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Samenvatting 
recentelijk is een nieuwe richtlijn voor de diag-
nostiek en behandeling van hemofilie en aanver-
wante hemostasestoornissen, zoals de ziekte van 
von willebrand, gepubliceerd. deze richtlijn is op-
gesteld door hemofiliebehandelaars in samenwer-
king met andere medisch specialisten die betrok-
ken zijn bij de behandeling van hemofiliepatiënten 
en de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-patiën-
ten. In dit artikel vatten we de belangrijkste nieu-
we ontwikkelingen samen over diagnostiek en be-
handeling van hemofilie en over de organisatie 
van de zorg in Nederland. de Nederlandse Vereni-
ging van Hemofilie Behandelaren hoopt door mid-
del van deze richtlijn de kwaliteit van de zorg voor 
patiënten met hemofilie en aanverwante hemo-
stasestoornissen in Nederland te optimaliseren.
(Ned Tijdschr Hematol 2010;7:107-14)

Summary 
recently new guidelines for the diagnosis and 
treatment of hemophilia and allied disorders, in-
cluding von willebrand disease for the Nether-
lands have been published. these guidelines were 
written by the dutch Hemophilia treaters Soci-
ety, in co-operation with other specialists in-
volved in hemophilia care and the National He-
mophilia patient Society. this article summarizes 
the most important new developments on diag-
nosis and care of hemophilia. Also the organiza-
tion of hemophilia care in the Netherlands is dis-
cussed briefly. with these guidelines the dutch 
Hemophilia treaters organization aims to opti-
mize the care for patients with hemophilia and 
other bleeding disorders.  

Inleiding
In 1987 werd het eerste hemofilie consensusdocu-
ment opgesteld, waarin aan de hand van stellingen 
landelijke overeenstemming werd bereikt over de 
behandeling van hemofilie, om zo voorwaarden te 
creëren voor een optimale behandeling van hemo-
filiepatiënten.1 In 1996 volgde een nieuwe consensus 

hemofiliebehandeling, waarin nieuwe ontwikkelin-
gen werden samengevat.2

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen ge-
weest in hemofiliebehandeling en zijn er nieuwe in-
zichten verkregen in de behandeling van complica-
ties. De belangrijkste verandering in de afgelopen 
jaren in de hemofiliezorg betreft de aanwijzing van 
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hemofiliebehandelcentra in het jaar 2000, zoals 
vastgelegd in de beleidsvisie ‘Hemofilie en aanver-
wante stoornissen’ van de Minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport.3 In Tabel 1 is aangege-
ven welke aandoeningen hiertoe behoren. De zorg is 
nu geconcentreerd in hemofiliebehandelcentra in de 
academische ziekenhuizen en een beperkt aantal al-
gemene ziekenhuizen (zie Tabel 2). Het doel van de 
concentratie van zorg is te komen tot verbetering 
van de behandeling van patiënten  met hemofilie en 
andere stollingsstoornissen. De afgelopen jaren heb-

ben stollingsfactorproducten een sterke ontwikke-
ling doorgemaakt. Er zijn meer en albumine-vrije 
recombinant factor VIII (FVIII)-concentraten en er 
is een recombinant FIX-product op de markt geko-
men. Plasmaproducten zijn veiliger geworden en 
nieuwe besmettingen met door bloedoverdraagbare 
virussen of andere ziekteverwekkers zijn niet meer 
gemeld. Wetenschappelijk gezien is er in het afgelo-
pen decennium veel vooruitgang geboekt. Door 
middel van cohortonderzoek was de waarde van 
profylaxe ter voorkoming van bloedingen reeds aan-

Tabel 1. Specificatie van de omschrijving ‘hemofilie’ en aanverwante hemostasestoornissen.

congenitale hemofilie A

draagster van hemofilie A

verworven hemofilie A

congenitale hemofilie B

draagster van hemofilie B

verworven hemofilie B

morbus von Willebrand waarvoor behandeling met stollingsproducten nodig is

verworven morbus von Willebrand

congenitale	(geïsoleerde)	stollingsfactordeficiënties

congenitale trombocytopathie

Tabel 2. Hemofiliebehandelcentra in Nederland.

plaats ziekenhuis doelgroep

Amsterdam Emma kinderziekenhuis en Academisch 
Medisch Centrum

kinderen en volwassenen

Amsterdam VU medisch centrum kinderen en volwassenen

Breda Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht kinderen en volwassenen

Den Haag HagaZiekenhuis, locatie Leyenburg volwassenen

Eindhoven Catharina-ziekenhuis (kinderen) en 
Máxima Medisch Centrum (volwassenen)

kinderen en volwassenen

Groningen Beatrix kinderkliniek en Universitair 
Medisch Centrum Groningen

kinderen en volwassenen

Haarlem Kennemer Gasthuis, locatie zuid volwassenen

Heerlen Atrium Medisch Centrum volwassenen

Leiden Leids Universitair Medisch Centrum kinderen en volwassenen

Maastricht Academisch Ziekenhuis Maastricht kinderen en volwassenen

Nijmegen Universitair Medisch Centrum Nijmegen 
St Radboud

kinderen en volwassenen

Rotterdam Erasmus MC-Sophia (kinderen) 
en Erasmus MC centrumlocatie 
(volwassenen)

kinderen en volwassenen

Utrecht Universitair Medisch Centrum Utrecht, 
Van Creveldkliniek-Hematologie

kinderen en volwassenen



109N E D E R L A N D S  T i J D S C H R i F T  V O O R  H E M A T O L O G i E  V O L .  7  N R .  3  -  2 010

getoond, maar recentelijk zijn de eerste gerandomi-
seerde studies uitgevoerd, waarin de waarde van 
profylaxe van hemofilie A-patiënten met stollings-
factorconcentraten werd bevestigd.4 
De hemofiliebehandelaars, verenigd in de Neder-
landse Vereniging van Hemofilie Behandelaren 
(NVHB) hebben een nieuwe richtlijn opgesteld in 
samenwerking met andere medisch specialisten, die 
betrokken zijn bij de behandeling van hemofiliepa-
tiënten en de Nederlandse Vereniging Van Hemo-
filie-Patiënten (NVHP).5 Bij het opstellen van de 
richtlijn is gebruikgemaakt van literatuurstudies en 
literatuur-zoekstrategieën. De literatuur werd inge-
deeld naar de mate van bewijskracht. Indien dit mo-
gelijk was, werden de aanbevelingen gebaseerd op 
ondersteunend bewijs uit wetenschappelijk onder-
zoek, anders werd de ‘expert opinion’ weergegeven.6,7 
De NVHB hoopt door middel van deze richtlijn de 
kwaliteit van de zorg voor patiënten met hemofilie 
en aanverwante stoornissen te optimaliseren.

Hemofilie en andere erfelijke stollingsstoor-
nissen
Hemofilie is een zeldzame, erfelijke vorm van bloe-
derziekte met een geslachtsgebonden overervings- 
patroon. Dit betekent dat alleen mannen hemofilie 
kunnen krijgen en vrouwen als draagster de ziekte 
doorgeven. In Nederland zijn ongeveer 1.600 patiën-
ten met hemofilie. Bij ongeveer 90% van de patiënten 
wordt de bloedingsneiging veroorzaakt door een  
tekort aan stollingsfactor VIII (FVIII, hemofilie A), 
bij de overigen berust dit op een tekort aan stollings-
factor IX (FIX, hemofilie B). De afwijking wordt ver-
oorzaakt door mutaties in het FVIII- en FIX-gen. 
Hemofilie komt voor in verschillende mate van ernst, 
wat is gebaseerd op de hoeveelheid FVIII of FIX die 
in de circulatie aanwezig is. Men spreekt van ernstige 
hemofilie indien het FVIII- of FIX-gehalte <0,01 E/ml 
is, matig-ernstige hemofilie indien dit gehalte  
0,01-0,05 E/ml is, en milde hemofilie indien het ge-

halte 0,05-0,40 E/ml is. Bij ernstige hemofilie treden 
vaak spontaan bloedingen op, bijvoorbeeld in spieren 
en gewrichten, bij matig-ernstige en milde hemofilie 
treden bloedingen met name op na trauma of bij  
ingrepen. Ook andere erfelijke stollingsfactordefi-
ciënties, waaronder ziekte van von Willebrand, een 
tekort aan fibrinogeen, factor II, V, VII, X, XI en 
XIII, en erfelijke bloedplaatjesfunctiestoornissen 
leiden tot een bloedingsneiging. De aard en ernst 
van de bloedingsymptomen, alsmede de behandeling 
is afhankelijk van de ontbrekende stollingsfactor.

Behandeling van hemofilie
In het geval van bloedingen of voor operatieve in-
grepen worden patiënten met hemofilie behandeld 
met stollingsfactorconcentraten. Tegenwoordig 
wordt veelal gebruikgemaakt van recombinant stol-
lingsfactorproducten, die nu zowel voor hemofilie A 
als B beschikbaar zijn. Omdat patiënten met ern-
stige hemofilie vaak spontane bloedingen hebben in 
met name gewrichten en spieren, krijgt het overgro-
te deel van de patiënten ter voorkoming hiervan  
2 tot 3-maal per week intraveneus stollingsfactoren 
toegediend (profylactische behandeling). Deze pa-
tiënten behandelen zichzelf doorgaans thuis of, in 
geval van jonge kinderen, worden zij door hun ou-
ders/verzorgers geprikt. Hiervoor krijgen de patiën-
ten of ouders/verzorgers een zorgvuldige instructie 
en training. De dosis en frequentie van toediening 
van stollingsfactorconcentraten is afhankelijk van 
het klinisch beeld en wordt voorgeschreven door de 
artsen van het hemofiliebehandelcentrum. Bij acute 
bloedingen dient zo snel mogelijk stollingsfactor-
concentraat te worden toegediend, waarna eventueel 
verdere diagnostiek kan plaatsvinden. Behandeling 
met stollingsfactorconcentraten kan zowel via bolus-
doseringen (intermitterende toediening) plaatsvin-
den, als via continue infusie. De dosering en duur 
van de behandeling is sterk afhankelijk van de aard 
en ernst van de bloeding (zie Tabel 3). In de richtlijn 

Tabel 3. Substitutie met factor VIII (FVIII) en FIX bij hemofilie A en B (oplaaddosis en onderhouds-
dosering bij intermitterende (It) en continue toediening (CI)).
ernst van de 
bloeding

Initiële 
dosis (e/kg, 
bolusinjectie)

FVIII   FIX

Initiële streef 
plasmaspiegel 
(Ie/ml)

Onderhoudsdosis  
tijdens It (e/kg)

FVIII   FIX
(2 dd) (1 dd)

Streef plasma-
dalspiegel 
tijdens 
It (Ie/ml)

Streef plasma-
spiegel tijdens 
CI (Ie/ml) 

licht 15     30 0,3   -  - -

ernstig 25    50 0,5 12,5 25 >0,25 >0,40

levensbedreigend 50  100  1,0 25   50  >0,50 >0,80
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wordt de behandeling van bloedingen in specifieke 
situaties, zoals spierbloedingen of hoofdtrauma, uit-
gebreid besproken. Een invaliderende en veel voor-
komende bloeding betreft de gewrichtsbloeding. 
Deze dient direct te worden behandeld om schade 
in het gewricht zo veel mogelijk te beperken. Hier-
naast wordt geadviseerd om zolang er een bewe-
gingsbeperking is, bijvoorbeeld bij een bloeding in 
de knie, enkel of heup, met krukken te lopen. Als de 
bloeding 24 uur is gestopt, kan geleidelijk worden 
belast. Oefentherapie wordt geadviseerd als er na 
stoppen van de bloeding restverschijnselen zijn. 
Pijnbestrijding dient bij hemofiliepatiënten adequaat 
te zijn, waarbij NSAIDs relatief gecontra-indiceerd 
zijn. De voorkeur gaat uit naar paracetamol, eventu-
eel gecombineerd met codeïne. Ook kunnen COX-
2-remmers worden toegepast. Indien er onvoldoende 
respons is, kunnen morfinepreparaten worden over-
wogen. 
Operaties vinden plaats in hemofiliebehandelcentra, 
omdat FVIII- of FIX-spiegels moeten worden be-
paald en daar de expertise aanwezig is om de opera-
ties te begeleiden. Voor iedere operatie dient over-
legd te worden met de hemofiliebehandelaar. 
Afhankelijk van de aard van de ingreep, de ernst 
van de hemofilie en het gewicht van de patiënt wordt 
de dosering van de stollingsfactoren vastgesteld. 
Voor aanvang van de operatie dient het stollings-
factorgehalte in het bloed bekend te zijn.  De duur 
van toediening varieert sterk en stollingsfactorsub-
stitutie kan soms tot enkele weken na de operatie 
noodzakelijk zijn. Bij milde hemofilie A kan  
ook 1-deamino-8-D-arginine-vasopressine (DDAVP; 
ook bekend als desmopressine) worden gebruikt, 
mits tevoren de respons op DDAVP bekend is door 
een testdosering te geven. 

Kinderen met hemofilie
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 40 kinderen 
geboren met hemofilie, waarvan bijna de helft ern-
stige hemofilie heeft. Bij ongeveer 30-50% van de 
kinderen met hemofilie berust de aandoening op 
een spontane mutatie en is de familieanamnese ne-
gatief. Dit kan leiden tot langdurige vertraging in 
het stellen van de diagnose en soms tot verdenking 
van kindermishandeling. Bij alle kinderen met een 
bloedingsneiging dient daarom stollingsdiagnostiek 
te worden ingezet. Geadviseerd wordt om een vol-
ledig bloedbeeld, protrombinetijd, ‘activated partial 
thromboplastin time’ (APTT), fibrinogeen, FVIII, 
FIX, vonwillebrandactiviteit en een test voor de 

functie van de primaire hemostase, bijvoorbeeld de 
Platelet Function Analyzer-100® te verrichten. Indien 
de diagnose ‘hemofilie ‘A’ of ‘B’ wordt gesteld, wordt 
een kind bij bloedingen behandeld met recombinant 
stollingsfactorconcentraat. Alle vaccinaties worden 
subcutaan toegediend en niet intramusculair, om-
dat dit tot ernstige spierbloedingen kan leiden. Kin-
deren met ernstige hemofilie starten na de eerste 
gewrichtsbloeding of na een andere ernstige bloe-
ding met profylactische behandeling. Een van de 
complicaties van de infusie van FVIII bij patiënten 
met hemofilie A is het optreden van remmende anti-
stoffen. Dit treedt op bij ongeveer 30% van de kin-
deren met ernstige hemofilie A. Daarom wordt met 
regelmaat een titer van remmende antistoffen be-
paald. Indien een remmende antistof wordt vastge-
steld, is behandeling met stollingsfactorconcentraat 
niet meer effectief en dienen bloedingen te worden 
behandeld met geactiveerd protrombinecomplex-
concentraat  of recombinant factor VIIa. Om de 
remmende antistoffen te elimineren wordt gestart 
met immuuntolerantietherapie volgens gestandaar-
diseerde protocollen. Hierbij wordt 3 tot 7 dagen 
per week een hoge dosis van hetzelfde stollingsfac-
torconcentraat toegediend waarop de remmer is ont-
staan. Bij de meeste patiënten wordt tolerantie bereikt 
na 6-12 maanden, waarna zij weer normaal met  
FVIII behandelbaar zijn.  
De diagnose ‘hemofilie’ geeft uiteraard veel psycho-
sociale problemen, waarvoor in de behandelcentra 
veel aandacht wordt besteed, zoals ondersteuning 
door hemofilieverpleegkundigen en maatschappe-
lijk werkers voor zowel de kinderen als de ouders. 

draagsters van hemofilie
Indien de diagnose ‘hemofilie’ bij een jongen wordt 
gesteld is het advies om in de familie onderzoek te 
doen naar draagsters. Bij deze (potentiële) draagsters 
wordt het stollingsfactorniveau bepaald op de kin-
derleeftijd en genetisch onderzoek vindt plaats vanaf 
de leeftijd van 16 jaar. In een recent onderzoek on-
der draagsters in Nederland was het gemiddelde 
FVIII- of FIX-gehalte 0,60 IE/ml, met een spreiding 
van 0,05-2,19 IE/ml.8 Draagsters van hemofilie met 
een verlaagd FVIII of FIX (<0,50 IE/ml) hebben po-
tentieel een verhoogde bloedingsneiging. Draagsters 
wordt geadviseerd om zich te laten registreren en be-
handelen in een hemofiliebehandelcentrum. Zij 
kunnen dan een behandeladvies krijgen bij bloedin-
gen en rondom operaties, zoals ook voor hemofilie-
patiënten geldt. Draagsters hebben vaak last van 
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menorragie, waarvoor behandeling met tranexami-
nezuur, DDAVP of de pil mogelijk is. Voor alle 
draagsters van hemofilie is erfelijkheidsvoorlichting 
en begeleiding rondom zwangerschap noodzakelijk. 
Bij kinderwens dient bijtijds contact te worden op-
genomen met een hemofiliebehandelcentrum voor 
genetische adviezen en eventueel aanvullend onder-
zoek. Aan de behandelcentra in de academische zie-
kenhuizen is een afdeling Klinische Genetica ver-
bonden. Voor alle zwangere draagsters wordt het 
beleid rondom de partus voor zowel moeder als kind 
in overleg tussen hematoloog, kinderarts, klinisch 
geneticus en gynaecoloog opgesteld. Indien het een 
jongen betreft met (mogelijk) hemofilie, heeft een 
zo atraumatisch mogelijke partus de voorkeur. Uiter-
aard dient microbloedonderzoek, plaatsing van een 
schedelelectrode en een kunstverlossing bij een kind 
met (mogelijk) hemofilie te worden vermeden. Er 
bestaat een lage drempel voor een sectio caesarea. In 
Figuur 1 is een beslisboom opgenomen met het be-
leid betreffende prenataal onderzoek en partus bij 
zwangere draagsters. Voor verdere details verwijzen 
wij naar hoofdstuk 3 van de richtlijn.5

Ouderen met hemofilie
Inmiddels is door de behandeling met stollingsfac-
toren de levensverwachting van hemofiliepatiënten 
in Nederland gestegen tot boven de 70 jaar, als de 
infecties met hepatitis-C-virus en hiv buiten be-
schouwing worden gelaten. Dit betekent dat deze 
patiëntengroep ook te maken krijgt met de ‘norma-
le’ comorbiditeit ten gevolge van de toegenomen le-
vensverwachting. De hemofiliebehandelaar moet 
dan ook betrokken worden bij de coördinatie van de 
zorg, bijvoorbeeld rondom medische interventies. In 
de nieuwe richtlijn is voor het eerst een hoofdstuk 
opgenomen over de oudere hemofiliepatiënt. Er 
worden aanbevelingen gedaan voor het beleid rond-
om cardiovasculaire (niet-chirurgische) interventies 
en het gebruik van anticoagulantia voor patiënten 
met ischemische hart- en vaatziekten. In het alge-
meen dient antistollingstherapie bij hemofiliepa- 
tiënten te worden vermeden. Bij patiënten die een 
hersen- of hartinfarct hebben meegemaakt kan dit 
echter geïndiceerd zijn. Een lage dosis aspirine wordt 
vaak goed verdragen. Bij patiënten die een stent-
plaatsing hebben ondergaan, wordt geadviseerd om 
zowel aspirine als clopidogrel te gebruiken, en tege-
lijkertijd profylactische dosering van FVIII of FIX 
toe te dienen.  
Bij de oudere patiënten zijn er ook complicaties van 

hemofilie ten gevolge van recidiverende gewrichts-
bloedingen in het verleden. Hierdoor is er vaak een 
ernstige hemofilieartropathie die een speciale, multi-
disciplinaire behandeling en begeleiding vereist  
samen met orthopedisch chirurgen, revalidatieart-
sen en fysiotherapeuten. In de afgelopen decennia 
zijn er vele gewrichtsvervangende operaties verricht 
van de knie en heup, maar ook van enkel of schou-
der. Alleen patiënten met een pijnlijke invaliderende 
artropathie die niet reageert op conservatieve be-
handeling, komen in aanmerking voor gewrichts-
vervangende operaties of enkelartrodesen.
Bij veel oudere hemofiliepatiënten zijn complicaties 
opgetreden ten gevolge van de behandeling in het 
verleden, zoals besmetting met hiv, wat bij 16% van 
de patiënten in Nederland is opgetreden, of een 
chronische hepatitis-C-infectie (meer dan 60% van 
de patiënten). Hiervoor zijn bij de meeste patiënten 
inmiddels specifieke antivirale behandelingen gege-
ven. Bij hemofiliepatiënten met chronische hepatitis C 
is regelmatige controle van leverfuncties en echogra-
fie van de lever noodzakelijk. Ook kan de mate van 
fibrose van de lever worden bepaald door middel 
van een Fibroscan®.9 Ondanks deze zorg overlijden 
er jaarlijks enkele hemofiliepatiënten aan leverfalen 
of een hepatocellulair carcinoom.   

Zwanger

Y-PCR in
maternaal bloed

indien jongen

geen prenatale 
diagnostiek

prenatale 
diagnostiek

geen hemofiliehemofilie

partus zonder 
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abortus

*NB: alleen indien factor VIII (FVIII) 
of FIX bij moeder in derde 

trimester >0,50 E/ml.
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Figuur 1. Beslisboom voor het beleid bij zwangere draagsters 
van hemofilie A of B. 
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de ziekte van von willebrand en overige  
hemostasestoornissen
De ziekte van von Willebrand is de meest voorko-
mende autosomale erfelijke bloedingsziekte en wordt 
gekenmerkt door een tekort aan werkzaam vonwil-
lebrandfactor (vWF). Bij type 1 (75-80% van de 
patiënten) is er een verlaagde plasmaconcentratie 
van vWF, bij type 2 (20% van de patiënten) ver-
toont het vWF kwalitatieve afwijkingen en bij type 3 
(<5%) is er geen vWF aantoonbaar. Type 1 wordt 
gekenmerkt door een milde tot matig-ernstige bloe-
dingsneiging, maar de klinische expressie is sterk 
variabel. Er zijn verschillende defecten in het vWF 
die kunnen leiden tot een type 2 ziekte van von Wille-
brand. Type 3 is zeldzaam en wordt autosomaal  
recessief overgeërfd, deze patiënten hebben ernstige 
bloedingen van de slijmvliezen, maar ook gewrichts- 
en spierbloedingen door een sterk verlaagd FVIII. 
De behandeling is afhankelijk van het type ziekte. 
Voor type 1 kan veelal gebruik worden gemaakt van 
DDAVP, dat FVIII en vWF in het bloed verhoogt 
door uitstoot vanuit endotheelcellen. Hiermee kan 
de vWF- en FVIII-spiegel 2- tot 4-voudig stijgen. Bij 
patiënten met type 2 kan soms DDAVP gebruikt 
worden, maar meestal is de respons onvoldoende en 
dient een concentraat van FVIII/vWF, bereid uit 
plasma van bloeddonoren, intraveneus te worden toe-
gediend. Patiënten met type 3 worden bij bloedingen 
of ingrepen altijd behandeld met FVIII/vWF-con-
centraat. In Tabel 4 zijn de huidige behandeladvie-

zen voor de ziekte van von Willebrand samengevat.
Hemofilie en de ziekte van von Willebrand komen 
soms ook verworven voor. Dit kenmerkt zich door 
een bloedingsneiging die zich op oudere leeftijd mani-
festeert en een negatieve familieanamnese. Vaak  
betreft het patiënten met een onderliggende hema-
tologische aandoening, zoals ‘monoclonal gammo-
pathy of undetermined significance’ (MGUS) of een 
maligniteit (solide of hematologisch), maar een ver-
worven hemofilie kan ook post-partum optreden. 
Omdat de diagnostiek en behandeling van deze 
aandoeningen vaak moeizaam is, wordt geadviseerd 
deze patiëntengroep te verwijzen naar een hemo- 
filiebehandelcentrum. In hoofdstuk 11 van de richt-
lijn worden andere erfelijke stollingsfactordeficiën-
ties en trombocytopathie besproken.5 Omdat deze 
aandoeningen zeer zeldzaam zijn en patiënten met 
gespecialiseerde stollingsfactorpreparaten moeten 
worden behandeld is het advies om ook deze patiënten 
in een hemofiliebehandelcentrum te behandelen.

Organisatie van de zorg
De zorg voor patiënten met hemofilie en aanver-
wante stollingstoornissen bestaat  met name uit de 
begeleiding van de patiënten bij het voorkomen, en 
zo nodig behandelen, van bloedingen door het ge-
bruik van stollingsfactorconcentraten, en de coördi-
natie van de behandeling bij operaties en traumata. 
De zorg vraagt echter ook om andere specifieke exper-

Tabel 4. Keuze 1-deamino-8-d-arginine-vasopressine (ddAVp-) of vonwillebrandfactor (vwF)/factor VIII 
(FVIII)-concentraat bij de behandeling van de verschillende types van de ziekte van von willebrand.
type Von willebrand preparaatkeuze Opmerking

type 1 DDAVP DDAVP meestal effectief; bij 
onvoldoende	effectiviteit	vWF/FVIII-
concentraat

type 2A vWF/FVIII-concentraat DDAVP soms wel effectief; 
proefbehandeling geïndiceerd

type 2B vWF/FVIII-concentraat DDAVP gecontra-indiceerd in verband 
met verergeren trombocytopenie

type 2M vWF/FVIII-concentraat DDAVP meestal niet effectief; 
proefbehandeling geïndiceerd

type 2N vWF/FVIII-concentraat	of	DDAVP DDAVP vaak goede respons, maar snelle 
daling van FVIII; voor kleine bloedingen 
of ingrepen wel bruikbaar

type 3 vWF/FVIII-concentraat DDAVP niet werkzaam

‘platelet’-type trombocytentransfusie	en	vWF/FVIII-
concentraat

DDAVP gecontra-indiceerd in verband 
met verergeren trombocytopenie; 
ook	vWF/FVIII-concentraat	kan	
trombocytopenie verergeren
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tise, onder andere door de complicaties van de ziekte 
en van de behandeling. De zorg voor hemofiliepatiën-
ten vereist daarom multidisciplinaire expertise en vaar-
digheden die alleen kunnen worden opgedaan wan-
neer er voldoende hemofiliepatiënten in een ziekenhuis 
worden behandeld en gevolgd. Dit wordt ook als voor-
waarde gesteld in een Europees consensusdocument 
over de behandeling van hemofilie.10 Gezien de lage 
prevalentie van de ziekte is het daarom logisch en 
noodzakelijk dat de zorg voor hemofilie in gespeciali-
seerde hemofiliebehandelcentra is geconcentreerd. 
In een hemofilebehandelcentrum is een multidisci-
plinair behandelteam aanwezig. Dit team bestaat 
uit een hematoloog of internist en kinderarts, hemo-
filieverpleegkundige, fysiotherapeut, orthopedisch 
chirurg, revalidatiearts en maatschappelijk werker. 
Vaak zijn ook een klinisch geneticus, gynaecoloog, 
en maag-darm-leverarts betrokken. De internist 
(-hematoloog) of kinderarts is als hemofiliebehan-
delaar primair verantwoordelijk voor de behande-
ling van de hemofiliepatiënt en coördineert de mul-
tidisciplinaire zorg van de patiënt. Alle patiënten 
met hemofilie hebben een individueel behandelplan, 
waarin de aard en ernst van de hemofilie en de behan-
deling is vastgelegd. Iedere patiënt kan adequaat wor-
den behandeld door de beschikbaarheid van verschil-
lende stollingsfactorconcentraten. 
In een hemofiliebehandelcentrum worden hemo- 
filiepatiënten minstens 1 keer per jaar poliklinisch 
gezien en worden eventuele operaties of ingrepen 
uitgevoerd. In het centrum zijn speciële laboratorium-
voorzieningen voor stollingsonderzoek en moet  
gedurende 24 uur per dag hemostaseonderzoek (on-
der andere FVIII- en FIX-bepalingen en remmerbe-
paling) kunnen worden verricht. Behandeling met 
stollingsfactorproducten vindt normaliter plaats in 
een hemofiliebehandelcentrum. Bij ernstige of le-
vensbedreigende bloedingen of operaties moet de 

patiënt daarom naar een ziekenhuis met hemofilie-
behandelcentrum worden verwezen. In overleg met 
de Ambulancezorg Nederland is afgesproken dat 
patiënten met hemofilie direct worden getranspor-
teerd naar een ziekenhuis met een hemofiliebehan-
delcentrum, mits de klinische conditie van de pa-
tiënt dit mogelijk maakt, en de patiënt zelf aangeeft 
dat hij hemofilie heeft door een medische informa-
tiekaart of SOS-penning. Soms kan het in acute  
situaties medisch noodzakelijk zijn om aan een pa-
tiënt stollingsfactorconcentraat toe te dienen in een 
dichtbij gelegen ziekenhuis dat geen hemofiliebe-
handelcentrum is, en de patiënt daarna alsnog ver-
voerd wordt naar een hemofiliebehandelcentrum. 
Voorop staat dat de behandeling met stollingspro-
ducten niet onnodig vertraagd mag worden door 
logistieke problemen. Bij kinderen die nog niet thuis 
door de ouders worden geprikt, bijvoorbeeld voor 
profylaxe, kunnen de stollingsfactoren in een nabij-
gelegen ziekenhuis door de kinderarts worden toe-
gediend. De afspraak is dat het vaststellen van de 
dosering van stollingsfactoren die worden gebruikt 
voor de behandeling van hemofilie en aanverwante 
stoornissen, altijd onder verantwoordelijkheid van 
een arts uit een hemofiliebehandelcentrum plaats-
vindt. Hiervoor dient een behandelovereenkomst te 
worden opgesteld, waarin een behandelplan is opge-
nomen, dat door de behandelend arts en de hemo-
filiebehandelaar is ondertekend. De praktische toe-
diening van stollingsfactoren geschiedt onder 
verantwoordelijkheid van het ziekenhuis waar de 
toediening plaats heeft. 
Het is van groot belang om een goede registratie te 
hebben van de aan een patiënt uitgegeven en toege-
diende stollingsfactoren. Ervaringen in het verleden, 
zoals de overdracht van virale infecties en het optreden 
van remmende antistoffen door toediening van stol-
lingsfactorproducten, hebben het belang van een goede 

1.		De	zorg	voor	patiënten	met	hemofilie	en	aanverwante	hemostasestoornissen	is	geconcentreerd	
in hemofiliebehandelcentra.

2.		Bij	een	voorgenomen	operatie	of	ingreep	bij	een	hemofiliepatiënt	dient	altijd	tevoren	overleg	
plaats te vinden met de hemofiliebehandelaar.

3.		 Iedere	hemofiliepatiënt	heeft	een	individueel	behandelplan,	waarin	diagnose	en	behandelstrategie	
is opgenomen.

4.  Draagsters van hemofilie kunnen een bloedingsneiging hebben op basis van een verlaagd 
stollingsfactorgehalte.

5.  Zwangere draagsters van hemofilie dienen verwezen te worden naar een hemofiliebehandel-
centrum voor erfelijkheidsadvies en begeleiding van zwangerschap en partus.

Aanwijzingen voor de praktijk
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registratie van de uitgifte en het gebruik van de stol-
lingsfactoren aangetoond. Het hemofiliebehandelcen-
trum registreert daarom de aan iedere individuele pa-
tiënt uitgegeven stollingsfactorconcentraten in het 
kader van artikel 6 van het Besluit bloedproducten van 
3 april 1999. Door goede registratie van bijwerkingen 
kunnen calamiteiten tijdig worden onderkend zodat 
verdere schade wordt voorkomen. Daarnaast is er door 
de NVHB een calamiteitenplan opgesteld dat in wer-
king treedt bij onverwachte ernstige bijwerkingen of 
plotselinge tekorten aan producten. 

Conclusie
In de nieuwe richtlijn wordt op basis van recente li-
teratuur een overzicht gegeven over de huidige stand 
van zaken bij de diagnostiek en behandeling van hemo-
filie en aanverwante hemostasestoornissen. Hoewel 
de behandeling is geconcentreerd in 13 hemofiliebe-
handelcentra in Nederland, komen hematologen en 
andere medisch specialisten ook regelmatig in aan-
raking met deze patiëntengroep. Ofschoon het be-
leid altijd in overleg met de hemofiliebehandelaar 
dient plaats te vinden, is kennis van deze ziektebeel-
den en de wijze van organisatie van de zorg ook voor 
andere artsen van groot belang. 

De complete richtlijn is terug te vinden op de website 
van de Nederlandse Vereniging voor Haematologie 
en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 
CBO. Een gedrukt exemplaar is op te vragen bij het 
secretariaat van de NVHB via e.mauserbunschoten@
umcutrecht.nl.
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