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Bloedplaatjes werken 
averechts bij 
hersenbloedingen

Klinische studie

John Ekkelboom

Bij patiënten met een hersenbloeding die 
bloedplaatjesremmers gebruiken, bestaat het 
gevaar dat die bloeding langer aanhoudt. 
Het lijkt aantrekkelijk om die bloeding met 
donorbloedplaatjes te stelpen, wat her en der 
in de wereld al als therapie wordt toegepast. 
Onderzoekers van het AMC en Sanquin 
hebben echter via een gerandomiseerde 
studie voor het eerst aangetoond dat zo’n 
behandeling juist averechts werkt. Daarover 
publiceerden zij onlangs in The Lancet.

Als neuroloog Yvo Roos in het AMC een 
patiënt met een hersenbloeding binnenkrijgt, 
zit hij in feite met zijn handen in het haar. 
Buiten goede zorg op de Stroke Unit kan hij 
zo iemand weinig bieden. “Er bestaat geen 
therapie om dat bloeden versneld te stoppen. 
In het verleden zijn pogingen gedaan om met 
stollingsfactoren de bloedstolling te activeren, 
maar die aanpak werkte niet. Deze aanpak had 
daarbij ook nog het risico van trombo-embo-
liëen elder in het lichaam.” Roos vindt het 
triest dat er nog geen geneesmiddelen zijn 
voor hersenbloedingen, terwijl er op het 
gebied van herseninfarcten de laatste jaren 
sprongen voorwaarts zijn gemaakt. “In geval 
van infarcten ben je als dokter nu van grote 
betekenis om de schade te beperken. Bij 
hersenbloedingen sta je machteloos toe te 
kijken.”

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 
46.000 mensen een beroerte. Bij 20 procent 
gaat het om een hersenbloeding, de overigen 
hebben een herseninfarct. Een CT-scan kan 
defi nitief aantonen wat de oorzaak is van de 
beroerte. Irem Baharoglu, arts-assistent van 
de afdeling Neurologie van het AMC, zegt 
dat aan de buitenkant nauwelijks verschil 
is te zien. “Mensen met een beroerte hebben 
uitval aan armen, benen en/of spraak.Het 
grote verschil is dat door een bloeding een 
gedeelte van de hersenen in de knel komt te 
zitten en dat tijdens de opname de bloeding 
kan voortduren. De uitkomst is daardoor 
vaak slechter. Het percentage patiënten dat 
een hersenbloeding niet overleeft – ongeveer 
30 procent overlijdt binnen drie maanden – is 
tweemaal zo groot als bij een infarct.”

PATCH-studie
Patiënten met een hersenbloeding die bloed-
plaatjesremmers gebruiken vanwege bijvoor-
beeld een eerder hersen- of hartinfarct, lijken 
een groter risico te lopen op extra hersen-
schade.De bloeding houdt namelijk langer 
aan. Her en der in de wereld worden bloed-
plaatjes toegediend met als doel de bloeding 
sneller te stelpen. Een logische benadering 
maar het effect ervan was nooit wetenschap-
pelijk aangetoond. Roos, die tevens hoogleraar 
acute neurologie is aan de Universiteit van 
Amsterdam, paste deze behandeling zelf nooit 
toe maar was benieuwd naar de werking ervan. 
In samenwerking met een aantal andere 
Nederlandse ziekenhuizen en Sanquin, die 
bereid was de bloedplaatjes te leveren en een 
deel van de kosten te fi nancieren, besloot hij 
de PATCH-studie te starten, wat staat voor 
‘Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage’. 
Een subsidieaanvraag bij ZonMw werd geho-
noreerd.

Helaas lukte het niet binnen twee jaar een 
geschikte hoeveelheid patiënten te include-
ren. Om de studie te kunnen voortzetten en 
om nieuwe subsidies te genereren, gingen 
Roos en zijn collega’s op zoek in het buiten-
land. In Frankrijk en Schotland vonden ze 
snel gehoor. Dankzij die uitbreiding deden in 
totaal zestig ziekenhuizen mee, waarna het 
beoogde aantal van 190 patiënten werd be-
reikt. Baharoglu, die binnen enkele jaren op 
de PATCH-studie hoopt te promoveren, bena-
drukt dat het uitsluitend patiënten betrof met 
een hersenbloeding die bloedplaatjesremmers 
gebruikten. “Verder moesten ze minimaal 
achtien jaar zijn en niet in coma liggen. Bij 
een coma is de bloeding waarschijnlijk al zo 
groot, dat er geen winst meer is te behalen.”

Een of twee eenheden
De patiënten die pasten in de onderzoeks-
opzet,werden na toestemming op een Stroke 
Unit gerandomiseerd ingedeeld in een van de 
twee groepen: de controlegroep – 93 patiënten 
– kreeg alleen de standaardbehandeling en 
de interventiegroep – 97 patiënten – kreeg 
naast deze behandeling ook bloedplaatjes 
binnen anderhalf uur na de CT-scan en bin-
nen zes uur na het ontstaan van de klachten. 
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Internist Rianne Koopman, die als manager 
transfusieartsen van Sanquin in het land 
aanstuurt, vertelt dat de eenheden van 
Sanquin plaatjes van vijf donoren bevatten. 
“Afhankelijk van het type plaatjesremmer 
kreeg een patiënt een of twee eenheden 
toegediend. Bij COX-remmers (Cyclo-oxy-
genase), zoals aspirine, was dat één eenheid. 
Patiënten met ADP-remmers (adenosine 
diphosphate), die de plaatjes sterker remmen, 
kregen twee eenheden.” 

Baharoglu legt uit dat gebruik is gemaakt 
van de modifi ed Rankin Scale (mRS), waar-
van de bijbehorende vragenlijst telefonisch 
kan worden afgenomen. Deze uitkomstmaat 
zegt iets over het klinisch functioneren van 
patiënten, in dit geval drie maanden na 
de transfusie. De schaal loopt van 0 tot 6, 
waarbij 0 aangeeft dat iemand helemaal 
geen klachten meer heeft en bij 6 de persoon 
is overleden. Volgens de promovenda zouden 
naar verwachting de getransfundeerde 
patiënten lager moeten scoren. “Dat was 
helaas niet het geval. Die patiënten deden 
het juist slechter dan de contrôlegroep. Ze 
hadden vaker complicaties van de bloeding. 
Bovendien hadden ze vaker last van oedeem 
rondom de bloeding en van trombose elders 
in het lichaam.”

Stolling escaleert
Een verklaring voor dit verrassende resultaat, 
waarover de onderzoekers in het juninummer 
van de The Lancet publiceerden,hebben ze 
niet. Koopman noemt een mogelijke hypo-
these. “We weten dat een hersenbloeding 
kan ontstaan door een eerder herseninfarct. 
Dan kom je in een stollingsgevoelige situatie 
terecht. Geef je daaroverheen ook nog eens 
bloedplaatjes, waarvan bekend is dat die 
een ontstekingsbevorderend effect kunnen 
hebben en de bloedstolling te hard kunnen 
aanzetten, dan escaleert dat proces. En 
misschien kennen we bloedplaatjes ook wel 
teveel effect toe. Onze kennis van bloedplaat-
jes is vooral gebaseerd op infusen bij hemato-
oncologische aandoeningen, operaties en 
ongevallen waar sprake is van een tekort aan 
bloedplaatjes; dan is aanvullen wel effectief. 
Bij mensen met een haperend bloedplaatjes-

systeem weten we gewoon niet welk effect die 
extra bloedplaatjes hebben.”

De drie wetenschappers roepen behandelaars 
op om bloedplaatjes voortaan niet meer 
te gebruiken bij hersenbloedingen. Roos 
herinnert zich nog dat tijdens de subsidie-
aanvraag een deskundige het onethisch vond 
om een gerandomiseerde studie op te zetten, 
omdat het zo logisch was dat deze therapie 
werkte. Hij is blij dat hij toch heeft door-
gezet. Samen met Baharoglu en Koopman 
wilhij de resultaten nog eens onder de loep 
nemen, in de hoop mogelijke verklaringen 
te vinden. Zo gaan ze kijken naar de relatie 
tussen de grootte van de bloedingen en het 
effect van de transfusie. Ook zijn ze benieuwd 
of er verschillen zijn tussen gebruikers van 
COX- en ADP-remmers en of de leeftijd van 
het bloedproduct van invloed is op het effect. 
Roos: “We vermoeden dat aan deze therapie 
wel degelijk voordelen zitten, maar blijkbaar 
worden die overschaduwd door onbekende 
nadelen. Dan is het de truc die nadelen te 
vinden en uit te schakelen.”
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Personen met 
hemochromatose 
als bloeddonor

Ed Slot

Hemochromatose is een aandoening waarbij 
in het lichaam te veel ijzer wordt opgeslagen. 
Om de overmaat ijzer aan het lichaam te 
onttrekken ondergaan personen met hemo-
chromatose regelmatig een bloedafname op 
doktersvoorschrift. Zo worden gezondheids-
klachten en orgaanschade voorkomen. Het 
afgenomen bloed kon tot nu toe niet worden 
gebruikt voor transfusiedoeleinden vanwege 
het gezondheidsbelang dat deze personen 
hebben bij de bloeddonatie. Hierdoor werd 
niet voldaan aan het criterium van de 
belangeloze bloeddonatie, waaraan altijd 
veel waarde is gehecht bij de acceptatie van 
donors.

Samen met de Hemochromatose Vereniging 
Nederland heeft Sanquin onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden om personen met 
hemochromatose toe te laten als donor. 
De conclusie is dat bloed van deze personen 
geschikt is voor transfusie zonder concessies 
te doen aan het criterium van de belangeloze 
donatie, mits bepaalde voorwaarden in acht 
worden genomen. 

Aanmelding als donor is alleen mogelijk als 
de persoon met hemochromatose voldoet aan 
de gangbare criteria voor alle donors en hij/
zij in de ‘onderhoudsfase’ van de behande-
ling verkeert. In deze fase is de hoeveelheid 
ijzer in het lichaam teruggebracht tot een 
normale waarde en kan bij Sanquin enkele 
keren per jaar bloed worden afgenomen om 
ijzerstapeling te voorkomen. De aanmelding 
moet plaatsvinden via de behandelend arts. 
Als aan deze eisen wordt voldaan kunnen 
personen met hemochromatose bloed doneren 
voor transfusie aan patiënten.

www.hemochromatose.nl/documents/news-items/
voorwaarden-donorschap-hemochromatose-patienten-.
xml?lang=nl
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