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Passie en teamwork
Passie is de drijfveer achter iedere uitzonderlijke sportprestatie. Daarnaast is ook 
teamwork een essentieel begrip. Dit geldt natuurlijk niet alleen in de sport, maar 
voor alle vlakken waar mensen samen een prestatie moeten neerzetten. 

Passie is een tweede natuur voor (top)sporters en ook in het maatschappelijke ar-
beidsproces van groot belang. Het is goed dat iedereen zichzelf zo af en toe eens 
de vraag stelt wat zijn of haar baan voor hem of haar inhoudt. Zie ik mijn werk als 
een ‘baantje’ of als ‘mijn baan’, als ‘mijn beroep’ of misschien wel als ‘de uitkomst 
van mijn droom’? De mensen die gek zijn op hun vak en zichzelf gevonden hebben in 
hetgeen ze iedere dag doen, herkennen zich in de volgende woorden: ontwikkeling, 
inspiratie, geloof in jezelf, emotie, toewijding, respect, motivatie en authenticiteit.
Hopelijk kan iedereen deze begrippen als leidraad in zijn werk gebruiken, die kun-
nen leiden tot goede prestaties, verdieping van de intermenselijke contacten en tot 
grotere tevredenheid van de klant, de werkgever en henzelf.

In dit boekje Focus on legs komen de woorden passie en teamwork tot leven. Het is 
een weergave van de samenwerking van een bevlogen internist met zijn collega-me-
disch specialisten die allen hun beroep met veel plezier uitoefenen. Hopelijk stimu-
leert het lezen van dit boekje alle leden van het medisch team om hun topprestaties 
te blijven leveren. 

Michel Moet
Directeur Sports & Business Europe

Ten geleide
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Portfolio
Zoals een kunstenaar een portfolio vult met zijn creaties, zo heeft tegenwoordig 
ook een arts een portfolio al dan niet in het kader van de opleiding tot specialist 
of als onderdeel van zijn website, waarin uitingen van zijn/haar verzamelde kennis 
en kunde. Met de toenemende marktwerking in de zorg is er een vraag naar transpa-
rantie van de geleverde prestaties van de zorgverleners. Om inzicht te geven in de 
bezigheden van een perifeer werkende internist, om de drempel van de verwondering 
voor ‘basic medicine’, bijvoorbeeld een trombosebeen, laag te houden én gewoon 
voor het plezier, zijn opeenvolgende consultaties tijdens de avond- en weekenddienst 
aangaande dikke, rode of pijnlijke benen opgetekend en met een mobiele camera 
van een beeld voorzien. Zo is in zes maanden een bonte verzameling presentaties 
verzameld die in het e-portfolio (www.deventerinternisten.nl) zichtbaar is. Uit de 
verzameling ziektebeelden blijkt dat uitoefening van de geneeskunde een complexe 
bezigheid is waarin zowel principes van evidence based medicine als geneeskunst 
worden toegepast: ‘performing medicine is art’.

Dr. M.J.M. Diekman, internist
Deventer, augustus 2008

Voorwoord
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Introductie
Vrijwel dagelijks presenteren zich in de praktijk van een internist patiënten met ver-
denking op diepe veneuze trombose (DVT) van de benen. Aan het ziektebeeld zitten 
een paar haken en ogen. Enerzijds betreft het meestal geen ernstig zieke mensen, 
anderzijds is er wel een semi-acute presentatie omdat diagnostiek en behandeling 
geen langdurig uitstel verdragen. Een klinische verdenking is nog geen zekere diag-
nose maar een behandeling kan niet zonder meer worden ingezet vanwege potentieel 
ernstige bijwerkingen in de zin van bloedingen. Afwachten kan leiden tot progressie 
van de trombose en longembolie. Actie is dus vereist wat interfereert met de routine 
van de dagelijkse praktijk. Met het vaststellen van de diagnose trombose is er nog de 
vraag naar de oorzaak hiervan. 

Een trombosebeen brengt denk- en doewerk met zich mee en diagnostiek en behan-
deling vereisen teamwork: de huisarts heeft een verdenking en verwijst, analist en 
klinisch chemicus bepalen de hoogte van de D-dimeerwaarde, de radioloog verricht 
echografi e, de internist doet aanvullend onderzoek naar de oorzaak van de trom-
bose, verpleegkundigen instrueren de patiënt over de injectietherapie met heparine, 
zwachtelen het aangedane been en de dermatoloog meet een elastische kous aan; 
ten slotte begeleidt de trombosedienst de stollingswerende behandeling.

Indien geen sprake is van trombose is er nog de vraag naar een alternatieve di-
agnose: erysipelas, dermatitis, posttrombotisch syndroom en andere oorzaken van 
een dik pijnlijk been. Dit (e-)boekje is een compilatie van een halfjaar sequentiële 
diagnostiek en behandeling van patiënten met een dik of pijnlijk been die zich vaak 
presenteren met de vraag of er sprake kan zijn van trombose. Het zijn de alledaagse 
ervaringen uit de praktijk van een perifeer werkende internist. Er blijkt een grote 
variatie in ziektebeelden. 

Hoofdstuk 1
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Epidemiologie: defi nitie, incidentie, 
risicofactoren
Een diepe veneuze trombose (DVT) van het been heeft vaak zijn oorsprong in de 
diepe venen van de kuit maar kan ook in de bekkenvenen beginnen. Een kuitvene-
trombose breidt zich in ongeveer 25% van de gevallen naar proximaal uit in de vena 
poplitea en vena femoralis (fi guur 2.1). Naast pijn en ongemak door de zwelling van 
het been schuilt het gevaar van de diepe veneuze trombose in de (long)embolie in-
dien delen van het stolsel loslaten en via rechterharthelft en de truncus pulmonalis 
in de longen terechtkomen. 

Trombose kan ook optreden in de oppervlakkige venen van het onderbeen: de aanvoe-
rende venen van de vena saphena parva of vena saphena magna en gaat vaak gepaard 
met zichtbare roodheid: trombofl ebitis; deze blijft meestal locaal en uitbreiding naar 
het diepe systeem treedt op in ongeveer 5%.
De jaarlijkse incidentie van veneuze trombo-embolie wordt geschat op 0.1%; de mate 
van voorkomen stijgt met de leeftijd van ongeveer 0.01% bij jong volwassenen tot 
bijna 1% bij mensen ouder dan 60 jaar. Meer dan de helft van de gevallen betreft 
diepe veneuze trombose van het been. 

De risicofactoren voor DVT zijn samengevat in tabel 2.1 en zijn als sterk, middelmatig 
of zwak aan te merken.

Hoofdstuk 2

7



Figuur 2.1 Anatomie van het veneuze systeem: de onderste extremiteit
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Tabel 2.1 Risicofactoren voor veneuze trombo-embolie (VTE)

Risicofactor  Geschatte relatief risico

Aangeboren

Antitrombine III deficiëntie 25

Proteïne C deficiëntie 10

Proteïne S deficiëntie 10

Factor V Leiden 

 Heterozygoot 5

 Homozygoot 10

G20210 protrombine gen mutatie heterozygoot 2.5

Dysfibrinogenemie 18

Verworven condities

Grote operatie of trauma 5-200

Eerder doorgemaakte VTE 50

Maligniteit 5

Belangrijke interne ziekte met hospitalisatie 5

Leeftijd 

 >50 jaar 5

 >70 jaar 10

Zwangerschap 7

Oestrogeen therapie

 Orale anticonceptie 5

 Substitutie therapie 2

Selectieve oestrogeen receptor modulator

 tamoxifen  5

 raloxifen 3

Obesitas 1-3

Erfelijke, omgevingsgebonden of idiopathische factoren

Hyperhomocystenemia 3

Verhoogde factor VIII (> 90ste percentiel) 3

Verhoogde factor IX (> 90ste percentiel) 2.3

Verhoogde factor XI (> 90ste percentiel) 2.2
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Diagnostiek: Wells score, D-dimeer, echografi e
Bij de diagnostiek van het trombosebeen is geen enkele klacht of teken bij lichame-
lijk onderzoek specifi ek voor trombose. De gouden standaard bij de diagnostiek van 
veneuze trombose is het fl ebogram. Omdat dit onderzoek pijnlijk en bewerkelijk is, 
en het om expertise van de uitvoerder en beoordelaar vraagt en omdat het bovendien 
nog trombose kan veroorzaken, is dit onderzoek vervangen door echografi e: voor de 
vena femoralis in de lies in rugligging en voor de vena poplitea in de knieholte in 
buikligging. Bij opeenvolgende patiënten verdacht voor trombose blijkt (slechts) 
30% van hen DVT te hebben. De strategie om het diagnostisch proces zo effi ciënt 
mogelijk te laten verlopen, combineert anamnese en lichamelijk onderzoek en een 
klinische beslisregel (Wells score) met laboratoriumonderzoek (D-dimeer) en zo no-
dig een echografi e (zie stroomdiagram). Bij duplex-echografi e (een combinatie van 
B-mode en Doppler-techniek) gaat het om de vraag of de vene bij druk van de kop 
van de transducer wel of niet te comprimeren is. Soms is er een intraluminaal stol-
sel te zien. Bovendien zal een normale vene een naar het hart gerichte bloedstroom 
laten zien en tijdens de Valsalva-manoeuvre iets uitzetten. 

Tabel 3.1 Kansvoorspelling diepe veneuze trombose met de klinische beslisregel 

volgens Wells

Onderwerpen Wells score DVT Punten 

Actieve maligniteit +1

Immobilisatie aangedane been (gips, parese) +1

Bedrust gedurende > 3 dagen of grote operatie in de voorafgaande vier weken  +1

Gelokaliseerde gevoeligheid over het traject van het diepe veneuze systeem  +1

Geheel opgezwollen been +1

Kuitzwelling > 3 cm vergeleken met het asymptomatische been +1

Wegdrukbaar oedeem en wel meer in het asymptomatische been +1

Aanwezigheid van oppervlakkige collaterale (niet variceuze) venen +1

Alternatieve diagnose even of meer waarschijnlijk dan DVT –2

Interpretatie: aanwijzingen voor DVT gering bij score 0, matig bij score 1-2, groot 
bij score ≥ 3

Hoofdstuk 3
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Figuur 3.1 Stroomdiagram van de diagnostische stappen bij verdenking op diepe 

veneuze trombose van het been
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Figuur 3.2 Echografie rechterbeen. Met de transducer worden lies en knieholte 

afgetast. Bij compressie (rechterhelft figuur) is de vene niet comprimeerbaar in de 

lies (bovenste panel) en evenmin in de knieholte (onderste panel): een beeld passend 

bij trombose van zowel de vena femoralis als de vena poplitea. In het onderste panel 

is de arteria poplitea met Doppler-techniek rood afgebeeld.
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Figuur 3.3 Echografie linkerbeen. In de lies (bovenste panel): links zonder compressie, 

rechts met compressie. De vena femoralis is normaal te comprimeren. In de knieholte 

(onderste panel): links zonder compressie, rechts met compressie. De vena poplitea is 

niet comprimeerbaar passend bij trombose (V = vena femoralis A = arteria femoralis).
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Medicamenteuze behandeling DVT: heparine, 
coumarine
Doelstellingen van de stollingswerende therapie zijn: de uitbreiding van de trombose 
te stoppen en het voorkómen van zowel longembolie als het posttrombotisch syn-
droom van het been.
De initiële behandeling bestaat uit toediening van heparine: ongefractioneerde he-
parine, laagmoleculairegewichtheparine (LMWH) of een pentasaccharide waarbij te-
gelijkertijd wordt gestart met een vitamine K-antagonist (coumarine). Indien twee-
maal een INR in de therapeutische range (2.0-3.0) is verkregen, wordt de heparine 
gestopt, veelal na vijf tot zeven dagen. De coumarine wordt ten minste drie maanden 
voortgezet. Patiënten met een actieve maligniteit worden met alleen heparine be-
handeld. Een veelgebruikte LMWH is nadroparine (Fraxiparine®/Fraxodi®). 

Tabel 4.1 Dosering nadroparine op basis van het gewicht van de patiënt

Gewicht patiënt Dosis nadroparine ( 2dd 85,5 IE anti-Xa

 per kg lichaamsgewicht)

60 kg 2 dd 5130 IE = 10260 IE

70 kg 2 dd 5985 IE = 11970 IE

80 kg 2 dd 6840 IE = 13680 IE

100 kg 2 dd 8550 IE = 17100 IE

Fraxiparine® (bevat nadroparine met Fraxodi® (bevat nadroparine met

een sterkte van 9500 IE anti-Xa/ml) een sterkte van 19000 IE anti-Xa/ml)

0.3 ml = 2850 IE 

0.4 ml = 3800 IE 

0.6 ml = 5700 IE 0.6 ml = 11400 IE

0.8 ml = 7600 IE 0.8 ml = 15200 IE

Vuistregel: < 70 kg 0.6 ml Fraxodi® = 11400 IE; >70 kg 0.8 ml Fraxodi® = 15200 IE

Hoofdstuk 4
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I Gelet op het feit dat LMWH voornamelijk renaal geklaard wordt, is het aan te bevelen om patiënten 

met ernstige nierfunctiestoornissen te behandelen met ongefractioneerde heparine.

II Thrombolyse wordt in het algemeen niet aanbevolen behalve in geval van massale DVT leidend tot 

phlegmasia cerulean dolens of bij een bedreigde extremiteit. 

III Plaatsing van een vena cava inferior fi lter als adjuvante behandeling bij antistolling, leidt niet tot een 

verbeterde overleving bij patiënten met DVT. Ofschoon longembolieën worden voorkomen, verhoogt 

plaatsing van een fi lter het risico op recurrent DVT. Een verwijderbaar fi lter is geïndiceerd als er een 

contra-indicatie is voor antistolling (recente bloeding, urgente chirurgische behandeling) bij patiën-

ten met nieuwe vastgestelde proximale DVT. Het dient nog te worden onderzocht of deze behandeling 

bij patiënten met een verhoogd risico op overlijden (bijvoorbeeld bij een verminderde cardiopulmonale 

reserve) leidt tot een afname van longembolie geassocieerd overlijden.

Tabel 4.2 Initiële dosering acenocoumarol of fenprocoumon

Leeftijd patiënt Acenocoumarol 1 mg Fenprocoumon 3 mg

 Start dosering in Eindig met * op de dag Start dosering in

 mg per dag waarop patiënt geprikt wordt  tabletten per dag

20-39 jaar 8-6-5 4-4-4-4-4-4-4-* 4-2-2

40-59 jaar 6-5-4 2-3-2-3-2-3-3-* 4-2-1

60-69 jaar 4-3-2 2-2-2-2-2-2-2-* 3-2-1

70-79 jaar 3-2-1 1-1-2-1-2-1-2-* 2-2-1

80-99 jaar 2-1-1 1-1-1-1-1-1-2-* 2-1-1

15



Lange-termijnzorg: bloedingcomplicaties en 
antidota
Bij de behandeling met anticoagulantia gaat het uiteindelijk om de balans tussen 
het trombose- en het bloedingsrisico. Volgens een schatting in een meta-analyse 
bedraagt het absolute gecombineerde risico van trombose en bloeding 10.6% per jaar 
bij een INR < 2, 4.3% per jaar bij een INR tussen 2-3, 7.0% per jaar bij een INR van 
3-5 en 52.3% per jaar bij een INR groter dan 5.

Bloedingen kunnen relatief mild zijn (minor) zoals huid- of neusbloedingen, maar 
soms ernstig (major) zoals bloedingen in spieren, gewrichten, darmen of ogen en 
hersenen die hospitalisatie of bloedtransfusie nodig maken of resulteren in blijvende 
invaliditeit of zelfs fataal afl open. Het risico op bloedingen is onder meer afhanke-
lijk van de intensiteit van antistolling, de duur van de behandeling en de leeftijd. 
Het bloedingsrisico varieert tussen studies waarbij de incidentie per 100 behande-
lingsjaren wordt geschat op 0.5 fatale (cerebrale), 2 major, 12 minor en overall 15 
bloedingen.

Bij bloedingen tijdens intraveneus toegediende ongefractioneerde heparine (T½
30 min-3 uur) leidt stoppen van de behandeling snel tot normalisatie van de plasma-
tische stolling; zo nodig kan als antidotum protamine worden gegeven. De protami-
nen behoren tot de enkelvoudige proteïnen. Met heparine verbinden de protaminen 
zich tot onoplosbare zouten, die geen bloedstollingsremmende werking hebben (zie 
addendum 4).
Bij gebruik van LMWH (T½ 8-10 uur) duurt het langer tot de stolling normaliseert 
en coupeert protamine slecht 60% van de LMWH-werking, bij pentasaccharides (T½
17 uur) is protamine niet werkzaam en kan in nood geactiveerde factor VII (Novose-
ven® 90 microg (4,5 KIE) per kg lichaamsgewicht) worden gegeven.
Bij coumarinetherapie is het te voeren beleid afhankelijk van de farmacokinetiek 
van het middel (acenocoumarol (T½ 8-11uur), warfarine (T½ 40 uur), fenprocoumon 
(T½ 160 uur)) en de ernst van de bloeding. Naast staken van de therapie zal soms 
vitamine K en/of protrombinecomplex (vierstollingsfactoren concentraat = Cofact®) 
worden gegeven (zie de tabel in addendum 4).

Hoofdstuk 5
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Hoofdstuk 6 Prognose: behandelduur, recidiefkans, 
preventie posttrombotisch syndroom
De duur van de antistolling bij veneuze trombo-embolie (VTE) bedraagt drie maanden 
bij een voorbijgaande risicofactor, zes maanden bij een idiopathische trombose en 
veelal onbepaalde tijd bij een recidief trombose, defi ciënties van antitrombine III, 
proteïne S en C, antifos-folipidensyndroom en na een levensbedreigende episode van 
VTE. Patiënten met een actieve maligniteit worden behandeld met LMWH totdat de 
ziekte is genezen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het eerste halfjaar met LMWH 
behandeld, daarna wordt met coumarines de stollingswerende therapie voortgezet. 

Een recidief DVT ontstaat per jaar bij ruim 7% van de patiënten. De meeste recidie-
ven ontstaan binnen twee jaar na het stoppen van de orale anticoagulantia. Bij 25 
tot 30% van de behandelde patiënten met een eerste episode van DVT ontstaat bin-
nen acht jaar een recidief. Indien een tijdelijke oorzaak (chirurgie of trauma) voor 
de eerste episode aanwezig is, wordt de kans op een recidief meer dan gehalveerd. 
Maligniteit, DVT in het proximale systeem (vanaf de vena poplitea) of een eerder re-
cidief verdubbelt het risico op een nieuwe episode. Mannen hebben een groter risico 
dan vrouwen. Bij vrouwen verhoogt het gebruik van orale anticonceptie het risico op 
een recidief. Het effect van de aanwezigheid van trombofi lie op het ontstaan van een 
recidief DVT is momenteel onduidelijk en heeft doorgaans geen behandelingsconse-
quenties. Bij een combinatie van trombofi liefactoren is het risico groter.

De diagnose recidief DVT is meestal lastig door het feit dat restafwijkingen van 
het diepe veneuze systeem vaak voorkomen na een eerste episode van DVT. Zo is 
de echografi e bij 50% van de patiënten nog steeds afwijkend een jaar na de eerste 
presentatie. Het niet-comprimeerbaar zijn van een veneus segment is bij deze pati-
enten niet bewijzend voor een nieuwe trombose; pas bij aanwijzingen voor recente 
nieuwe trombusvorming kan gesproken worden van recidief DVT. Een vergelijking 
met eerdere echografi e is daarom noodzakelijk. Wanneer er sprake is van een nieuw 
niet-comprimeerbaar veneus segment of van een toename van de trombus met meer 
dan 4 mm is vrijwel zeker sprake van een recidief trombose. Mede daarom wordt uit-
gangsechografi e na de behandeling van DVT aanbevolen. 

17



Van de patiënten met doorgemaakte DVT ontwikkelt 20 tot 50% binnen één tot twee 
jaar na een symptomatische DVT een posttrombotisch syndroom (PTS), waarbij 5 tot 
10% van hen ernstige klachten ontwikkelt met of zonder veneus ulcus cruris. Klach-
ten van het PTS zijn een zwaar, loom en vermoeid gevoel in de benen dat optreedt 
na langere tijd staan, pijnklachten, nachtelijke krampen en veneuze claudicatio. 
Symptomen zijn pitting oedeem, corona phlebectatica paraplantaris (ankle fl are: uit-
gezette kleinere venen gelegen aan de mediale of laterale enkel en de voetrand), ec-
zeem, pigmentaties, atrophie blanche en ulcus cruris venosum. PTS is te voorkomen 
door het dragen van een therapeutische elastische kous klasse III (enkeldruk 34-46 
mmHg) of bij kleine omvangsmaat van de enkel klasse II (enkeldruk 23-32 mmHg) 
die zorgt draagt voor (ambulante) compressie van de kuit.
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Hoofdstuk 7 Erysipelas, stasedermatitis, Bakerse cyste
Bij verdenking op erysipelas/cellulitis wordt, eventueel na afname van bloed- en 
wondkweken, behandeling met antibiotica gestart, bij sterke algemene ziektever-
schijnselen intraveneus (zie antibioticum formularium (www.swab.nl)). Bij een ery-
sipelas is sprake van een ontsteking van het lymfesysteem. Oedeembestrijding door 
hoogleggen van het been of door zwachtelen met compressie is een belangrijke 
additieve maatregel die (paradoxaal) de weefselcirculatie (lymfafvloed) bevordert en 
obliteratie van het lymfesysteem helpt voorkomen. De infectie destrueert de lymfba-
nen, waardoor recidiefi nfecties eerder en heviger optreden. Nabehandeling van het 
oedeem ter voorkoming van chronisch lymfoedeem vindt plaats door na de eerste 
doorgemaakte erysipelas gedurende zes maanden een klasse II-III vlakbreikous te 
dragen; bij blaarvorming de eerste dagen een nat verband (scheurlinnen met fysio-
logisch zout). Als de blaren zijn ingedroogd, kan worden overgegaan op compres-
sietherapie. Tijdens de immobilisatie is tromboseprofylaxe nodig (bijvoorbeeld 1 dd 
nadroparine 2850 IE anti-Xa). De porte d’entree is vaak een interdigitale mycose aan 
de voet met maceratie van de huid waarvoor lokale hygiënische maatregelen en zo 
nodig miconazol 2% crème.

In de differentiaal diagnose van cellulitis komt hypodermitis voor, een acute, rode, 
warme en verharding van de huid aan de onderbenen zonder koorts of algehele ma-
laise. Dit is een acuut gevolg van veneuze insuffi ciëntie met een niet-infectieuze 
ontstekingsreactie op het oedeem. Bij een chronisch veneuze insuffi ciëntie zal op 
den duur lipodermatosclerosis optreden waarbij, na extravasatie van erytrocyten door 
de veneuze hypertensie, pigmentatie ontstaat door een overmaat van dermaal he-
mosiderine.

Het vaststellen van een Bakerse cyste van het kniegewricht duidt op intra-articulaire 
pathologie (arthrose, meniscus- of kruisbandletsel of een rheumatische oorzaak van 
synovitis). Afhankelijk van de ernst van de klachten, zijn gericht aanvullend onder-
zoek (MRI, arthroscopie) en verwijzing te overwegen.
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Addendum 1Addendum 1 Diepe versus oppervlakkige trombose: 
defi nities
Aangetoonde (echo/fl ebografi e) trombus in de kuitvenen:
1 Kuitvenetrombose (calf vein, distal vein thrombosis): trombus in vena peronea/ 

vena tibialis posterior.
2 Kuitspiervenetrombose (calf muscle vein thrombosis): trombus in vena gastrocne-

mius, vena soleus.
3 Trombofl ebitis: (superfi cial vein thrombosis) trombus in vena saphena magna (60-

80%), vena saphena parva (10-20%), andere vene (10-20%).

Therapie
1 Kuitvenetrombose. Zonder behandeling kans op progressie naar DVT 20% en een 

toegenomen kans op posttrombotisch syndroom.
 Advies: symptomatische kuitvenetrombose drie maanden behandelen met vita-

mine K-antagonisten, tijdelijk LMWH in therapeutische dosering. Na circa twee 
weken aan laten meten van elastische steunkousen (drukklasse III) voor twee 
jaar. Controle echo voor staken van de medicatie indien symptomen persisteren.

2 Kuitspiervenetrombose. Zonder behandeling kans op progressie naar DVT na een 
maand 3.0%.

 Advies: in principe expectatief beleid; controle echo na één week: afhankelijk van 
klachten en eventuele progressie: geen therapie of vier weken LMWH in therapeu-
tische dosering.

3 Trombofl ebitis. Zonder behandeling kans op progressie naar DVT binnen drie maan-
den 5%, met behandeling idem. Medicamenteuze interventie is zinvol om klachten 
te doen verminderen. LMWH is hierbij beter dan NSAID’s. Een uitgelokte trombo-
fl ebitis na bijvoorbeeld infusie lijkt wel goed op oraal diclofenac te reageren.

 Advies: medicatie geven afhankelijk van klachten en mate van extensie tot
sapheno femorale junction (VSM) of sapheno popliteale junction (VSP).

 Indien geen medicatie: controle echo na één week. Indien medicatie: zes weken 
LMWH therapeutische dosering. Na circa twee weken elastische steunkousen in-
dien tevens varicositas (drukklasse III) te overwegen. Controle echo na zes weken 
therapie bij persisterende symptomen. 
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I Therapeutische dosis LMWH: Fraxodi® 0.6 cc (lichaamsgewicht < 70 kg) of 0.8 cc 
(lichaamsgewicht > 70 kg). Bij (eerdere) spuitinfi ltraten tijdens Fraxodi-gebruik 
overwegen Clexane® (enoxiparine).

II Bij koorts en trombofl ebitis na een infuus bedacht zijn op een septische trom-
bofl ebitis. In dat geval bloedkweken afnemen en behandeling met antibiotica 
overwegen (eerste keus fl ucloxacilline).

III Bij hoge kans op progressie van trombofl ebitis naar DVT, bijvoorbeeld op korte 
afstand van de saphenofemorale overgang, en contra-indicatie voor medicamen-
teuze therapie, bijvoorbeeld vanwege hoog bloedingsrisico, kan ligatie worden 
overwogen met strippen van de aangedane vene.

IV Bij combinatie van trombofl ebitis en varicosis kan na de acute fase een radicale 
chirurgische ingreep worden verricht, zoals strippen of sclerotherapie van de 
varicose ader.
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Klinische beslisregel

Onderwerpen Wells score longembolie Punten

Klinische tekenen en verschijnselen van diepe veneuze trombose (minimaal zwelling van

een been en pijn bij palpatie van het diep veneuze systeem)  +3

Alternatieve diagnose minder waarschijnlijk dan longembolie +3

Hartfrequentie > 100/min +1,5

Immobilisatie gedurende > 3 dagen of grote operatie in de voorafgaande 4 weken +1,5

Eerder episode van veneuze trombo-embolie +1.5

Hemoptoë +1

Maligniteit waarvoor al dan niet palliatief werd behandeld in de voorafgaande 6 maanden +1

Interpretatie: aanwijzingen voor longembolie gering bij score ≤ 4, matig tot hoogbij 
score > 4

Addendum 2
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Addendum 3 Werkingsmechanisme antistollingsmiddelen
Heparines
Heparine versterkt de werking van antitrombine door hieraan te binden. Antitrom-
bine remt de werking van trombine en van geactiveerde factor X. 
De interactie tussen ongefractioneerde heparine of laagmoleculairegewichtheparine 
(LMWH) en antitrombine wordt gemedieerd door de pentasaccharidesequentie van 
het geneesmiddel. Binding van elk geneesmiddel aan antitrombine veroorzaakt een 
verandering van de conformatie van het reactieve centrum waardoor de interactie 
met factor Xa versnelt. Daarom katalyseert zowel ongefractioneerde heparine als 
LMWH de inactivatie van factor Xa door antitrombine. In tegenstelling tot de fac-
tor Xa-inhibitie, vereist de katalyse van antitrombine gemedieerde inactivatie van 
trombine de formatie van een tertiair heparine-antitrombine-trombine complex. Dit 
complex kan alleen worden gevormd door saccharideketens die langer zijn dan acht-
tien eenheden. Dit verklaart waarom LMWH minder remmende werking heeft tegen 
trombine dan ongefractioneerde heparine.

Coumarines 
Coumarines zijn vitamine K-antagonisten. Bij de synthese van de stollingsfactoren 
II, VII, IX en X en de stollingsremmers proteïne C en S ondergaan deze eiwitten 
een posttranslationele verandering waarbij gamma-glutamyl carboxylering optreedt. 
Gamma-glutamyl carboxylase heeft gereduceerd vitamine K nodig als cofactor. Bij de 
carboxylering (donatie van een COO-groep) wordt vitamine K geoxideerd tot vitamine 
K epoxide. Het enzym vitamine K epoxide reductase (VKORC1) zorgt voor recycling 
van het vitamine K naar de gereduceerde vorm. VKORC1 wordt geremd door de cou-
marines.

23



Figuur Add 3.1 Katalyse van de antitrombine gemedieerde inactivatie van trombine of 

factor Xa door ongefractioneerde heparine of laagmoleculairegewichtheparine (Bron: 

Google) 
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Figuur Add 3.2 Vitamine K is mede verantwoordelijk voor de carboxylering en 

activering van de stollingsfactoren II, VII, IX en X in de lever. Het enzym vitamine 

K reductase houdt de vitamine in een actieve (gereduceerde) staat. De factoren II, 

VII, IX en X zijn eiwitten die functioneren als enzymen (serine proteases) in de 

intrinsieke, extrinsieke en common pathways van de stolling (Bron: Google)
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Addendum 4Addendum 4 Dosering protamine
1 ml van een oplossing van 10 mg/ml neutraliseert in vitro ongeveer 1000 IE heparine; 
1 ml van de oplossing à 50 mg/ml neutraliseert in vitro 5000 IE heparine. Dosering bij 
matige tot ernstige bloeding na intraveneuse heparinetoediening: intraveneuze injec-
tie van 1 ml 10 mg/ml; zo nodig met intervallen van 15 minuten herhalen. Bij bloe-
dingen na s.c. of i.m. heparinetoediening (depotpreparaten): eerst 10 mg intraveneus 
voor inactiveren van het zich in de circulatie bevindende heparine; aansluitend 50 mg 
i.m. ter neutralisatie van het geleidelijk uit het depot in het bloed komende heparine.

Tabel Add 4.1 Dosering protrombine complex concentraat Cofact® (sterkte is 

gestandaardiseerd op het gehalte aan factor IX: 25 IU per ml) ter correctie van het 

effect van vitamine K-antagonisten

Stap 1 Bepaal de streef-INR.

Klinische situatie streefwaarde INR

Matige bloeding, hoog risico op trombose 2.0-2.1

Ernstige bloeding, matig tromboserisico 1.5

Ernstige of levensbedreigende bloeding  1.0

Stap 2 Bepaal de dosering Cofact® in ml afhankelijk van de uitgangs-INR en lichaamsgewicht.

Tabel 1: Streef-INR ≤ 2.1

INR 7.5 5.9 4.8 4.2 3.6 3.3 3.0 2.8 2.1

50 kg 40 40 40 30 30 30 20 20 0

60 kg 50 50 40 40 30 30 30 20 0

70 kg 60 50 50 50 40 40 30 30 0

80 kg 60 60 60 50 50 40 40 30 0

90 kg 60 60 60 60 50 50 40 30 0

100 kg 60 60 60 60 60 50 40 40 0

Tabel 2: Streef-INR ≤ 1,5

INR 7.5 5.9 4.8 4.2 3.6 3.3 3.0 2.8 1.5

50 kg 60 60 60 50 50 50 40 40 0

60 kg 80 70 70 60 60 60 50 50 0

70 kg 90 80 80 70 70 70 60 60 0

80 kg 100 100 90 90 90 80 80 70 0

90 kg 100 100 100 90 90 90 80 80 0

100 kg 100 100 100 100 100 90 90 80 0
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Gezwollen rechterbeen 1

71-jarige man 

status na herhaalde diepe veneuze trombose van het rechterbeen respectievelijk 
twintig, vijftien en vijf jaar tevoren; status na radicale prostatectomie vijf jaar ge-
leden; sinds een halfjaar bekend met inoperabel oesophagus-cardia adenocarcinoom 
(cT3N1) waarvoor chemo-radiatietherapie (carboplatin-paclitaxel) heeft plaatsge-
vonden; tien dagen voor presentatie plaatsing Ultrafl ex-stent in verband met pas-
sageklachten

pijn en zwelling rechterbeen

gezwollen gespannen rechterbeen

DVT bij maligniteit, Wells score 5

D-dimeer: 20639 μg/l, PSA normaal
compressie echo: DVT vena femoralis en vena poplitea rechts

DVT; nadroparine 2 dd 0.8 ml

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose

Hoofdpijn en blauwe plekken aan de benen 2

24-jarige vrouw

depressie

sinds een dag hoofdpijn en blauwe plekken aan armen en benen

geen koorts; geen meningeale prikkeling; kleine hematomen extremiteiten

onduidelijk

normale plasmatische stolling, normaal aantal trombocyten, normale factor VIII ac-
tiviteit en VWF ristocetine cofactor

Purpura simplex; geen stollingsstoornis aanwijsbaar: spontaan afname klachten

Purpura simplex, also known as ‘Devil’s Pinches’, is a curious ill defi ned disorder af-
fecting young women. No underlying cause can be identifi ed, and it is said that the 
Devil is attracted to these subjects, and expresses his affection by pinching them during 
his nocturnal forays. Recent studies have suggested that some patients have abnormal 
platelet function, but the disorder still remains poorly understood.
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Roodheid benen 3

78-jarige vrouw

blanco

sinds een week gebruik van nitrofurantoïne, laatste dagen niet lekker, sinds een dag 
roodheid onderbenen

geen koorts; confl uerende purpura

vasculitis

huidbiopt: vacuolisatie langs de basaalmembraan, histologisch beeld zoals wordt 
gezien bij geneesmiddelenreactie; verder minimale veranderingen met name geen 
extravasatie van erythrocyten, zoals wordt gezien bij purpura pigmentosa, en geen 
vasculitis

huidreactie na nitrofurantoïne waarvan spontaan herstel

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose
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Doorsneden door een huidbiopt bekleed met een zeer smalle, regelmatig uitrijpen-
de, aan het oppervlak basket weave verhoornende epidermis. Vacuolisatie rond de 
basaalmembraan. In de dermis zijn sterke solaire veranderingen van het collagene 
bindweefsel te zien en is een rond de vaten geconcentreerd rondkernig ontstekings-
infi ltraat aanwezig. Geen extravasatie van erytrocyten, geen fi brinedeposities. De 
immunofl uorescentie is negatief. Geen aanwijzingen voor vasculitis.
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Algeheel ziek én pijnlijke voet 4

45-jarige man

late onset auto-immune diabetes of adults, insulinebehoeftig

sinds twee dagen pijnlijke verkleuring linkervoorvoet gepaard met koorts en koude 
rillingen

toxisch ziek, koorts, diabetische voorvoet links 

diabetische voet

bloed- en wondkweek: Staphylococcus aureus

voetwondinfectie met S. aureus bacteriemie waarvoor initieel ciprofl oxacine en clin-
damycine, later fl ucloxacilline; achtereenvolgens amputatie derde teen, vierde teen, 
voorvoet Lisfranc en ten slotte restvoet volgens Pirogof

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Verdenking trombofl ebitis 5

26-jarige man 

acht jaar eerder longembolie, bekend met proteïne S defi ciëntie, vier jaar eerder DVT 
rechterbeen

onder gebruik van acenocoumarol nu sinds een week pijnlijke voorvoet links, vooral 
bij lopen

niet ziek, pijnlijke rode plek mediale zijde voetwreef, geaccentueerde ader maar 
geen streng (reactieve hyperemie); overgewicht, actieve striae, verder geen tekenen 
Cushing-syndroom

jicht, geen fl ebitis

INR 2.2, urinezuur verhoogd met 0.52 mmol/l

waarschijnlijk jicht waarvoor injectie met glucocorticoid (triamcinolon)
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Pijnlijke blauwrode verkleuringen aan 6

teentoppen
65-jarige man

blanco

sinds enkele dagen spontaan pijnlijke blauwrode verkleuringen aan de teentoppen; 
geen vaatonderzoek gehad

blauwrode plekjes aan de top van de tenen

cholesterolembolietjes/huidinfarctjes

CTA aorta: geen aneurysma, geringe atherosclerose
huidbiopt passend bij cholesterolembolieën

spontane cholesterolembolieën vanuit atherosclerotische plaque ruptuur aorta waar-
voor acetylsalicylzuur 80 mg; restloos herstel

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Huidbiopt met een dikke hoornlaag, 
gedeeltelijk in necrose van met name 
de hogere lagen van de epidermis met 
in de dermis overwegend lymfocytaire 
ontstekingsreactie, vaat gerelateerd 
met ook uitgebreide extravasatie van 
erytrocyten. De bloedvaatjes hebben 
deels wat naaldvormige lumina zoals 
dat bij cholesterolembolieën gezien 
kan worden.
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Verdenking DVT 7

61-jarige vrouw

chronische recidiverende manisch depressieve psychose

drie weken voor presentatie opname in verband met ijzergebrekanemie op basis van 
candida- en refl uxoesophagitis (Helicbacter pylori negatief, hemoglobine 3.5 mmol/l) 
bij steroid inhalaties bij allergisch astma bronchiale waarvoor bloedtransfusie, pro-
tonpomp inhibitie en fl uconazol; nu sinds enkele dagen een pijnlijk en gezwollen 
linkeronderbeen 

dik glanzend, iets roder onderbeen met discreet versterkte venentekening

waarschijnlijk DVT, Wells score 5
 

D-dimeer: 834 μg/l, hemoglobine 5.7 mmol/l 
compressie echo: kuitvene trombose links

DVT; klinische behandeling (alleenstaand, mental state, nog anemie) nadroparine 2 
dd 0.6 ml, acenocoumarol, ferrofumaraat

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Koorts en dik pijnlijk rechterbeen 8

68-jarige man 

verblijft in tehuis voor dak- en thuislozen, alcoholgebruik, status na stomp buik-
trauma/miltruptuur waarvoor splenectomie, status na AVR, status na lobectomie 
rechterbovenkwab in verband met longcarcinoom

zeer pijnlijke knie en roodheid gehele rechterbeen 

90 kg, matig verzorgd, droog korstje rechterknie na trauma enige weken terug, ex-
treem pijnlijke knie, zwelling en roodheid onderbeen en bovenbeen, verdacht voor 
uitbreiding door lymfangitis

cellulitis bij asplenie en alcoholisme, adequate antistolling, cave secundaire artritis 
knie

bloedkweken negatief, consult orthopedisch chirurg: geen artritis

fl ucloxacilline 6x1 gram, twee dagen gentamycine 4 mg/kg, begin van herstel na een 
dag, later uitgesproken blaarvorming en vervelling van de huid
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Onwelwording 9

85-jarige man

chronisch atriumfi brilleren, diabetes mellitus, naar aanleiding van prostatisme klach-
ten, recent verdenking gerezen op prostaatcarcinoom

laatste weken gewichtsverlies, laatste dagen onwelwordingen bij gebruik van met-
formine 500 mg, glimepiride 5 mg; voorts furosemide 40 mg, metoprolol 50 mg, 
losartan 50 mg, hydrochloorthiazide 12.5 mg, acetylsalicylzuur 80 mg

fors oedeem boven- en onderbenen beiderzijds met opvallende veneuze tekening bij 
sterk verhoogde centraal veneuze druk, pols 100/min, irregulair en inaequaal

hypoglycemie door afname koolhydraatinname bij verminderde eetlust door rechts 
decompensatio cordis bij permanent atriumfi brilleren

glucose 1.4 mmol/l, kreatinine 56 μmol/l, PSA 168 μg/l, pro BNP 228 pmol/l 
röntgen thorax: opvallend grote hartfi guur
ECG: redelijke linkerventrikelfunctie bij 5 cm pericardvocht zonder instroombelem-
mering

Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek
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Defi nitieve diagnose/therapie ernstig hartfalen: aanpassen orale antidiabetica, in plaats van acetylsalicylzuur 80 
mg gestart met nadroparine 2 dd 0.6 ml

Epicrise: Bij aanvullend onderzoek toonde een prostaatbiopt een adenocarcinoom 
Gleason score 7 met negatieve skeletscan zodat er vermoedelijk een lymfogeen ge-
metastaseerd prostaatcarcinoom is waarvoor initieel bicalutamide en gosereline, later 
gevolgd door subcapsulaire orchiectomie.
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Zwelling linkerbovenbeen 10

59-jarige vrouw

twee weken eerder op SEH geweest in verband met zwelling rechterbeen; toen D-
dimeer van 3583 μg/l en echografi sch beeld van geruptureerde Bakerse cyste en diep 
veneuze trombose vena poplitea; gebruikt nadroparine (Fraxodi 0.8 ml) en acenocou-
marol; in verband met hypertensie metoprolol 200 mg, enalapril 20 mg

sinds zes dagen slechte eetlust, diarree en braken en pijn en zwelling linkerbeen

blauw doorschemerend hematoom linkerbovenbeen en artritis van de knie; bij ge-
wrichtspunctie wordt bloed verkregen

spier- en gewrichtsbloeding onder antistolling; pre-renale nierinsuffi ciëntie met re-
nale component door gebruik ACE-remmer.

Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose
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Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

CT-scan bovenbeen: hematoom in m. quadriceps
Herhaalde echo: geen DVT rechts meer aantoonbaar, in knieholte rechts thans echo-
loze massa passend bij vervloeid hematoom en geen Bakerse cyste meer aantoon-
baar.
Hemoglobine 3.6 mmol/l, INR 3.9 Natrium 121 mmol/l, kalium 5.1 mmol/l, kreati-
nine 158 μmol/l, CPK 865 U/l

spier- en gewrichtsbloeding onder doorschieten antistolling door afgenomen renale 
klaring van de LMWH; nierinsuffi ciëntie door ondervulling bij braken en gebruik ACEI; 
correctie antistolling door staken acenocoumarol, toediening 10 mg vitamine K, 70 
ml vierstollingsfactorenpreparaat (Cofact) en 2500 E protamine; correctie ondervul-
ling door NaCl 0.9% infuus en transfusie van drie eenheden erytrocytenconcentraat; 
hierna stabiel hemoglobine en geleidelijk in dagen afnemende zwelling been en her-
stel nierfunctie
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Zwelling benen 11

77-jarige man

prostaatcarcinoom pT3T0 in 2001 waarvoor neo-adjuvante hormonale therapie ge-
volgd door externe radiotherapie, in 2003 PSA-stijging waarna start bicalutamide 
(Casodex®) 50 mg, en gosereline (Zoladex®) 10.8 mg per drie maanden, in 2007 PSA 
55 en botscan nieuwe hotspots waarna behandeling met estramustine fosfaat (Estra-
cyt®) 2 dd 140 mg (estramustine fosfaat is een prodrug dat wordt omgezet door de-
fosforylering in estramustine, vervolgens in estromustine; estramustinefosfaat wordt 
ook omgezet in estron en oestradiol waardoor remming van de gonadotropines)

sinds vier weken pijnlijk dik linkerbeen, sinds tien dagen ook pijnlijk dik rechter-
been; gebruikt voorts carbasalaatcalcium 3 dd 600 mg, atenolol 50 mg 

beiderzijds gezwollen pasteus oedemateuze benen, irregulaire hartactie 82 bpm ir-
regulair passend bij atriumfi brilleren, Wells score 2

beiderzijds DVT bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom en oestrogeengebruik; moge-
lijk longembolie gezien nieuw ontstaan atriumfi brilleren

Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose
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Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

D-dimer: 2738 μg/l, hemoglobine 8 mmol/l, leukocyten 16/nl en trombocyten 150/
nl
compressie echo: DVT links en rechts tot halverwege bovenbeen
ECG: atriumfi brilleren

dubbelzijdige DVT c.q. veneuze trombo-embolie waarvoor nadroparine 2 dd 0.6 ml 
en staken hormonale therapie, start palliatieve chemotherapie: prednison/docetaxel 
kuren
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Verdenking trombosebeen 12

74-jarige vrouw

blanco

sinds een dag gezwollen licht pijnlijk linkeronderbeen 

discrete zwelling onderbeen, Wells score 2

onduidelijk, uitsluiten (to rule out) DVT

D-dimeer: 400 μg/l
compressie echo: geen DVT

geen DVT, later spontaan afname klachten

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Toenemend dikke benen en achteruitgang 13

algemene conditie
63-jarige vrouw

een jaar voor presentatie behandeling in verband met mammacarcinoom pT1N0M0, 
recent hersenmetastasen vastgesteld waarvoor radiotherapie en dexametason 4 dd 
2 mg

al weken dikke benen, nu ook minder kracht

Cushing-uiterlijk, beiderzijds zwelling en oedeem van de onderbenen en voeten

DD steroidmyopathie, stase oedeem bij immobiliteit, vochtretentie bij steroïden of 
toch DVT bij maligniteit? Wells score 3

D-dimeer: 9962 μg/l
compressie echo: DVT vena poplitea en vena femoralis links

DVT; nadroparine 2 dd 0.6 ml
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Gezwollen rood been 14

47-jarige man 

blanco

sinds drie dagen koortsig, later koude rillingen; de ochtend van presentatie opge-
staan met pijnlijke roodheid rechtervoet 

koorts 39 °C en rood-blauw-paarse verkleuring rechtervoet met beginnend lymfan-
gitis

ernstige cellulitis bij interdigitale dermatomycosis

bloedkweek positief voor Streptococcus equisimilis 

fl ucloxacilline en drie dagen clindamycine intraveneus; op dag 7 toxicodermie op 
fl ucloxacilline waarvoor switch naar clarithromycine; lokaal interdigitaal miconazol-
crème

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Dikke benen 15

76-jarige vrouw

blanco

sinds halfjaar moeilijk lopen door stijve ledematen, handen, knieën en voeten; laat-
ste maand dikke knieën; zus en broer bekend met reumatoïde artritis

zwelling metacarpophalangeale (MCP) gewrichten handen, hydrops knieën en oe-
deem benen

reumatoïde artritis

BSE 107 mm/uur, hemoglobine 5.9 mol/l, kreatinine 57 μmol/l, albumine 22 g/l, 
RFaCCP 60 U/l 
D-dimeer: μg/l
compressie echo: geen DVT 
röntgen knie: discrete erosies

reumatoïde artritis waarvoor initieel 80 mg triamcinolon im, later methotrexaat po
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Dik linkerbeen 16

69-jarige man 

tweemaal cellulitis linkerbeen in voorafgaande twee jaar 

sinds een paar dagen dik linkerbeen

lengte 1.78 m, gewicht 130 kg BMI 42, niet ziek, kan lopen, linkerbeen iets dikker 
en non-pitting oedeem aan de voet, Wells score 1 

DVT niet uit te sluiten, geen aanwijzingen voor cellulitis of dermatitis
 

D-dimeer: 745 μg/l
compressie echo: bij herhaling geen DVT 

status na cellulitis, thans lymfoedeem, ernstig overgewicht

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose

Uitsluiten DVT 17

36-jarige vrouw 

ulcus cruris linkervoet

gravida 4 para 3, thans 32 weken zwanger, toenemend dikke benen en sinds twee 
dagen pijnlijke rechterknie

zwangere uterus tot aan ribbenboog, zeer fors oedeem onderbenen beiderzijds, bij 
aanraken pijnlijke huid onderbenen rechts > links, pijnlijke rechterknie bij bewegen 
met in knieholte een zeer grote varix, aan onderbenen en voeten ook varicositas 

veneuze afvloed belemmering door zwangere uterus met stuwingsbenen bij pre-exi-
stente varicositas

D-dimeer: 978 μg/l
compressie echo: geen DVT 

zwangerschapsverwikkeling
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Uitsluiten DVT 18

67-jarige vrouw

varices operaties linkerbeen 

pijnlijke linkerbinnenenkel

niet ziek, pijnlijke bruine verkleuring (hemosiderine pigment) aan de binnenenkel 
links met litteken, Wells score 1

chronisch veneuze insuffi ciëntie met stasedermatitis

D-dimeer: 454 μg/l
compressie echo: geen DVT 

chronisch veneuze insuffi ciëntie met stasedermatitis waarvoor ambulante compres-
sietherapie met therapeutisch elastische kousen

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose

Uitsluiten DVT 19

79-jarige vrouw 

bekende artroseknieën, doorgemaakte DVT rechterbeen acht jaar eerder

sinds twee weken pijnlijke en dikkere rechterknie

zeer adipeus, gewicht 125 kg, lengte 1.68 m, BMI 44, dikkere knie rechts ten op-
zichte van links, hydrops niet goed vaststelbaar vanwege adipositas, Wells score 0

uitsluiten DVT 

D-dimer: 1415 μg/l
compressie echo: bij herhaling geen DVT, wel Bakerse cyste met een doorsnede van 
5 cm 
röntgen knie: artrose 

mogelijk hydrops met collateraal oedeem door intra-articulaire pathologie, waar-
schijnlijk artrose
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Pijnlijk gezwollen rechterkuit 20

45-jarige man 

sinds halfjaar paars-blauwe verkleuring van de tenen, vooral bij staan op koude 
ondergrond

sinds een paar dagen pijnlijke rechterkuit 

cyanose eerste en derde teen rechtervoet; koeler onderbeen rechts; arteriële pulsa-
ties intact

circulatie stoornis rechterbeen 

D-dimer: 528 μg/l
compressie echo: kuitvene trombose rechts
hematologie: hemoglobine 11.0 mmol/l, hematocriet 0.53, leukocyten 13.6/nl, 
trombocyten 805/nl; JAK 2 mutatie V617F aanwezig, Philadelphia-chromosoom (t 
9;22) afwezig; beenmerg: toename celrijkdom, toegenomen reticuline, geen kleur-
baar ijzer

polycytemia vera gecompliceerd door DVT waarvoor nadroparine 2 dd 0.6 ml, aspi-
rine 80 mg, initieel tweemaal 500 ml aderlating, later cytoreductieve therapie met 
hydroxyureum op geleide van de hematologische parameters

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Kortademigheid 21

75-jarige vrouw

een jaar eerder thoracotomie links en excisie van mediastinaal metastatisch grootcel-
lig adenocarcinoom; drie maanden geleden start taxol/carboplatin zonder respons; 
diabetes mellitus type 2 bij overgewicht (104 kg)

kortademigheid 

halsklier metastasen links, tekenen van links decompensatio cordis; longembolie niet 
uitgesloten, blauwgele verkleuring mediale deel rechteronderbeen passend bij ouder 
hematoom (geen trauma bekend)

hematoom rechteronderbeen

D-dimer: 6801 μg/l
CTA: geen longembolie

tumorprogressie onder chemotherapie; palliatief beleid met furosemide, zuurstof en 
morfi ne
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Opvolging thyreotoxicosis op basis van 22

M Graves
58-jarige vrouw

twee weken geleden gestart met thiamazol in verband met thyreotoxicosis door ziek-
te van Graves

jeuk aan de benen en pijnlijke plek linkerbovenbeen

venectasiën, geen rash, geen krabeffecten, oppervlakkige trombofl ebitis linkerbo-
venbeen

allergie op thiamazol, oppervlakkige trombose, relatie tussen beide?

D-dimeer: nv 
compressie echo: nv 

venectasiën, oppervlakkige trombofl ebitis linkerbovenbeen; waarschijnlijk door thi-
amazol veroorzaakte jeuk waarvoor tijdelijk cetirizine; na voortgezet gebruik van de 
thiamazol resolutie van de klachten

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Verdenking DVT 23

67-jarige man 

verstandelijk gehandicapt

pijn in de rechterkuit sinds vijf dagen

geen duidelijke afwijkingen, Wells score 1

onduidelijk

D-dimeer: 634 μg/l
compressie echo: bij herhaling geen DVT 

geen DVT 
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Verdenking DVT 24

48-jarige man 

blanco

net een week terug van een vliegreis uit Australië, sinds aantal dagen iets pijnlijke 
en gezwollen linkerkuit

linkerkuit iets zwelling, glanzend en licht pitting oedeem, rand sokken staat in huid, 
Wells score 3

DVT 

D-dimeer: 1387 μg/l
compressie echo: kuitvene trombose links

trombose na langdurige intercontinentale vliegreis; nadroparine en acenocoumarol

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Epicrise: Initieel werd er gedacht aan een DVT als oorzaak van de klachten. Na twee 
weken ontstond forse hydrops van de linkerknie. Door middel van gewrichtspunctie 
werd een hemarthros uitgesloten; er bleek sprake van een zich ontwikkelende Bakerse 
cyste. Een MRI toonde hydrops, uitgebreide haakvorming aan de femurcondylen, detri-
tuscystevorming, een gedegenereerde achterhoorn van de mediale meniscus en aan de 
mediale femurcondyl een corticaal defect. In verband met het meniscusletsel arthros-
copische behandeling. Na drie maanden werd de antistolling gestaakt. 
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Verdenking recidief DVT links 25

75-jarige man

vier jaar eerder DVT linkerbeen tot in de lies

licht pijnlijk en dikker linkerbeen, herkent de klachten van vroeger als passend bij 
DVT

discreet oedeem (afdruk van de rand van de kousen zichtbaar), Wells score 1

mogelijk DVT

D-dimeer: 1021 μg/l
compressie echo: geen DVT; Bakerse cyste links 

kniekuilcyste als uiting van derangement in het kniegewricht waarvoor verwijzing 
naar orthopedisch chirurg

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Verdenking DVT 26

44-jarige man

blanco

sinds vijf dagen pijnlijk gezwollen been, loopt daardoor moeilijk

gynaecomastie beiderzijds, aan de benen evident evidente zwelling linkerkuit met 
pitting oedeem en uitgezette venen, Wells score 4

DVT linkerbeen

D-dimeer: 3685 μg/l
compressie echo: DVT vena poplitea links

idiopathische DVT waarvoor nadroparine 2 dd 0.6 ml, acenocoumarol en therapeu-
tisch elastische kous; onderzoek naar een verstoord evenwicht tussen oestrogenen en 
androgenen, gelet op de combinatie van veneuze trombose en gynaecomastie, levert 
geen afwijkingen op
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Ontstoken teen 27

65-jarige man

diabetes mellitus type 2 met nefropathie; matig gereguleerd (HbA1c 10.2%), geregu-
leerde primaire hypothyreodie eci

sinds enkele dagen ontstoken licht pijnlijke voet links, volgens familie iets verward 
gedrag 

drukulcus buitenzijde digitus V links met rondom oedeem en roodheid, protectieve 
sensibiliteit intact, pulsaties voeten matig voelbaar

diabetische voet met drukulcus digitus V links
 
BSE 86 mm/uur, CRP 88 mg/l, leukocyten 7.3/nl, kreatinine 124 μmol/l, HbA1C 
10.2%
X-voet: osteolyse middelste falanx digitus V links
E/A-index: rechts 1.06, links 0.89 
arteriële echo Doppler: signifi cante stenose arteria poplitea links
wondkweek: Staphylococcus aureus

voetinfectie met osteomyelitis door S. aureus bij diabetes mellitus en perifeer vaat-
lijden waarvoor wondtoilet met verwijderen brokjes bot en initieel ciprofl oxacine en 
clindamycine; later amoxicilline/clavulaanzuur en schoenaanpassing; goed herstel

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose

Opvolging diabetes mellitus 28

60-jarige vrouw

diabetes mellitus type 1 sinds 34 jaar, gecompliceerd door perifeer vaatlijden (PTA a. 
ilicaca communis rechterbeen), coronarialijden (myocardinfarct), retinopathie (pan-
retinale lasertherapie), micro-albuminurie met goede kreatinineklaring; wisselende 
depressies; matige metabole regulatie met eerder een langdurige episode met recidi-
verende hospitalisatie in verband met hypoglycemieën

verkleurde plekken onderbenen

droge huid met pigmentatie

diabetes mellitus met macro en microvasculaire complicaties

HbA1c 9.8%

neurovasculair bepaalde trofi sche stoornis van de huid met ‘pretibial pruritic patches’ 
waarvoor naar vermogen adequate behandeling risicofactoren, insuline op geleide 
van bloedglucosewaarden, aspirine, statine, ACE-remmer
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Toenemende cellulitis 29

32-jarige man

blanco

sinds drie dagen pijnlijk linkeronderbeen, nu ook pijn in de linkerlies en koorts met 
koude rillingen 

koorts 39 °C, matig ziek, forse roodheid linkeronderbeen, porte d’entree een inter-
digitale mycose 

erysipelas/cellulitis

BSE 38 mm/uur, CRP 356 mg/l, hemoglobine 8.2 mmol/l, leukocyten 14.7/nl, trom-
bocyten 119/nl, kreatinine 87 μmol/l
bloedkweek: negatief

erysipelas/cellulitis waarvoor fl ucloxacilline 6 dd 1 gram en twee dagen gentamycine 
gezien de trombopenie; goed herstel

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Uitsluiten trombose 30

52-jarige man 

alcoholabusus waarvoor bij verslavingszorg onder behandeling; halfjaar eerder klini-
sche opname met erysipelas linkeronderbeen

sinds een week dik en pijnlijk linkeronderbeen 

licht gezwollen linkeronderbeen, gering varicositas; geen tekenen cellulitis, Wells 
score 2

mogelijk DVT
 
D-dimeer: 556 μg/l
compressie echo: trombose vena poplitea links

idiopatische DVT waarvoor nadroparine 2 dd 0.6 ml en acenocoumarol en therapeu-
tisch elastische kous
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Chronisch lymfatische leukemie 31

90-jarige vrouw

ernstig hartfalen bij mitralisklepinsuffi ciëntie en atriumfi brilleren, chronisch lymfati-
sche leukemie (CLL) sinds acht jaar bekend

dikke benen 

hoesterig, oedemateuze benen bij hartfalen, oppervlakkige crustae op voetrug 

luchtweginfectie c.q. stuwingsbronchitis bij hartfalen en toename CLL (hemoglobine 
5.6 mmol/l, leukocyten 136/nl, differentiatie: lymfocyten 129/nl met gemarmerde 
structuur en Gumprechtse schollen, trombocyten 124/nl), hemorrhagische crustae 
bij antistolling met fenprocoumon na blaarvorming door oedeem 

sputumkweek: nv

actueel luchtweginfectie waarvoor amoxicilline/clavulaanzuur; formeel behande-
lingsindicatie voor CLL, uitgesteld gezien zeer matige conditie; oedeem benen bij 
hartfalen

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Uitsluiten DVT rechterbeen 32

77-jarige man 

varices rechterbeen; tien jaar eerder CABG, acht jaar eerder plaatsing knieprothese 
rechts; nierinsuffi ciëntie bij atherosclerose (kreatinine 160 μmol/l, MDRD 39 ml/
min) 

sinds twee weken pijn rechterbeen, overdag bij starten van bewegingen na langer 
zitten en ‘s nachts bij draaien in bed; tevens dik rechteronderbeen gekregen; ge-
bruikt acetylsalicylzuur 80 mg

oedeem onderbenen rechts duidelijk meer dan links, Wells score 2

mogelijk DVT

D-dimeer: 696 μg/l
compressie echo: geen DVT; wel grote, mogelijk geruptureerde Bakerse cyste

gewrichtspathologie bij totale knieprothese
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Persisterende roodheid boven enkel;  33

vraag uitsluiten trombose
53-jarige man 

1994 colitis ulcerosa; 2004 campylobacter jejuni enteritis gevolgd door exacerbatie 
CU waarvoor salazopyrine tot 2007

een week thuis na opname in verband met enterocolitis waarvan spontaan herstel; 
feaceskweek mislukt; dag voor ontslag cellulitisachtig beeld boven linkerbinnenenkel 
waarvoor fl ucloxacilline; persisterende roodheid en geringe zwelling

rode plek boven linkerbinnenenkel

locale dermatitis

D-dimeer: 863 μg/l
compressie echo: geen DVT
huidbiopt: septale panniculitis passend bij erythema nodosum 

erythema nodosum na enterocolitis waarvoor lokale compressietherapie

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Doorsneden door een huidbiopt bekleed met een normaal brede, regelmatig uitrij-
pende, aan het oppervlak basket weave verhoornende epidermis. De oppervlakkige 
dermale vaatjes tonen een minimaal perivasculair lymfohistiocytair ontstekingsinfi l-
traat. Het dermale bindweefsel reikt tot vrij diep, waarbij er mogelijk sprake is van 
een verbreed septum rond een zweetkliercomplex. Ook in deze regio is een gering 
perivasculair ontstekingsinfi ltraat te zien. Geen aanwijzingen voor vasculitis. Geen 
actieve ontsteking. Er zou mogelijk sprake kunnen zijn van een reeds uitgeblust 
erythema nodosum.
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Uitsluiten DVT linkerbeen 34

61-jarige man 

status na plaatsing knieprothesen beiderzijds

sinds twee dagen pijn linkeronderbeen

lichte zwelling linkeronderbeen, Wells score 2

mogelijk DVT

D-dimeer: 787 μg/l
compressie echo: geen DVT, kleine geruptureerde Bakerse cyste; bij herhalingsecho 
na een week geen trombose 

gewrichtspathologie bij totale knieprothese

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Uitsluiten DVT 35

56-jarige vrouw

blanco

sinds enkele dagen dik en jeukend linkeronderbeen, vooral rond de enkel; vijf weken 
geleden fi etstrapper tegen de kuit gekregen

gezwollen kuit links met krabeffecten; Wells score 1

trombose niet waarschijnlijk

D-dimeer: 1959 μg/l
compressie echo: geen DVT, wel vochtcollectie langs peesschede M. gastrocnemius, 
eventueel passend bij hematoom; herhalingsecho na een week; geen trombose

status na traumatisch hematoom; expectatief
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Toenemend pijn linkervoet 36

70-jarige vrouw

angststoornis-agorafobie, status na CVA bij diabetes mellitus en roken; critical illness 
neuropathie na doorgemaakte urosepsis zes jaar tevoren

pijn aan de linkervoet met zwelling kleine teen links

roodheid, zwelling rond drukulcus digitus V links

diabetische voet

BSE mm/uur, leukocyten 7.2 /nl, CRP 14 mg/l; kreatinine 206 μmol/l, ureum 8 
mmol/l, HbA1c 7.5%
wondkweek: Staphylococcus aureus gevoelig voor fl ucloxacilline 

diabetische voetinfectie en nierinsuffi ciëntie met prerenale (slechte vochtinname), 
renale (DM, gebruik ACE-remmer) en postrenale (blaasretentie 600 ml) component 
waarvoor initieel ciprofl oxacine en clindamycine intraveneus; na zeven dagen een 
toxicodermie waarna omschakeling naar amoxicilline/clavulaanzuur oraal; trombose-
profylaxe met nadroparine 1dd 0.3 ml; blaascatheter geplaatst; bij ontslag kreatinine 
gedaald naar 115 μmol/l

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Uitsluiten trombose 37

73-jarige man

status na CABG; veneuze insuffi ciëntie

vijf weken eerder plaatsing totale knieprothese links; gebruikt acenocoumarol; nog 
dik linkeronderbeen, wordt wel minder

zwelling linkeronderbeen, Wells score 1

trombose onwaarschijnlijk gezien antistolling

D-dimeer: 1616 μg/l, TT-INR 3.6
compressie echo: geen DVT 

postoperatief oedeem na knie arthroplastiek en verminderde spierpompwerking; ade-
quate antistolling
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Uitsluiten DVT 38

53-jarige man

een maand eerder vaatoperatie: Dacron femoro – femorale crossover, endarteriecto-
mie a. femoralis communis rechts en Dacron supragenuale femoro-popliteale bypass 
rechts, twee weken later gevolgd door wondinfectie met Staphylococcus aureus

zwelling rechteronderbeen; gebruikt acetylsalicylzuur 80 mg

roodheid en zwelling rechteronderbeen, open wond rechterbovenbeen

mogelijk DVT
 
D-dimeer: 2088 μg/l
compressie echo: geen DVT rechteronderbeen

postoperatief wondinfectie met oedeem; een week nadroparine 1 dd 0.6 ml met dub-
bele sterkte; bij herhalingsecho na een week geen trombose

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Uitsluiten DVT 39

78-jarige vrouw

een jaar eerder vastgestelde lichte tricuspidalis-insuffi ciëntie bij verhoogde rechts 
druk zonder duidelijke oorzaak

dik rechteronderbeen; draagt voorgeschreven kousen niet

gezwollen rechterbeen met varicositas en stasedermatitis; Wells score 1 

veneuze insuffi ciëntie met stase oedeem

D-dimeer: 1739 μg/l
compressie echo: initieel en bij herhaling na een week geen DVT

stasedermatitis bij veneuze insuffi ciëntie waarvoor ambulante compressietherapie
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Dikke benen, uit wondje linkerkuit lekt 40

wat interstitieel vocht; uitsluiten DVT
87-jarige vrouw

blanco

al een jaar dikke benen; na stoten linkeronderbeen welt er wat vocht uit wondje op 

beiderzijds oedeem aan de onderbenen, hyperpigmentatie passend bij chronisch ve-
neuze insuffi ciëntie: Wells score 0

veneuze insuffi ciëntie

normaal ECG en röntgen thorax
D-dimeer: 488 μg/l
compressie echo: geen DVT

insuffi ciënte spierpompwerking waarvoor steunkousen

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Verwardheid en sufheid 41

73-jarige vrouw 

vier jaar eerder plaatsing totale heupprothese rechts 

sinds een maand pijn in het rechterbovenbeen uitstralend naar de kuit waarvoor 
diclofenac/misoprostol; later ontstaat pijn aan de rechterelleboog en het MCPII-
gewricht; bij presentatie hiervoor sinds twee dagen gebruik van prednison 25 mg

ziek en suf, bloeddruk 120/70mmHg, pols 116 bpm, geen koorts

onduidelijk beeld

BSE 71 mm/uur, CRP 372 mg/l, hemoglobine 6.9 mmol/l, leukocyten 9.4/nl, trombo-
cyten 100/nl; kreatinine 213 μmol/l, D-dimeer 10360 μg/l
kweken van bloed, urine en gewrichtsvocht rechterheup: groei van Staphylococcus 
aureus 

staphylococcen bacteriemie uit geïnfecteerde heupprothese met septische arthriti-
den waarvoor fl ucloxacilline, gentamycine en rifampicine; patiënt weigert na tien da-
gen verdere behandeling; na consultatie psychiater en geriater blijkt zij wilsbekwaam 
en gaat zij naar huis ter verdere verzorging
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Koorts en koude rillingen 42

85-jarige man 

permanent atriumfi brilleren bij matige mitralisklepinsuffi ciëntie en aortaklepstenose 
waarvoor acenocoumarol, digoxine en metoprolol

sinds twee dagen niet lekker, koude rillingen, pijn in onderbuik en toenemend pijn 
aan linkeronderbeen en -voet

ziek, koorts 

cellulitis linkeronderbeen en voet 

BSE 30 mm/uur, CRP 225mg/l, hemoglobine 8.3 mmol/l, leukocyten 14.7/nl, trom-
bocyten 128/nl, INR 2.1, kreatinine 77 μmol/l
X-voet: geen afwijkingen
CT abdomen: geen afwijkingen

initieel buikdiagnostiek en amoxicilline/clavulaanzuur + 2 dagen gentamycine; later 
duidelijk beeld van diepe cellulitis waarvoor fl ucloxacilline 6 dd 1 gram

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Dik rechteronderbeen, uitsluiten DVT 43

60-jarige vrouw

recidiverende encefalomalacie bij antifosfolipidensyndroom waarvoor fenprocoumon 
en acetylsalicylzuur; na herseninfarct is epilepsie ontstaan

twee weken na het vervangen van difantoine door levetiracetam (Keppra) in verband 
met terugkerende epilepsie (absences), bemerkt patiënte snel blauwe plekken aan de 
armen; twee dagen voor presentatie zijn zittend op een terras plotseling pijn in het 
rechterbeen en zwelling van de kuit ontstaan

diverse hematomen armen en doorschemerend hematoom rechteronderbeen

doorgeschoten antistolling door wegvallen enzyminductor difantoïne waardoor rela-
tieve overdosering fenprocoumon 

INR > 8, hemoglobine daling van 9.5 naar 7.6 mmol/l
compressie echo: complex beeld, maar wel beeld van trombose in de vena poplitea

spierbloeding bij doorgeschoten antistolling; staken fenprocoumon, 10 mg vitamine 
K waarna een dag later INR 1.8; de in verband met compressietherapie geconsul-
teerde dermatoloog overwoog nog een bijkomende erysipelas waarvoor fl ucloxacilline 
werd geadviseerd
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Is verdere behandeling nodig? 44

60-jarige vrouw

na één week behandeling met fl ucloxacilline in verband met cellulitis rechteronder-
been ontstaat gegeneraliseerde toxicodermie en lokaal blaarvorming aan het onder-
been. Vraag: is verdere behandeling nog nodig? 

tweemaal cellulitis linkerbeen

blaarvorming

niet ziek, verbleekte roodheid, oedeem en blaar lateraal rechteronderbeen 

cellulitis op z’n retour laag 

D-dimeer: 1800 μg/l, BSE 17 mm/uur, CRP 7 mg/l, leukocyten 8.1/nl

genezende cellulitis met blaarverzorging; compressietherapie in verband met oedeem, 
geen verdere antibiotica nodig; gezien recidiverende wondroos en de afwezigheid van 
IgE-antistoffen tegen penicilline G, V en amoxicilline is een onderhoudsbehandeling 
met feneticilline 1 dd 500 mg gestart

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Uitsluiten DVT 45

74-jarige vrouw

roken +++

sinds enkele dagen dik rechterbeen met geringe pijn

iets oedeem rechteronderbeen, vooral roodheid, Wells score 2

mogelijk DVT (bij maligniteit long?)

D-dimeer: 29300 μg/l
compressie echo: DVT rechts tot in v. iliaca
röntgen thorax: geen afwijkingen
CT abdomen: trombose tot in de vena cava inferior met longembolie, geen aanwij-
zingen voor maligniteit
ECG toont beeld van oud onder- en voorwandinfarct
echocardiografi e: geen zekere regionale wandbewegingsstoornis aantoonbaar

idiopathische DVT; nadroparine 2 dd 0.6 ml gevolgd door acenocoumarol
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Hypertensie 46

47-jarige vrouw

blanco

sinds een maand artritis enkels > handen waarvoor ibuprofen 3 dd 600 mg en laatste 
dagen rode vlekjes, met name aan de benen; avond van presentatie iets hoofdpijn met 
wat wazig zien, thuis door familielid hoge bloeddruk gemeten (200/120 mmHg)

niet acuut ziek, artritis enkels met guirlande-achtige huidafwijkingen vooral op de 
voeten en ook iets op de thorax, bloeddruk 240/120 mmHg, pols 90/min ra

systeemproces; cave reactieve artritis

geen enkele aanwijzing voor langer bestaande hypertensie
huidbiopt: leukocytoclastische vasculitis

observatie en behandeling op IC door middel van labetolol intraveneus en metoprolol 
3 dd 50 mg en amlodipine 5 mg oraal, tevens prednison 50 mg waarna normotensief 
en regressie huidafwijkingen

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Beloop
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Huidbiopt bekleed met meerlagig verhoornend plaveiselepitheel. In de bovenste 
helft van de dermis een leukocytoclastische vasculitis. Geen granulomen, geen aan-
wijzingen voor morbus Sweet.

Epicrise: Met een afbouwschema prednison is er complete resolutie van de huidafwij-
kingen; bij opvolging na staken van de corticosteroïden ontstaat zelfs lage bloeddruk 
waarna de antihypertensiva kunnen worden afgebouwd en gestopt. Werkhypothese: 
waarschijnlijk is er een door ibuprofen (NSAID) geïnduceerde hypertensie geweest.
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Reden consult Revisie bestaande therapie 47

47-jarige vrouw

op stagerings-CT zijn DVT en longembolieën vastgesteld: revisie bestaande therapie

status na debulking en eerstelijns chemotherapeutische behandeling van ovarium-
carcinoom 

op CT-scan ter stagering worden dubbelzijdige DVT en longembolieën gezien

cachexie; beiderzijds oedeem onderbenen en atrofi e bovenbenen

advanced malignancy

D-dimeer: 700 μg/l
CT thorax/abdomen: beiderzijds DVT tot in vena iliaca rechts en vena femoralis links 
met longembolie in arteria pulmonalis links en hydronefrose links bij tumormassa

reeds adequate therapie met nadroparine 2 dd 0.6 ml = 15200 anti Xa
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Reden consult 

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht 

Lichamelijk onderzoek 

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie

Dik rechterbeen 48

55-jarige man 

blanco 

vijf weken voor presentatie bij tennis een zweepslag gekregen, heeft nog een dik 
pijnlijk been 

gezwollen rechterbeen 

posttraumatische situatie dd loge syndroom

D-dimeer: 612 μg/l
echo been: spierscheur met rest hematoom

beperkt spierhematoom waarvoor mobiliseren op geleide klachten
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Pijn rechterthorax met lang bestaand 49

dik rechterbeen
42-jarige man 

overgewicht 116 kg, lengte 1.82 m, BMI 35.9, status na achillespeesruptuur tien 
jaar geleden waarvoor operatieve correctie, drie jaar later opnieuw verrekking pees 
waarna dikker been is blijven bestaan

drie dagen voor presentatie geleidelijk pijn in de rechterthoraxhelft gekregen (beurs 
gevoel) met geringe kortademigheid; geen koorts of hoesten

thorax zwakker maar ook scherper ademgeruis rechts achteronder met fi jne knetters, 
gezwollen rechteronderbeen

veneuze trombo-embolie dd virale pleuritis

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose
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Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie/beloop

D-dimeer: 2294 μg/l
CTA: geen longembolie, wel infi ltratieve afwijkingen rechtsonder en pleuravocht 
rechts 

onder de verdenking infectieuze pleuropneumonie (BSE 24mm/uur, CRP 43 mg/l, 
leukocyten 9.6/nl) volgt een kuur oraal amoxicilline/clavulaanzuur

Epicrise: Bij poliklinische revisie na tien dagen is er afname van de klachten hoewel er 
enkele dagen na ontslag, na een autorit, opnieuw een episode van pijn (alsof er een 
rib gekneusd was) in de borstkast was opgetreden. Gezien de onbevredigende verkla-
ring voor het klinische beeld werd aanvullend onderzoek verricht; bij herhaling was de
D -dimeer opnieuw positief met 2000 μg/l, toonde compressieechografi e van het rech-
terbeen trombose in de vena poplitea en een longperfusiescan een perfusiedefect 
rechtsonder. De diagnose werd gesteld op veneuze trombo-embolie waarvoor therapie 
met nadroparine en acenocoumarol. Als trombofi liefactor is heterozygotie voor de fac-
tor V Leiden-mutatie vastgesteld.
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Echografi sch DVT vastgesteld waarvoor  50 

behandeling wordt gevraagd
82-jarige vrouw

diabetes mellitus type 2 waarvoor insuline glargine 12 E, metformine 500 mg en 
hydrochloorthiazide 12.5 mg

sinds een dag wat pijnlijke en dikkere linkerkuit

niet ziek, versterkte kyphose, loopt met stok, sterke chronische veneuze insuffi ciën-
tie rechts > links, discreet oedeem, Wells score 1

DVT mogelijk

D-dimeer: 421 μ/l
compressie echo: DVT vena poplitea links
oriënterend hematologisch en chemisch bloedonderzoek evenals römtgen thorax en 
ECG normaal

vooralsnog idiopathisch DVT; nadroparine 2 dd 0.6 ml, opstarten acenocoumarol

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Werk diagnose/therapie
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Epicrise: Gezien de hoge sensitiviteit van de D-dimeerbepaling werd getwijfeld aan 
de juistheid van de diagnose: was er misschien sprake van een vals negatieve D-di-
meerbepaling of een vals positieve echobevinding? Vier dagen na presentatie werd de 
D-dimeerbepaling op twee manieren bepaald. Een immuno-turbidimetrische methode 
waarbij aan latex partikels gebonden antistoffen klonteren na binding aan het antigeen 
waarna fotospectrometrische detectie (eenstaps ‘homogenous assay’ – Tinaquant® Ro-
che) en een ELISA-methode (enzyme linked immuno assay), een tweestaps sandwich 
immuno-assay met fl uorescentie detectie (‘heterogenous assay’ – Vidas® BioMerieux). 
Hiermee vergelijkbare, vrijwel normale D-dimeeruitslagen van 484 μg/l respectievelijk 
670 μg/l; een nieuw echo-onderzoek toont een normale fl ow en comprimeerbaarheid 
van de vena poplitea. Bij revisie wordt de diagnose DVT verworpen; wel is er chronisch 
veneuze insuffi ciëntie met stasedermatitis waarvoor ambulante compressietherapie.
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Dik rechterbeen 51

69-jarige man 

polyatrose en jicht; vier dagen eerder al op SEH geweest, toen D-dimeer 6000 μg/l 
en echografi sch geen DVT

sinds een week spontaan ontstane pijn rechterbeen waarvoor diclofenac, alleen-
staande man, gebruikt twee eenheden alcohol per dag

fors gezwollen rood rechterbeen met voet in spitsvoetstand, kan niet goed lopen

onduidelijk, uitsluiten DVT

D-dimeer: 612 μg/l
echo been: spierscheur met fors hematoom in de kuit
stollingsonderzoek normaal

(spontaan) kuit hematoom waarvoor drukverband + krukken

Reden consult

Voorgeschiedenis

Hoofdklacht

Lichamelijk onderzoek

Klinische diagnose

Aanvullend onderzoek

Defi nitieve diagnose/therapie
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