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Explanation of the guidelines on treatment of patients with thrombotic  
microangopathy   

dr. T. Netelenbos1, prof. dr. J.J. Zwaginga1,2 en dr. R. Fijnheer3

Toelichting op de richtlijn voor 
behandeling van patiënten met 
trombotische microangiopathie 

SAMENVATTING 
Eind vorig jaar is de nieuwe ‘Richtlijn voor behande-
ling van patiënten met trombotische micro-angio- 
pathie’ gepubliceerd.1 Deze richtlijn is tot stand  
gekomen vanuit een initiatief van de werkgroep 
Niet-oncologische hematologie van de Nederlandse 
Vereniging voor Hematologie en door samenwerking 
met de Richtlijnencommissie van de Nederlandse 
Federatie voor Nefrologie (dr. H.W. van Hamersvelt), 
de landelijke werkgroep aHUS (dr. N. van de Kar,  
kindernefroloog, en prof. dr. J.F.M. Wetzels, nefro-
loog), de TTP-patiëntenvereniging (Stichting Zeldzame 
Bloedziekten) en de Nierpatiëntenvereniging Neder-
land. De tekst in deze toelichting is geen exacte weer-
gave van de richtlijn, maar behelst de belangrijkste 
onderwerpen uit de richtlijn vanuit het oogpunt van 
de hematoloog. Dit betreft de acute opvang en initiële 
diagnostiek van een patiënt met een trombotische 
microangiopathie (TMA) en de initiële behandeling 
bij de belangrijkste specifieke oorzaken van een TMA.
(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:373-81)

SUMMARY
Last year the guidelines on treatment of patients 
with thrombotic microangiopathy were published 
online.1 These guidelines were established upon an 
initiative of the Non-oncological working party of  
the Dutch Society of Haematology in collaboration 
with the Dutch Federation for Nephrology (H.W. van  
Hamersvelt, MD), the National working party aHUS 
(N. van de Kar, MD, pediatric nephrologist, and prof. 
J.F.M. Wetzels, MD, PhD, nephrologist), the TTP  
patient society (Foundation of rare blood diseases) 
and the Dutch kidney patient society. The text in this 
explanation is no exact replica of the guidelines but 
summarizes the most important topics from the 
point of view of the haematologist. This concerns 
the acute care and initial diagnostics of a patient 
with a thrombotic microangiopathy (TMA) and the 
initial treatment of the most common specific causes 
of TMA.

INLEIDING
De richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische 
microangiopathie (TMA) vervangt de vorige richtlijn ‘Trom-
botische Trombocytopenische Purpura’ (TTP) van de Neder-
landse Vereniging voor Hematologie uit 2011. De richtlijn 
omvat nu een breder palet aan aandoeningen die een TMA 

kunnen veroorzaken en incorporeert uitbreiding van kennis 
met name op het terrein van de atypische HUS (aHUS).2-8  
In de titel van de richtlijn wordt de term TMA gebruikt  
als overkoepelende term voor een heterogene groep aandoe-
ningen, die allemaal worden gekenmerkt door intravasculaire 
hemolyse, trombocytenverbruik en orgaanschade door geas-
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socieerde microvasculaire vaatafsluiting. Het doel van deze 
richtlijn is richting te geven aan differentiële diagnostiek  
van TMA, de therapeutische keuzes in de acute fase en de  
behandeling op langere termijn van TTP, aHUS, STEC-HUS 
en secundaire TMA. 
Alle vormen van trombotische microangiopathie hebben 
overlappende symptomatologie die optreedt door obstructie 
van de microcirculatie met aggregaten van trombocyten en 
fibrinedraden. Hierdoor treedt mechanische intravasculaire 
hemolyse op en worden plaatjes verbruikt, met uiteindelijk 
orgaanschade in de organen waarin de microcirculatoire af- 
wijkingen optreden (zie Figuur 1).8 Er zijn diverse oorzaken van 
TMA bekend. Het klinisch beeld overlapt gedeeltelijk, maar 
soms wordt op grond van de voorgeschiedenis of bepaalde 
ziekteverschijnselen wel een oorzaak voor de TMA waarschijn-
lijk (zie Figuur 2, pagina 375). De meest bekende oorzaken zijn: 
-  TTP, hierbij ontstaat TMA door een verminderde activiteit 

van het enzym ADAMTS13;3 
-  STEC-HUS, hierbij wordt de TMA uitgelokt door een 

gastro-intestinale infectie veroorzaakt door shigatoxine- 
producerende stammen E. coli of Shigella dysenteriae;4 

-  Atypische HUS (aHUS), hierbij is sprake van disregulatie 
van de alternatieve route van het complementsysteem  
en wordt vaak, maar niet altijd, een afwijking in het com-
plementsysteem gevonden en/of antistoffen tegen comple-
mentfactor H;7

-  Secundaire TMA, zoals ten gevolge van medicatie(‘drug- 
induced’-TMA; DITMA);9 

-  Overige aandoeningen zoals maligne hypertensie, zwanger-

schap (HELPP), maligniteit (paraneoplastisch), post-stamcel-
transplantatie, virale infectie waaronder hiv, Streptococcus 
pneumoniae-infectie, systeemziekte zoals SLE, antifosfoli-
pidensyndroom.

Verwarrend in de naamgeving is het feit dat de termen HUS 
en TTP beide het proces van trombotische microangiopathie 
beschrijven. Aan deze termen kan men dan ook niet de  
onderliggende oorzaak herkennen. Het is een kwestie van 
afspraak welke oorzaak-met-ziektebeeld men met welk  
acroniem aanduidt. Wij pleiten ervoor om de term TMA te 
gebruiken zo lang de oorzaak van de TMA niet is vastgesteld.

HOE HERKENT MEN EEN PATIËNT 
MET TMA?
De klinische symptomen zijn sterk afhankelijk van de oor-
zaak en de ernst van de intravasculaire hemolyse en de mate 
van betrokkenheid van de verschillende organen. Deze symp-
tomen zijn anemie-gerelateerd, trombopenie-gerelateerd, 
hemolyse-gerelateerd, orgaan-gerelateerd (nier, hersenen, 
huid en extremiteiten, hart, tractus digestivus) of infectie- of 
toxine-gerelateerd. 

WELKE GEGEVENS UIT DE ANAMNESE 
EN LICHAMELIJK ONDERZOEK DIENT 
MEN TE VERKRIJGEN BIJ EEN NIEUWE 
PATIËNT MET TMA?
Belangrijke gebeurtenissen uit de voorgeschiedenis zijn eer-
dere trombo-embolieën, abortus, intra-uteriene vruchtdood, 
bloedtransfusies en onverklaarbare trombopenie. De actuele 

Trombocytopenie + Micro-angiopathische
hemolyse

Neurologische
symptomen

Nierinsufficiëntie

Gastro-intestinale
symptomen

+

FIGUUR 1. Trombotische microangiopathie omvat de combinatie van trombocytopenie, microangiopathische hemolyse en 

tekenen van orgaanschade.
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anamnese behelst aan/afwezigheid van koorts, aanwezigheid 
van infecties en buikpijn. Bij bloedingen is de ernst, type en 
duur van bloedingen in huid en slijmvliezen van belang. 
Vraag naar vochtinname en urineproductie gedurende de 
afgelopen dagen en of er een verandering in kleur van de 
urine was (aanwijzing hemolyse). Vraag naar (bloederige) 
diarree, diarree bij familie of huisgenoten, en neem een  
voedings- en hygiëne-anamnese (barbecue, onvoldoende 
verhit vlees, fecaal verontreinigd voedsel) af. Let op neuro- 
logische symptomen en visusklachten. Vraag naar risico- 
factoren voor hiv-infectie en tropenbezoek. Is er sprake van 
een zwangerschap en wat was het beloop van eventuele  
vorige zwangerschappen? Van belang is ook de familieanam-
nese met vergelijkbare episodes/diagnoses, nierziekten in 
familie, familieleden met eindstadium nierfalen, hypertensie 
en hart- en vaatziekten. Vraag naar medicatiegebruik. Is er een 
maligniteit of aanwijzingen hiervoor? Betreft het een patiënt 
met een orgaantransplantatie of stamceltransplantatie? Zijn 
er bekende systeemziekten zoals SLE? Bij het lichamelijk  
onderzoek let men op de bloeddruk, oedemen, orthostase, 
aanwijzingen voor longoedeem, pleura- of pericardvocht. 
Een oriënterend neurologisch onderzoek is van belang. 

WELK INITIEEL LABORATORIUM- EN 
BEELDVORMEND ONDERZOEK MOET 
GESCHIEDEN BIJ EEN PATIËNT 
DIE WORDT VERDACHT VAN TMA?
Het initiële laboratoriumonderzoek bij het ziektebeeld van 
TMA wordt gekenmerkt door Coombs-negatieve hemolyse 
met fragmentocyten (=schistocyten), hoog aantal reticulo-
cyten, en verhoogd LDH en bilirubine, trombopenie en 
meestal een nierfunctiestoornis. Deze afwijkingen bij het 
laboratoriumonderzoek variëren in ernst tussen de ver- 
schillende oorzaken en klinische beelden van TMA. Ze  
kunnen echter niet betrouwbaar differentiëren tussen de 
verschillende oorzaken. 

WELK AANVULLEND LABORATORIUM- EN 
BEELDVORMEND ONDERZOEK KAN 
WORDEN VERRICHT ALS BIJ EEN PATIËNT 
TMA IS AANGETOOND (TER DIFFEREN-
TIATIE VAN OORZAAK EN VAN BELANG 
VOOR VERDERE BEHANDELING)?
Om de oorzaken van een TMA te differentiëren dient diag-
nostiek naar de STEC-bacterie te worden ingezet: altijd op 

TMA

aHUS
Afwijkende

complementregulatie

- Genetische mutaties
- Verworven deleties, 

antistoffen

TTP
ADAMTS13-afwijkingen:

- Genetisch
- Auto-antistoffen

Defect cobalamine-
metabolisme

SLE
Antifosfolipiden-

syndroom
Maligniteit

Orgaantransplantatie/ 
beenmergtransplantatie

Maligne hypertensie

Medicatie (‘drug-induced’ TMA):
- quinine, tacrolimus, sirolimus, 

ciclosporine, bleomycine, 
mitomycine, cisplatinum, 
rifampicine, clodripogel, 
ticlopedine, bevacicumab, 

interferon-y, OAC 

Zwangerschap

Infectie-geïnduceerd:
- STEC-HUS
- Streptococcus pneumoniae
- Hiv, parvo, CMV

FIGUUR 2. Het klinische beeld van een trombotische microangiopathie kan vele oorzaken hebben. 
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kinderleeftijd, maar in principe bij alle patiënten in geval van 
(al dan niet bloederige) diarree of diarree in de omgeving of 
in de recente voorgeschiedenis (in principe combinatie van 
fecesonderzoek én serologie inzetten). Hetzelfde geldt voor 
het ADAMTS13-gehalte: activiteit en bij activiteit <10% ook 
antistoffen bepalen (via Sanquin of lokaal laboratorium).  
Tevens diagnostiek van complementfactoren, virologisch 
onderzoek: serologisch onderzoek/PCR op hiv (bij risico- 
factoren), antifosfolipidenantistoffen, lupus-anticoagulans en 
anti-β2-glycoproteïne. Bij aanwijzingen voor systeemziekte 
(SLE): ANA en eventueel ENA en anti-dsDNA. Bij koorts zet 
men bloedkweken (focusonderzoek) in en bij neurologische 
symptomen afbeeldend onderzoek cerebrum (MRI of CT) 
voor het uitsluiten van bloedingen. Bij ernstige hypertensie 
en/of visusstoornissen: fundoscopie door een oogarts. 

WELKE AANDOENING-SPECIFIEKE 
OORZAKEN ZIJN ER EN WELKE 
UITKOMST KUNNEN WE VERWACHTEN?
Hieronder worden de meest voorkomende oorzaken bespro-
ken, voor overige oorzaken zie de richtlijn.1

TROMBOTISCHE TROMBOCYTOPENISCHE 
PURPURA (TTP)
Acute TTP betreft meestal vrouwelijke patiënten met diepe 
trombopenie (<20-30 x 109/l trombocyten) en symptomen, 
die vaak aan de hemolyse voorafgaan: CNS meestal aangedaan 
(70%), koorts (50%). Meestal is er een normale nierfunctie 
of slechts milde nierinsufficiëntie (creatinine <170 umol/l). 
Tien procent van de eerste aanvallen van TTP worden gezien 
tijdens zwangerschap. Erfelijke vormen van TTP worden 
meestal op zeer jonge leeftijd gezien met soms alleen geïso-
leerde trombopenie. Zonder behandeling loopt acute TTP in 
90% van de gevallen dodelijk af. Door tijdige diagnose kan 
deze levensbedreigende aandoening momenteel bij 85% van 
de patiënten met succes worden behandeld.14 Het betreft 
een zeldzame aandoening. Acute TTP ontstaat bij vrijwel 
alle patiënten door een verminderde activiteit van het enzym 
dat von-willebrandfactor afbreekt tot kleinere eenheden,  
het protease ADAMTS13.10-12 De deficiëntie van ADAMTS13 
ontstaat door een verworven autoantistof tegen ADAMTS13. 
ADAMTS13-activiteit <10% is vrijwel bewijzend voor TTP. 
ADAMTS13-activiteit >10% maakt de kans op TTP kleiner, 

Aanwijzingen voor:
maligniteit, SLE, 
hypertensie, 
medicamenteus, hiv
Pneumokokkensepsis
Zwangerschap (zie figuur 2)

ADAMTS13- en STEC-diagnostiek

ADAMTS13 <10% ADAMTS13 >10% STEC-diagnostiek
positief

TTP STEC-HUS

Nee: aHUS Ja: secundaire TMA

*

*TTP met normaal ADAMTS13 is zeldzaam

FIGUUR 3. Diagnostiek van ADAMTS13 en STEC. De initiële diagnostiek van ADAMTS13 en STEC bepaalt of er sprake is 

van trombotische trombocytopenische purpura of een shigatoxine-producerende Escherichia Coli hemolytisch uremisch 

syndroom. Als ADAMTS13 >10% is zullen andere oorzaken van TMA moeten worden overwogen.
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maar sluit de diagnose niet met zekerheid uit (zie Figuur 3, 
pagina 376). Aanwezigheid van de ADAMTS13-autoanti- 
stoffen is 100% specifiek voor TTP. Afwezigheid van autoanti- 
stoffen bij afwezige ADAMTS13-activiteit wijst bij een posi-
tieve familieanamnese op de zeer zeldzame congenitale vorm. 
Hiervoor dient DNA-diagnostiek voor mutatieanalyse van 
ADAMTS13 te worden ingezet (Sanquin, Radboudumc).10

SHIGATOXINE-PRODUCERENDE ESCHERICHIA 
COLI HEMOLYTISCH UREMISCH SYNDROOM 
(STEC-HUS)
STEC-HUS is de meest voorkomende vorm van HUS (90%) 
en komt het meest voor op de kinderleeftijd. In de meerder-
heid van de gevallen is sprake van een prodromale fase van 
diarree, vaak bloederig van aard. Het betreft vaak geïsoleerde 
gevallen van kinderen met contact met fecaal verontreinigd 
voedsel en/of diercontact, mens op mens. In >90% van de 

gevallen zijn er ernstige nierfunctiestoornissen waarvoor bij 
50% ook dialyse nodig is. Bij 20% zijn er neurologische ver-
schijnselen in de acute fase (het merendeel herstelt in verder 
beloop). Zeer zeldzaam zijn cardiale symptomen en pancreas-
betrokkenheid (hypoglykemieën). Recentelijk zijn er ook 
epidemieën bij volwassenen geweest met ernstige nierinsuf-
ficiëntie. Het op tijd stellen van de diagnose is cruciaal voor 
het beloop, zodat adequate symptomatische behandeling, 
waaronder nierfunctievervangende therapie (70%), tijdig 
wordt gestart. Mortaliteit in de acute fase bedraagt 2-5%. De 
meest voorkomende oorzaak is een gastro-intestinale infectie 
met shiga-producerende E. coli (STEC), in het merendeel met 
het serotype O157:H7. De diagnose wordt gesteld door posi-
tieve feceskweken en/of positieve fecale PCR shiga-toxines 
en/of positieve serologie van antistoffen tegen O-antigeen 
(voor richtlijn diagnostiek: www.rivm.nl).6 STEC-infectie is 
een meldingsplichtige infectie (GGD/RIVM).

Klassieke route
Immuuncomplexen

Apoptoptische cellen
Lectineroute

Bacteriële
oppervlakten

Alternatieve
route

Vreemde
oppervlakten

LPS, IgA

C5b-9 
(MAC)

C5 
convertases

C3b

C3

MBL
Ficolins C3(H2O)C1q

Factor H
(+ factor I)

C2
C4

C4b2a

C3bBb

C3a

C5a

B,D
Properdine

FIGUUR 4. Atypisch hemolytisch syndroom. Bij het atypische hemolytisch uremisch syndroom is er een ongecontroleerde 

activatie van de alternatieve route van het complementsysteem. Dit kan zijn ten gevolge van een afwijking in een of meer van 

de genen betrokken bij complementregulatie of autoantistoffen.
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ATYPISCH HEMOLYTISCH UREMISCH 
SYNDROOM (AHUS)
Bij de eerste presentatie is de kliniek vaak niet altijd even 
duidelijk.6,8,21 In het merendeel (80%) van de gevallen wordt 
een abrupt begin gezien met meestal ernstige nierinsuffi- 
ciëntie (>85%), soms als geïsoleerd symptoom, waarvoor 
vaak dialyse nodig is (60%). Vaak is er (ernstige) hypertensie 
en oedeem. Hemolyse staat meer op de voorgrond dan trom-
bopenie (zelden <20 x 109/l trombocyten). Bij ongeveer 
50% van de patiënten is het trombocytengetal >100 x 109/l.6  
Bij een klein deel van de patiënten wordt een subklinisch  
beloop van weken tot maanden gezien.16 Vaak wordt een uit-
lokkende factor beschreven zoals bovensteluchtweginfectie 
of gastro-intestinale infectie, vaccinatie en zwangerschap. 
Ook aHUS kent extrarenale symptomen in de acute fase: 
meest frequent neurologische symptomen (30-40%), weinig 
frequent cardiale ischemie (myocardinfarct, cardiomyopa-
thie). aHUS kent familiaire (15-20%) alsmede sporadische 
vormen en kan recidiveren. Eerste manifestaties kunnen op 
alle leeftijden optreden, ook bij genetische oorzaken (zoals 
in zwangerschap). De diagnose aHUS wordt gesteld per  
exclusionem indien er geen andere oorzaken voor HUS aan-
wezig zijn, dat wil zeggen geen STEC-infectie, ADAMTS13- 
activiteit >10% en geen andere onderliggende oorzaken van 
secundaire TMA, zoals zwangerschap, medicijngebruik of 
hypertensieve crises.7 Verlaagd complement C3 kan een 
aanwijzing zijn voor aHUS, maar wordt lang niet bij alle  
patiënten beschreven. Een normaal serum C3 sluit de diag-
nose aHUS derhalve niet uit. Het meten van de complement- 
eiwitten C3/C4 wordt wel ingezet, maar heeft geen discrimi-
nerende functie in de differentiaaldiagnose. Een verlaagd C3 
kan wel een aanwijzing zijn voor aHUS. Een verhoogd com-
plementactivatieproduct C3d kan wijzen op een verhoogde 
activatie van de alternatieve route van het complement- 
systeem.
Het pathofysiologisch mechanisme is ondertussen steeds 
duidelijker: aHUS ontstaat ten gevolge van een ongecontro-
leerde activatie van de alternatieve route van het comple-
mentsysteem (zie Figuur 4). Bij 40 tot 60% van de patiënten 
kan inmiddels een afwijking in een of meer van de genen 
betrokken bij complementregulatie (factor H, factor H ‘related’ 
1-5, factor I,MCP,C3, factor B en trombomoduline) worden 
aangetoond.13 Tussen 6-10% van de patiënten heeft een  
verworven vorm met autoantistoffen tegen factor H. Deze 
autoantistoffen zijn geassocieerd met een homozygote deletie 
van complementfactor-H-gerelateerd proteïne 1 en 3, en deze 
antistoffen worden meestal aangetroffen bij kinderen en 
jongvolwassenen. Naast mutaties in de complementgenen 
worden ook twee met aHUS geassocieerde haplotypen van 
factor H en MCP beschreven die predisponeren tot het  

krijgen van aHUS. De aanwezigheid van deze beide haplo- 
typen verhoogt het penetrantiepercentage van 50% naar  
70-80% op het krijgen van aHUS.14 Dit alles maakt dat men 
tegenwoordig spreekt over een genetisch complementprofiel, 
zogenoemd complementtype met een verhoogde vatbaar-
heid voor aHUS. Genetische analyse van complementgenen, 
alsmede aantonen van de aanwezigheid van antistoffen tegen 
factor H, wordt gedaan in het Radboudumc te Nijmegen  
en Sanquin (www.sanquin.nl/producten-diensten/diagnostiek) 
te Amsterdam. Alle patiënten met aHUS dienen hierop te 
worden getest, mede omdat de genetische achtergrond belang-
rijk is voor het inschatten van de prognose en het recidief- 
risico na niertransplantatie. Genetische analyse is ook nodig 
met het oog op donorselectie.

WELKE BEHANDELING MOET INITIEEL 
WORDEN INGEZET IN AFWACHTING VAN 
EEN DIAGNOSE?
Bij verdenking van TMA is het belangrijk om in afwachting 
van specifieke testen direct met behandeling van plasma-
wisselingen te starten, tenzij sprake is van eerder vastgestelde 
onderliggende ziekte (zie Figuur 5, pagina 379). Dit geldt 
echter niet voor hiv en mogelijk catastrofaal antifosfolipiden-
syndroom, waar behandeling met plasmawisseling wel geïn- 
diceerd is. Bij gebruik van TMA-gerelateerde medicatie (‘drug- 
induced’-TMA), sterke verdenking op STEC-HUS (kinderen 
met bloederige diarree), zwangerschap met evidente pre- 
ecclampsie/HELPP en hypertensiecrisis (maligne hypertensie) 
zijn plasmawisselingen niet geïndiceerd. Aangezien plasma-
wisselingen levensreddend zijn bij TTP en irreversibel nier-
functieverlies bij aHUS kunnen voorkomen, dient deze behan-
deling in de meeste gevallen zo spoedig mogelijk te worden 
gestart (na afname van bloed voor ADAMTS13-activiteit). In 
de praktijk wordt TTP in de meeste centra behandeld door 
de hematoloog en HUS door de nefroloog, waarbij goede  
samenwerking noodzakelijk is gezien de overlap tussen kli-
nische beelden. De plasmawisselingen kunnen plaatsvinden 
met centrifugetechniek (plasmaferese met citraat, meestal 
onder verantwoordelijkheid van een hematoloog) of met filtra-
tietechniek (plasmafiltratie met heparine of citraat, meestal 
onder verantwoordelijkheid van een (kinder)nefroloog). Bij de 
gepubliceerde klinische studies met eindpunt mortaliteit is 
vaak onduidelijk of plasmaferese of plasmafiltratie is toegepast. 
Beide technieken lijken even effectief te zijn in het verwijderen 
van hoog multimeer von-willebrandfactor, zoals aangetoond 
in een kleine Nederlandse studie.15 Plasmaferese (met citraat) 
heeft het voordeel dat er geen heparine nodig is. Indien (acute) 
behandeling alleen met plasmafiltratie kan worden uitgevoerd, 
zal dit bij ernstige trombopenie moeten worden uitgevoerd 
zonder heparine of met citraatantistolling. 

RICHTLIJNEN
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WELKE BEHANDELING IS VOOR DE 
SPECIFIEKE TMA’S ‘EVIDENCE-BASED’ 
GEÏNDICEERD?
BEHANDELING VAN TTP 
Bij acute TTP is plasmawisseling levensreddend.16 Ook bij 
twijfel over de diagnose en zeker bij aanwijzingen voor  
orgaanschade dient de patiënt zo snel mogelijk te worden  
behandeld als TTP met plasmawisseling. In een systematisch 
overzichtsartikel is aangetoond dat plasmawisseling superieur 
is ten opzichte van plasma-infusie.16 Plasmawisseling dient 
plaats te vinden met plasma 1,5-maal plasmavolume gedu-
rende drie dagen, gevolgd door dagelijkse plasmawisseling 
met eenmaal plasmavolume totdat minimaal twee dagen 
complete respons is bereikt. De plasmawisseling kan bij een 

zeer snel responderend patiënt in vijf dagen klaar zijn.13 Dit 
is een wijziging ten opzichte van de vorige richtlijn, waarbij 
bij alle patiënten een afbouwschema werd gehanteerd. Zie 
voor de responscriteria en behandeling bij onvoldoende  
respons de richtlijn.1

Naast plasmawisseling is behandeling met corticosteroïden 
geïndiceerd.2 Deze behandeling met corticosteroïden kan bij 
twijfel aan de diagnose en bij belangrijke contra-indicaties 
(infecties) worden uitgesteld totdat de diagnose TTP zeer 
waarschijnlijk is (door bevestiging met afwezig ADAMTS13). 
Tijdens prednison geeft men ulcusprofylaxe met een proton-
pompremmer en verder foliumzuur ter ondersteuning van 
de hematopoëse. Rodebloedcelconcentraten en trombocy-
tenconcentraten worden alleen gegeven bij respectievelijk 

Therapeutische strategie TMA

Start plasmawisseling (PW) zo 
snel mogelijk

(‘acuut’ bij orgaanschade)
Dagelijks 1,5 x plasmavolume 

(PV) tegen plasma

Start steroïden
Na 3 dagen: PW 1 x PV
Stop  als CR >2 dagen
Bij PR op dag 7, PW 5 x in 7 dagen
Bij ontbreken respons overweeg:
- 2 dd PW, rituximab, splenectomie, 
ciclosporine

‘Supportive care’

Continueer PW 1,5 x PV 
Bij ontbreken respons op dag 5 
start eculizumab*
Bij respons op dag 5:
Bouw PW af in 2 weken
Bij falen afbouw PW:
eculizumab*
Bij kinderen eventueel direct 
eculizumab*

Als TTP
<4-8 uur Als verdenking

aHUS
Stop PW als:

- Secundaire TMA
- STEC-HUS

* In overleg met 
landelijke aHUS-

werkgroep

FIGUUR 5. Behandeling van trombotische microangiopathie. De initiële behandeling van een trombotische microangiopathie 

bestaat uit plasmawisselingen (PW). Nadat de diagnostiek van ADAMTS13 en STEC bekend is geworden, wordt gecontinueerd 

met PW bij TTP en verdenking op aHUS. Bij STEC-HUS of secundaire TMA worden de PW gestaakt en ‘supportive care’ ingezet. 

Na vijf dagen PW zonder respons bij verdenking op aHUS kan eculizumab worden overwogen in overleg met de landelijke 

aHUS-werkgroep.
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symptomatische anemie en bij levensbedreigende bloedingen 
(WHO-graad III/IV) en dus niet preventief bij ingrepen of 
‘minor’ bloedingen. Gezien de pathofysiologie is vooral terug-
houdendheid met plaatjestransfusie gewenst. De negatieve 
invloed van plaatjestransfusie bij TTP is echter onzeker.17,18 
Gezien het grote belang van de uitslag van ADAMTS13- 
activiteit voor het verdere beleid dient de behandelaar goede 
afspraken met het laboratorium te maken, zodat de uitslag 
van deze bepaling zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 
te allen tijde binnen 48 uur, beschikbaar is. Indien plasma-
wisseling niet onmiddellijk kan worden gestart: plasma- 
infusie met 2-3 eenheden plasma.

BEHANDELING VAN STEC-HUS
Bij STEC-HUS is er geen plaats voor plasmawisseling.16  
Behandeling dient te bestaan uit adequate ‘supportive care’, 
goede vocht- en mineralenhuishouding, bloeddrukregulatie, 
nierfunctievervangende therapie en zo nodig bloedtrans- 
fusies. Gezien het risico op exacerbatie dient men zeer 
terughoudend te zijn met trombocytentransfusie. De plaats 
van antibiotica bij STEC is onzeker, maar uit recent onder-
zoek is gebleken dat antibiotica (mits afgestemd op de  
E. coli-resistentie of -gevoeligheid) niet schadelijk en mogelijk 
effectief zijn.19 Bij STEC-HUS is er geen bewijs en dus indi-
catie voor het gebruik van eculizumab.4

INITIËLE BEHANDELING VAN ATYPISCHE HUS
Gezien de complexiteit van de behandeling is een landelijke 
werkgroep aHUS opgericht met in ieder UMC een vertegen-

woordigende nefroloog en kindernefroloog. Het verdient 
aanbeveling om bij iedere patiënt met vermoedelijke aHUS 
in een zo vroeg mogelijk stadium met een van de leden van 
deze werkgroep te overleggen. Bij verdenking op aHUS dient 
diagnostiek ter uitsluiting van andere oorzaken van HUS/
TMA zo spoedig mogelijk te worden ingezet (in ieder geval 
ADAMTS13 en diagnostiek naar STEC-HUS). Omdat de uit-
slagen niet meteen beschikbaar zullen zijn, wordt zo spoedig 
mogelijk gestart met bij voorkeur dagelijkse plasmaferese/
plasmafiltratie (zie Figuur 5).7 Bij kinderen kan worden  
overwogen om in overleg met de landelijke werkgroep aHUS 
direct te starten met eculizumab (remmer van terminaal 
complementcomplex). Indien er na vier sessies plasma- 
wisseling geen verbetering optreedt (duidelijke stijging van 
het aantal trombocyten en daling van LDH) bij normale 
ADAMTS13-activiteit (>10%) en afwezigheid van STEC/
EHEC-infectie, dient te worden overlegd met een lid van de 
landelijke werkgroep aHUS van een van de UMC’s voor 
overplaatsing van de patiënt voor behandeling met eculizu-
mab volgens de richtlijn aHUS.36 Bij behandeling met eculi-
zumab is vaccinatie tegen Neisseria meningococcae-bacterie 
een vereiste en in de eerste twee weken van de behandeling 
met eculizumab is antibiotische profylaxe tegen meningo- 
kokkeninfectie noodzakelijk. Naast plasmawisselingen en 
eculizumab moet ook worden gezorgd voor agressieve 
bloeddrukbehandeling (tot waarden <30/80 mmHg) en 
dient eventueel luxerende medicatie direct te worden gestaakt. 
Zie voor de behandeling na start van eculizumab en de  
behandeling bij recidief-aHUS de richtlijn.1

RICHTLIJNEN

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Trombotische microangiopathie (TMA) omvat een heterogene groep aandoeningen, die allemaal worden 
gekenmerkt door intravasculaire hemolyse, trombocytenverbruik en orgaanschade door geassocieerde 
microvasculaire vaatafsluiting.

2 Bij verdenking van TMA is het belangrijk om in afwachting van specifieke testen direct met behandeling 
van plasmawisselingen te starten tenzij er sprake is van eerder vastgestelde onderliggende ziekte.

3 Bij acute trombotische trombocytopenische purpura (TTP) is plasmawisseling levensreddend, waarbij 
immuunmodulatie met prednison wordt toegevoegd. 

4 Bij shigatoxine-producerende Escherichia coli hemolytisch uremisch syndroom (STEC-HUS) heeft  
plasmawisseling geen plaats in de behandeling.

5 Bij verdenking op een atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) kan na uitsluiting van TTP en 
STEC-HUS na vier sessies plasmawisseling zonder verbetering in overleg met de landelijke werkgroep 
aHUS eculizumab worden overwogen.
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CONCLUSIE
De richtlijn voor behandeling van patiënten met trombo- 
tische microangiopathie biedt diagnostische en therapeu- 
tische handvatten voor de arts die te maken heeft met de 
opvang van de acute patiënt met het beeld van een TMA. Bij 
een patiënt met TTP staat op dit moment de behandeling 
met plasmawisselingen nog op de eerste plaats, waarbij in 
de nieuwe richtlijn het aantal plasmawisselingen sneller  
kan worden afgebouwd bij een goed responderende patiënt. 
Verder leiden nieuwe inzichten in de pathogenese van aHUS 
tot een duidelijkere routing van patiënten met een TMA  
en op de voorgrond staande nierinsufficiëntie die na aanvan-
kelijke behandeling met plasmawisselingen onvoldoende 
respons hebben. Deze kunnen nu voor eculizumab in aan-
merking komen na overleg met de aHUS-werkgroep. 
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