebaseerd op gegevens van huisartspatiënten.24

Nieuwe beslisregel voor diagnostiek DVT voor de huisarts

Bij het eerder genoemde dwarsdoorsnedenonderzoek werden 

gegevens geregistreerd van patiënten die de huisartsen bezoch-

ten met klachten passend bij een DVT en door de huisarts werden 

verwezen voor een echo-onderzoek. De diagnose werd gesteld 

met compressie echo-onderzoek en de echo werd herhaald bin-

nen een week als bij de eerste uitslag geen DVT kon worden aan-

getoond. De D-dimeertest was een ELISA (VIDAS®, bioMérieux) 

of een latextest (Tinaquant®, Roche).24 In tabel 1 zijn de kenmer-

ken van de patiënten weergegeven. De gemiddelde leeftijd was 

60 jaar en 36% was man. Recidief DVT was aanwezig bij 24% van 

Wat is bekend?
  Vanwege de kans op een longembolie is snelle diagnostiek naar 

diepe veneuze trombose noodzakelijk.

  De diagnose diepe veneuze trombose is niet eenvoudig te stel-

len; bij symptomatische patiënten is vaak geen DVT aanwezig.

Wat is nieuw?
  Een weging van gegevens uit anamnese en lichamelijk onder-

zoek is mogelijk door een diagnostische regel te gebruiken.

  Wanneer deze klinische gegevens gecombineerd worden met 

een D-dimeertest heeft de huisarts een specifieke beslisregel 

waarmee hij de aanwezigheid van diepe veneuze trombose kan 

uitsluiten.

Wells-regel
In 1997 publiceerden Wells et al. een diagnostische regel voor 

classificatie van patiënten naar de kans op aanwezigheid van DVT. 

Deze ‘Wells rule’ wordt wereldwijd gebruikt voor patiënten in de 

tweedelijns gezondheidszorg.

De score van deze regel wordt bepaald door de aanwezigheid van 

maligniteit, parese of gipsimmobilisatie, bedlegerigheid of grote 

operatie, pijn over het veneuze traject, zwelling van het gehele 

been, meer dan 3 cm omvangverschil van de kuit, oedeem en uit-

gezette venen. Een aanwezig gegeven telt voor 1 punt, de totale 

score bedraagt 8 punten. Indien een alternatieve verklaring van 

de klacht aanwezig is, wordt 2 punten van de score afgetrokken. 

0 punten of minder betekent een lage kans op aanwezigheid van 

DVT, 1 of 2 punten een matig risico en bij 3 punten of meer heeft 

de patiënt een hoog risico op de aanwezigheid van DVT.
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de patiënten. De prevalentie 

van DVT was 22%. Analyse van 

de gegevens van anamnese en 

lichamelijk onderzoek van deze 

grote groep patiënten leverde 

16 voorspellende variabelen 

op; na multivariabele logisti-

sche regressieanalyse bleven er 

8 onafhankelijke voorspellende 

variabelen over, namelijk manne-

lijk geslacht, gebruik van de anti-

conceptiepil, aanwezigheid van 

een maligniteit, recente opera-

tie, afwezigheid van een trauma, 

uitgezette venen van het aangedane been, kuitomvangverschil en 

een afwijkende D-dimeeruitslag (tabel 2). De regressiecoëfficien-

ten geven de mate aan waarin deze variabelen bijdragen aan de 

voorspelling van de kans op DVT (tabel 2, kolom 4). De gewichten 

van deze regressiecoëfficienten vormen de basis van de ontwik-

kelde diagnostische ‘huisartsen’ regel:

1 x mannelijk geslacht + 1 x OAC-gebruik + 1 x aanwezigheid van maligniteit 

+ 1 x recente operatie + 1 x afwezigheid van een trauma + 1 x uitgezette venen 

+ 2 x kuitomvangverschil ≥3 cm + 6 x afwijkende D-dimeertestuitslag.

Deze regel staat weergegevens in tabel 3. De score wordt bepaald 

door punten toe te kennen aan iedere aanwezige variabele. De 

totale score varieerde in ons onderzoek van 0 tot 13 punten. De 

prevalentie (waarschijnlijkheid) van DVT per scorecategorie staat 

Kenmerken van het onderzoek naar DVT in de huisartsenpraktijk
Onderzoeksopzet Dwarsdoorsnedenonderzoek.

Setting Alle huisartsen uit het werkgebied van drie niet-academi-

sche ziekenhuizen.

Patiënten 1295 opeenvolgende patiënten die hun huisarts bezoch-

ten met klachten die suggestief zijn voor DVT.

Inclusiecriteria Patiënten met een pijnlijk, gezwollen been.

Exclusiecriteria Vermoeden van longembolie en klachten die langer 

dan 30 dagen duurden.

Methode Bij alle patiënten werd een gestructureerde anamnese 

afgenomen en lichamelijk onderzoek verricht. Daarna werden alle 

patiënten verwezen voor een echo-onderzoek en een D-dimeertest. 

Onafhankelijke predictoren voor de aan- of afwezigheid van DVT wer-

den vastgesteld met multivariabele logistische regressieanalyse.

Tabel 1 Univariate associatie van de onderzochte diagnostische variabelen met de aan- of afwezigheid van DVT. De waarden zijn percentages, tenzij anders 
aangegeven (n=1295)

Diagnostische variabele Totaal
n=1295

DVT aanwezig
n=289

DVT afwezig
n=1006

OR 95%-BI

Anamnese
Leeftijd in jaren (SD) 60,0 (17,6) 62,0 (16,8) 59,4 (17,8) 1,01 1,00-2,02
Geslacht + OAC-gebruik: 
–  mannen 36 47 33 1,95 1,47-2,57
–  vrouwen met OAC-gebruik 10 10 10 1,37 0,87-2,17
–  vrouwen zonder OAC-gebruik 54 43 57 -
Geslacht + HST-gebruik:
–  mannen 36 47 33 1,86 1,42-2,43
–  vrouwen met HST gebruik  2  2 2 1,32 0,48-3,63
–  vrouwen zonder HST gebruik 62 51 66 -
Recidief DVT 24 21 25 0,82 0,60-1,12
DVT in de familie 23 20 24 0,79 0,57-1,09
Aanwezigheid van een maligniteit  6 12  5 2,72 1,71-4,32
Immobilisatie 14 13 14 0,90 0,61-1,33
Recente operatie 14 19 13 1,59 1,12-2,26
Afwezigheid van een beentrauma 85 89 84 1,58 1,05-2,36
Pijn tijdens lopen 81 84 80 1,30 0,92-1,84
Duur van de klachten in dagen (SD)  7,9 (7,6) 6,9 (6,7)  8,2 (7,8) 0,98 0,96-0,99

Lichamelijk onderzoek
Uitgezette venen 20 28 17 1,88 1,39-2,55
Pijnlijk DVT-traject 71 72 71 1,04 0,78-1,39
Hele been gezwollen 45 57 42 1,84 1,41-2,39
Kuitomvangverschil ≥ 3cm 43 67 36 3,63 2,75-4,79

D-dimeer afwijkend:*
–  VIDAS (n=918) 78 99 72 38,2 9,40-155,3
–  Tinaquant (n=377) 65 98 54 37,3 9,00-154,8
–  gecombineerde tests 74 99 66 35,7 13,3-100,0

DVT = diepe veneuze trombose; OAC=orale anticonceptie; HST=hormonale substitutietherapie; - =referentiecategorie
* D-dimeer afwijkend: VIDAS ≥500 ng/ml en Tinaquant ≥400 ng/l

Tabel 2 Onafhankelijke diagnostische indicatoren voor DVT. Model na correctie voor overfitting

Diagnostische variabelen OR 95%-BI Regressie-
coëfficiënt*

p-waarde

Man 1,80 1,36-2,16 0,59 <0,001
OAC-gebruik 2,12 1,32-3,35 0,75 0,002
Aanwezigheid van maligniteit 1,52 1,05-2,44 0,42 0,032
Recente operatie 1,46 1,02-2,09 0,38 0,044
Afwezigheid van beentrauma 1,82 1,25-2,66 0,60 0,002
Uitgezette venen 1,62 1,19-2,20 0,48 0,002
Kuitomvangverschil ≥3 cm 3,10 2,36-4,06 1,13 <0,001
D-dimeer afwijkend† 20,3 8,25-49,9 3,01 <0,001
Constante -5,47

DVT = diepe veneuze trombose
* natuurlijke logaritme van de odds-ratio
† D-dimeer afwijkend: VIDAS ≥500 ng/ml en Tinaquant ≥400 ng/ml
Waarschijnlijkheid aanwezigheid DVT =1/(1 + exp - (–5,47 + 0,59 x man + 0,75 x OAC-gebruik + 0,42 x aanwezigheid maligniteit 
+ 0,38 x recente operatie + 0,60 x afwezigheid beentrauma + 0,48 x uitgezette venen + 1,13 x kuitomvangverschil ≥3cm + 3,01 x 
afwijkende D-dimeertest))
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weergegeven in tabel 4. Bijvoorbeeld, een vrouw die orale anti-

conceptiva gebruikt, een maligniteit in de voorgeschiedenis heeft, 

geen trauma, maar wel een duidelijke zwelling heeft van één been 

en een normale D-dimeertest, heeft een score van 0 + 1 + 1 + 0 + 

1 + 0 + 2 + 0 = 5 punten. Tabel 4 laat zien dat de waarschijnlijkheid 

dat deze patiënt DVT heeft, 4,5% is. Met een positieve D-dimeer-

test wordt de score 11 punten en neemt de waarschijnlijkheid toe 

tot 51,3%.

Uit ons onderzoek blijkt dat het aantal patiënten dat verwezen 

wordt voor aanvullend diagnostisch onderzoek met 23% kan 

dalen, terwijl slechts bij 0,7% van deze patiënten toch een DVT 

aanwezig is (tabel 4).

Ook al omvat ons onderzoek een substantiële patiëntengroep, toch 

hebben we lering getrokken uit het teleurstellend resultaat van de 

toepassing van de Wells-regel bij huisartspatiënten. Daarom vali-

deerden wij de beslisregel bij een nieuwe populatie huisartspa-

tiënten en bij patiënten die werden verwezen naar de tweedelijn. 

Wij voeren op dit moment in samenwerking met de universiteiten 

van Amsterdam en Maastricht onderzoek uit – gefinancierd door 

ZonMw – waarin de beslisregel uit tabel 3 wordt getest in 250 huis-

artsenpraktijken in Nederland op bruikbaarheid en kosteneffecti-

viteit. De resultaten komen eind 2006 beschikbaar.

Conclusies
Huisartsen moeten bij patiënten bij wie zij DVT vermoeden een 

zorgvuldige risicoschatting doen met een accurate en gevalideer-

de diagnostische strategie die bestaat uit anamnese, lichamelijk 

onderzoek en een D-dimeertest (tabel 3, figuur). Als deze tests in 

combinatie in een diagnostische regel worden toegepast, kan de 

diagnose DVT bij een groot deel van de patiënten veilig worden 

uitgesloten zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft voor 

echo-onderzoek. Het gebruik van de D-dimeertest hangt uiteraard 

af van de beschikbare tests in het laboratorium. Wij bevelen aan 

om de afkapwaarde ter uitsluiting van DVT te kiezen die in een 

vergelijkbare huisartsenpopulatie bepaald is.

Patiënten met een risicoscore ≤ 3 kunnen onder de hoede van de 

huisarts blijven; patiënten met een risicoscore ≥ 4 moeten huis-

artsen doorverwijzen voor objectieve beeldvormende diagnostiek 

(echo-onderzoek). Indien het resultaat van het echo-onderzoek 

negatief is, wordt het echo-onderzoek uiterlijk na 1 week her-

haald. Een positief resultaat betekent directe behandeling met 

anticoagulantia.
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Klinische les

Implanteerbare cardioverterende defibrilla-
tor, geen overbodige luxe
PF Bögels, DJ van Veldhuisen

Inleiding
Ondanks alle verbeteringen in reanimatietechnieken en de aan-

wezigheid van medische apparatuur blijft plotselinge dood door 

een hartstilstand een serieus probleem. In de jaren zeventig van 

de vorige eeuw ontwikkelden Mirowski et al. een concept van een 

implanteerbare defibrillator die ventrikelfibrilleren kon detecteren. 

Zij werden hierbij geïnspireerd door de plotselinge dood van een 

collega. In 1980 werd de eerste klinische implantatie verricht.1

ICD’s, ofwel implanteerbare cardioverterende defibrillators, wor-

den sindsdien steeds meer gebruikt bij patiënten met diverse hart-

aandoeningen, zowel bij patiënten die al een hartstilstand hebben 

gehad als bij degenen die een hoog risico lopen een hartstilstand 

te krijgen. Ook de huisarts kan te maken krijgen met patiënten die 

mogelijk een ICD nodig hebben. In deze klinische les laten wij zien 

hoe de huisarts hier een belangrijke rol kan spelen.

Casus
Masja Klinkhamer, een meisje van 16 jaar, kwam met haar moeder 

op mijn (PFB) spreekuur en vertelde dat zij enkele dagen daarvoor 

tijdens het sporten was flauwgevallen. Dit duurde slechts enkele 

seconden en zij had de voetbalwedstrijd gewoon uitgespeeld. In 

de jaren daarvoor had zij ook wel eens een dergelijke kortduren-

de wegraking gehad. Er was geen sprake geweest van tongbeet, 

urineverlies of duidelijke spiertrekkingen. De familieanamnese 

leverde geen bijzonderheden op.

Bij lichamelijk onderzoek zag ik een gezonde puber. Zij had een 

bloeddruk van 110/70 mmHg, pols 70 r.a. Bij auscultatie was er 

sprake van een souffle graad 1 over alle ostia en deze verdween 

bij de Valsalva-manoeuvre.

Gezien deze anamnese maakte ik een ECG, dat duidelijk afwijkend 

was (figuur). Het basisritme was sinusritme, maar er waren opval-

lende afwijkingen rechts precordiaal en in de onderwand – op 

ECG’s, die later door de cardioloog werden gemaakt, waren ook 

ventriculaire premature slagen te zien.
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Een 16-jarig meisje kwam op het spreekuur met het verhaal van 

een collaps bij inspanning. Verder onderzoek toonde aan dat zij 

een zeldzame hartafwijking had waarbij een indicatie bestond 

voor een ICD-implantatie. Wij bespreken onder andere de plaats, 

indicaties, complicaties, en toekomstverwachtingen van ICD’s en 

wat de rol van de huisarts hierbij kan zijn.
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