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SAMENVATTING 
Het catastrofaal antifosfolipidensyndroom (CAPS) is 
een levensbedreigend ziektebeeld, dat wordt geken-
merkt door snel progressief multi-orgaanfalen. Door 
tijdige onderkenning en behandeling van CAPS kan 
het mortaliteitsrisico sterk worden verlaagd. Hoewel 
de klinische presentatie van CAPS lijkt op die van 
andere trombotische microangiopathieën, zoals TTP 
en HUS, dient bij verdenking op CAPS direct met  
behandeling te worden gestart, in afwachting van 
verdere diagnostiek. In dit artikel worden de huidige 
inzichten met betrekking tot de behandeling van 
CAPS besproken.
(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:395-400)

SUMMARY
Catastrophic antiphospholipid syndome is a severe, 
life threatening disorder with a high mortality rate.  
It is characterized by progressive multi-organ failure 
due to vascular occlusion. Adequate identification  
of patients with CAPS and immediate medical treat-
ment can reduce the mortality rate significantly. Al-
though the clinical presentation of CAPS resembles 
that of other thrombotic microangiopathies, such as 
TTP and HUS, treatment of possible CAPS should 
be started immediately, while awaiting diagnostics. 
In this article, we will discuss the current status of 
treatment options of CAPS.

INLEIDING
Het antifosfolipidensyndroom (APS) wordt gedefinieerd als 
het optreden van veneuze en/of arteriële trombose of zwanger-
schapsmorbiditeit (habituele miskramen, foetale dood of 
vroeggeboorte) in combinatie met de langdurige aanwezig-
heid van circulerende antifosfolipiden-antistoffen (aPL) (zie 
Tabel 1, pagina 396).1 APS komt voor als primaire ziekte, 
maar wordt ook vaak secundair aan andere auto-immuun-
ziekten gezien; 30-40% van de patiënten met APS heeft  
tevens systemische lupus erythematosus (SLE).2

Het catastrofaal antifosfolipidensyndroom (CAPS) is een zeld-
zame complicatie van APS en treedt op bij ongeveer 1% van 
de APS-patiënten. CAPS is een zeer ernstig ziektebeeld,  
gekenmerkt door massale (met name arteriële) trombose 
van kleine bloedvaten, leidend tot multi-orgaanfalen.3 De 

mortaliteit bij CAPS is hoog, tot wel 50%.4 Hoewel de  
uitkomsten met adequate en snelle behandeling iets beter 
zijn, is er nog altijd sprake van een mortaliteitspercentage 
van 20 tot 40%.3

De diagnose CAPS kan worden gesteld als sprake is van 
aanwezigheid van antifosfolipiden-antistoffen en er daarnaast 
tegelijkertijd, of in het tijdsbestek van maximaal één week, 
orgaanfalen van drie of meer orgaansystemen optreedt; voor 
een definitieve diagnose is histopathologische bevestiging 
van occlusie van kleine bloedvaten nodig (zie Tabel 2, pagina 
396). 
Een hogere incidentie van CAPS wordt gezien tijdens en na 
zwangerschap en bij intercurrente infecties; CAPS kan echter 
ook optreden zonder dat een uitlokkende factor kan worden 
geïdentificeerd.3
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PATHOGENESE
In tegenstelling tot wat de naam suggereert, zijn aPL gericht 
tegen plasma-eiwitten met affiniteit voor fosfolipiden, niet 
tegen de fosfolipiden zelf. De officiële classificatiecriteria 
voor APS erkennen drie verschillende varianten. Twee van 
deze aPL-varianten zijn gericht tegen het plasma-eiwit 
β2-glycoproteïne I (β2GPI): de zogenoemde anticardiolipine 
antistoffen, gericht tegen de combinatie van het eiwit β2GPI 
en het fosfolipide cardiolipine, en de directe anti-β2GPI- 
antistoffen. De derde aPL-variant manifesteert zich als in- 
vitroremmer van de stolling en staat bekend onder de naam 
lupusanticoagulans (LAC). Het antigeen waartegen de anti-
stoffen die LAC veroorzaken zijn gericht is niet bekend, maar 

antistoffen tegen β2GPI kunnen LAC veroorzaken.6 Prospec-
tieve cohortstudies laten zien dat LAC het sterkst is geasso-
cieerd met een risico op trombose of zwangerschapsmor- 
biditeit.7,8 Daarnaast zijn er aanwijzingen dat patiënten  
met alle drie de aPL-varianten, zogenoemde tripelpositieve 
patiënten, in de hoogste risicocategorie vallen.9 

De meeste gegevens over de pathofysiologie van trombose 
bij patiënten met aPL zijn verkregen met in-vitro-onderzoek. 
Er zijn aanwijzingen dat aPL trombocyten en het endotheel 
activeren en zorgen voor de activatie van neutrofiele granu-
locyten en monocyten. Ook hebben aPL een verstorend effect 
op de anticoagulante werking van het proteïne-C-systeem.10 
Deze fenomenen leiden tot het ontstaan van een pro-trom-

TABEL 1. Classificatiecriteria voor het antifosfolipidensyndroom (APS).1

APS is aanwezig als wordt voldaan aan ten minste één klinisch en één laboratoriumcriterium.

Klinische criteria 

1. Vasculaire trombose (bevestigd met beeldvorming of histopathologisch onderzoek):
a. Eén of meer klinische episodes van arteriële, veneuze of kleine-vaten-trombose, in welk weefsel of orgaan dan ook

2. Zwangerschapsmorbiditeit
a. Drie of meer opeenvolgende spontane abortussen voor de 10e zwangerschapsweek, of
b. Onverklaarde foetale sterfte van een morfologisch normale foetus na de 10e zwangerschapsweek, of
c.  Vroeggeboorte voor de 34e zwangerschapsweek van een morfologisch normale neonaat door eclampsie,  

ernstige pre-eclampsie of bevestigd placentafalen

Laboratoriumcriteria

a. Lupusanticoagulans (LAC) aanwezig in plasma, minimaal twee keer aangetoond met een tussenpoos van 12 weken
b.  Anticardiolipine-antistoffen (aCL), IgG- of IgM-isotype, aanwezig in serum of plasma, met een matig verhoogde of 

hoge titer (>40 GPL of MPL of >99e percentiel), minimaal twee keer aangetoond met een tussenpoos van 12 weken
c.  Anti-β2-glycoproteïn-I-antistoffen, IgG- of IgM-isotype, aanwezig in serum of plasma (met titer >99e percentiel), 

minimaal twee keer aangetoond met een tussenpoos van 12 weken

TABEL 2. Classificatiecriteria voor het catastrofaal antifosfolipidensyndroom (CAPS).5

1. Bewezen betrokkenheid van drie of meer organen, orgaansystemen en/of weefsels

2. Gelijktijdig/binnen een week ontstaan van ziektemanifestaties 

3. Histopathologisch bewijs van occlusie van kleine bloedvaten

4. Laboratorium-bevestigde aanwezigheid van antifosfolipiden-antistoffen

Definitief CAPS: alle vier criteria aanwezig

Waarschijnlijk CAPS: 
- Alle vier criteria aanwezig, echter slechts twee organen, orgaansystemen en/of weefsels betrokken. 
- Alle vier criteria aanwezig, echter geen laboratorium-bevestigde antifosfolipiden-antistoffen.
- Criteria 1, 2 en 4. 
-  Criteria 1, 3 en 4 in combinatie met het ontstaan van een derde manifestatie meer dan een week, maar binnen een 

maand na aanvang van het ziektebeeld, ondanks adequate antistolling.
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botisch milieu bij aPL-dragers. Trombose treedt doorgaans 
slechts sporadisch op bij dragers van aPL. Dit wordt ver-
klaard door de ‘second hit’-hypothese, waarin wordt gesteld 
dat er een luxerende factor nodig is voor het ontstaan van 
trombose. Deze hypothese is bevestigd met dierexperimen-
teel onderzoek, waarbij trombose bij ratten die aPL kregen 
ingespoten slechts optrad wanneer tevens een lage dosis 
lipopolysaccharide werd toegediend.11 De pathogenese van 
CAPS is grotendeels onbekend, hoewel men ervan uitgaat dat 
een soortgelijk proces als wat zich afspeelt bij APS gaande is. 
Bij 65% van de patiënten met CAPS is er een aanwijsbare 
luxerende factor, in het merendeel van de gevallen een door-
gemaakte infectie.3 

DIAGNOSESTELLING
De klinische presentatie van CAPS heeft veel overeenkom-
sten met die van heparine-geïnduceerde trombose (HIT) en 
trombotische microangiopathieën (TMA), zoals trombotische 
trombocytopenische purpura (TTP) en hemolytisch uremisch 
syndroom (HUS). Omdat de behandeling interfereert met 
de laboratoriumdiagnostiek, is het zaak diagnostiek in te 

zetten alvorens de behandeling te starten (zie Figuur 1). De 
behandeling van CAPS komt grotendeels overeen met die 
van andere oorzaken voor TMA. Het is daarom niet nodig te 
wachten met behandelen voordat kan worden gedifferentieerd 
tussen oorzaken van TMA. Aangezien de behandeling van 
TMA onder andere bestaat uit het toedienen van heparine, 
moet HIT worden uitgesloten. HIT kan worden uitgesloten 
wanneer geen heparine is gebruikt in de 10 dagen voor het 
optreden van de catastrofale gebeurtenis. 
Voordat de diagnose CAPS kan worden gesteld, is het essen-
tieel dat aPL worden aangetoond in het bloed van de patiënt, 
waarbij de aanwezigheid van één van de drie aPL-varianten 
voldoende is voor de diagnose. Anticardiolipine- en anti- 
β2GPI-antistoffen worden aangetoond met behulp van een 
kwantitatieve bepaling, waarbij zowel immuunglobuline M 
(IgM) als IgG in citraatplasma worden gemeten. LAC wordt 
gemeten in citraatplasma met een stoltest. Omdat niet alle 
stollingsreagentia even gevoelig zijn voor LAC, wordt LAC 
standaard met twee testen gemeten: een ‘dilute Russell’s viper 
venom time’ (dRVVT), gebaseerd op de activatie van factor X 
door een slangengif, en een LAC-gevoelige ‘activated partial 

Geen klinische verbeteringKlinische verbetering

I.V. ongefractioneerde heparine
I.V. methylprednisolon
Plasmaferese met of zonder IVIG

Opname IC 
Maximale ondersteunende zorg Identificatie uitlokkende factor+

Diagnose CAPS

Laboratoriumdiagnostiek inzetten:

CAPS:   anticardiolipine-antistoffen
  anti-β2-glycoproteïne I-antistoffen
  lupusanticoagulans
TTP:  ADAMTS13-activiteit
  bloeduitstrijk
(a)HUS: serumcreatinine

Afbouwen corticosteroïden
starten vitamine-K-antagonist

Overweeg toevoegen rituximab
en/of eculizumab

FIGUUR 1. Behandeling van CAPS.
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thromboplastin time’ (APTT), waarbij LAC wordt vastgesteld 
wanneer minimaal één van beide testen positief is. Voordat 
de diagnose (C)APS definitief kan worden vastgesteld, dienen 
pathogene, persistente aPL te worden onderscheiden van 
aPL die als gevolg van een infectie zijn ontstaan en slechts 
tijdelijk aantoonbaar zijn in de circulatie. Hiertoe moet de aan-
wezigheid van aPL worden bevestigd in een tweede monster 
dat ten minste 12 weken na de eerste afname is verkregen. 
Wanneer met plasmaferese wordt gestart, zal de concentratie 
aPL in het bloed afnemen, wat de diagnostiek bemoeilijkt. 
Daarnaast verstoren anticoagulantia de LAC-meting. Het 
wordt afgeraden om LAC te meten indien de trombinetijd is 
verlengd, indicatief voor ongefractioneerde heparine. LAC 
kan echter wel worden bepaald wanneer laagmoleculair- 
gewichtsheparine is toegediend aan de patiënt.12,13 LAC- 
diagnostiek is tevens moeilijk te interpreteren bij patiënten 
met een INR ≥3 of wanneer patiënten met direct orale anti-
coagulantia (DOAC’s), zoals rivaroxaban en dabigatran, 
worden behandeld. DOAC’s zijn geassocieerd met een onac-
ceptabel hoge kans op vals-positieve LAC-uitslagen.14 Aan-
gezien de meeste patiënten met een verdenking op CAPS 
ontstold zullen worden met heparine, bemoeilijkt dit de  
diagnostiek in de acute fase.
HIT als oorzaak voor het klinische beeld kan worden uitge-
sloten op basis van de 4T-score.15 Om CAPS te kunnen  
onderscheiden van TTP is het van belang een ADAMTS13- 
(activiteit)bepaling in te zetten, waarbij TTP bewezen wordt 
geacht bij ADAMTS13-activiteit <5%. Omdat activiteitbepa-
lingen voor ADAMTS13 vaak niet voorhanden zijn, kan  
tevens worden gekeken naar de aanwezigheid van fragmen-
tocyten in een bloeduitstrijk. Hoewel fragmentocyten bij 
vele ziektebeelden worden gezien, is het percentage zelden 
zo hoog als bij TTP, waarbij 1-18% van alle erytrocyten een 
fragmentocyt is.16 Fragmentocyten worden zelden gezien in 
de context van CAPS (bij slechts 15% van de CAPS-patiënten 
worden sporadische fragmentocyten gevonden).2,10 Bij een 
‘klassieke’ presentatie van HUS staat, naast braken en bloe-
derige diarree door ingestie van shigatoxine-producerende 
Escherichia coli, nierfalen op de voorgrond, waarbij sprake 
kan zijn van een verhoogd serumcreatinine, microhematurie 
en proteïnurie voordat anurie optreedt.17 Afwezigheid van 
diarree of braken sluit HUS echter niet uit. Bij atypische 
HUS is er geen sprake van braken of diarree en moet worden 
gevaren op nierfalen, ADAMTS13-activiteit en trombocyten-
getal. 

CASUS: EEN 31-JARIGE ZWANGERE 
VROUW MET CAPS
Een vrouw van 31 jaar is 36 weken zwanger. Het is haar 
eerste zwangerschap en deze is tot dan toe zonder problemen 

verlopen. Op basis van twee diepe veneuze tromboses - 10  
en 11 jaar voor deze zwangerschap - en een positieve lupus- 
anticoagulans en aanwezigheid van anti-β2-glycoproteïne- 
antistoffen en anti-cardiolipine-antistoffen is de diagnose 
antifosfolipidensyndroom (APS) gesteld. Haar vitamine-K- 
antagonist is (vanwege mogelijke teratogeniciteit) voor deze 
zwangerschap omgezet in een therapeutische dosering laag-
moleculairgewichtsheparine. Bij bloedcontrole wordt een 
stijging van haar serumcreatinine (van 90 naar 135 µmol/l) 
en een trombopenie (89 x 109/l) gevonden; er is sprake van 
enige proteïnurie (0,35 g/l). Daarbij is haar bloeddruk hoger 
dan bij voorgaande controles, nu 130/85 mmHg. Men denkt 
aan pre-eclampsie en de patiënte wordt ingeleid. Na de  
geboorte van een gezonde dochter (met wel een laag geboorte-
gewicht), verslechtert de toestand van de patiënte snel. Er is 
sprake van een bewustzijnsdaling en visusverlies van het 
rechteroog; de nierinsufficiëntie neemt sterk toe, de trom-
bopenie wordt erger en er ontstaat een forse transaminase- 
stijging met spontane verlenging van de INR. ADAMTS13- 
activiteit is normaal en er worden geen fragmentocyten  
gezien. Zes dagen na de bevalling wordt een nierbiopt ver-
richt, waarin diep-ischemische veranderingen met uitgebreide 
trombosering van glomeruli en capillairen wordt gezien, 
passend bij renale betrokkenheid bij APS. De diagnose cata- 
strofaal antifosfolipidensyndroom (CAPS) met betrokkenheid 
van oog, nier, centraal zenuwstelsel en lever wordt gesteld 
en de patiënte wordt behandeld met heparine, hoge doses 
prednisolon, i.v.-immuunglobulines, plasmaferese en rituxi-
mab. Onder de ingestelde therapie normaliseren het trom-
bocytengetal en de transaminases in enkele weken; na vijf 
maanden hemodialyse is de nierinsufficiëntie dusdanig her-
steld dat niervervangende therapie niet langer nodig is. De 
patiënte is, behoudens enige concentratieproblemen, restloos 
hersteld, heeft weer een normale visus en de dochter maakt 
het goed.

KLINISCH BEELD
Zoals in de criteria vastgelegd, is er bij CAPS sprake van een 
snel-progressief, ernstig ziektebeeld met multi-orgaanfalen. 
Trombotische problemen kunnen in alle vaatbedden optreden. 
Het meest frequent zijn de nieren, longen en hersenen  
betrokken.18 Klinisch belangrijke trombopenie – vaak in 
mindere mate al pre-existent aanwezig bij APS of bijkomen-
de SLE – en hemolytische anemie worden in veel gevallen 
van CAPS gerapporteerd en kunnen de antitrombotische 
behandeling bemoeilijken.3

CAPS wordt het meest vastgesteld bij vrouwen (69%) met 
een gemiddelde leeftijd van 39,5 jaar (spreiding 0-85 jaar). 
De meeste patiënten met CAPS hebben onderliggend een 
primair APS (59%); in 49% van de gevallen was CAPS  
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de eerste presentatie van APS. Ongeveer 30% van de CAPS- 
patiënten heeft onderliggend SLE.18 
Verschillende uitlokkende factoren voor CAPS zijn beschre-
ven, waarbij infecties de belangrijkste factor lijken te vormen. 
Bacteriële infecties worden het meest genoemd, maar CAPS 
bij een virale infectie is ook vastgelegd.18,19 Hematologische 
maligniteiten, trauma en chirurgische ingrepen zijn eveneens 
geassocieerd met CAPS.18 Tijdens zwangerschap en in het 
kraambed bestaat een verhoogde kans op het ontstaan van 
CAPS.20

BEHANDELING
Snelle en agressieve behandeling van CAPS – op een inten-
sivecare-afdeling – is nodig gezien de ernst van het ziekte-
beeld en de hoge mortaliteit. Goede klinische onderzoeken 
waarin behandelingen gerandomiseerd worden vergeleken, 
ontbreken. Het beste (observationele en retrospectieve) bewijs 
voor effectiviteit van behandeling wordt geleverd door de  
zogenoemde ‘CAPS-registry’, een Europees initiatief waarbij 
CAPS-patiënten in Europa online worden vastgelegd, inclu-
sief behandeling en uitkomst. Uit de CAPS-registry is na 
multivariate analyse gebleken dat behandeling met heparine 
de enige onafhankelijke interventie is die de kans op over- 
leving verhoogd; behandeling met corticosteroïden en plasma-
ferese, met of zonder intraveneuze immuunglobulines (IVIG), 
geeft geen onafhankelijke mortaliteitsreductie. De combinatie 
van anticoagulantia, intraveneuze corticosteroïden (500-
1.000 mg/dag voor 3-5 dagen) en plasmaferese (in het alge-
meen minimaal vijf dagen, afhankelijk van kliniek) of IVIG 
(2-3 g/kg, verspreid over een periode van 3-5 dagen) geeft 
echter de grootste kans op overleving, waarbij de combinatie 
heparine-corticosteroïden-plasmaferese een overleving van 
78% laat zien, en behandeling met heparine-corticostero-
iden-plasmaferese met/zonder IVIG een overleving van 69% 
geeft. Het verschil tussen beide combinaties is niet signifi-
cant (zie Figuur 1).3, 21,22 

Hierbij is tijdig starten van de behandeling van cruciaal  
belang. Zodra de klinische verdenking op CAPS wordt uit-
gesproken en de meest waarschijnlijke diagnose lijkt, dient 
behandeling te worden gestart. Afwachten van aPL-diagnos-
tiek geeft een onacceptabele vertraging in de behandeling. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat de behandeling met 
antistolling, corticosteroïden en plasmaferese ook geïndiceerd 
is voor een aantal belangrijke differentiaaldiagnoses, zoals 
trombotische micro-angiopathie en het hemolytisch-uremisch 
syndroom. Als een uitlokkende factor voor het ontstaan van 
CAPS kan worden geïdentificeerd, dient deze zo snel moge-
lijk te worden behandeld; dit vergroot de overlevingskansen. 
Bij patiënten met CAPS en onderliggende SLE wordt behan-
deling met cyclofosfamide (750 mg/m2 maandelijks) geadvi-
seerd.3,23 Rituximab (anti-CD20) is bij therapierefractaire 
CAPS gegeven en lijkt in een multivariate analyse van de 
patiënten uit de CAPS-registry mogelijk van toegevoegde 
waarde; de patiëntaantallen zijn echter te klein om hierover 
met zekerheid uitspraken te doen. Op pathofysiologische 
gronden is de keuze voor rituximab bovenop de combinatie-
therapie met heparine-corticosteroïden-plasmaferese en/of 
IVIG verdedigbaar. Eculizumab (anti-C5) wordt in ‘case  
reports’ genoemd als laatste redmiddel en zou bij refractaire 
kliniek kunnen worden overwogen.24,25 
De rol van DOAC’s bij APS is nog niet duidelijk. Een studie 
bij laagrisico-APS-patiënten, behandeld met rivaroxaban en 
vergeleken met standaardbehandeling met een vitamine-K- 
antagonist, liet na zes maanden geen verschil in anticoagu-
lante status zien. Studies met harde eindpunten ontbreken 
vooralsnog. Hiermee is er op dit moment geen bewijs dat 
DOAC’s bij APS veilig kunnen worden gebruikt; DOAC’s 
hebben dan ook geen plaats in de behandeling van CAPS.

CONCLUSIE
CAPS is een levensbedreigend ziektebeeld, waarbij snelle en 
adequate behandeling met combinatietherapie (heparine, 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Het catastrofaal antifosfolipidensyndroom (CAPS) is een levensbedreigend ziektebeeld, gekenmerkt  
door snel-progressief multi-orgaanfalen.

2 Als CAPS de eerste presentatie is van het antifosfolipidensyndroom, dan is diagnostiek naar  
antifosfolipiden-antistoffen essentieel voor de middellange en lange termijn; bij een verdenking op  
CAPS dient echter direct te worden gestart met behandeling.

3 Behandeling van CAPS bestaat uit adequate antistolling met ongefractioneerde heparine in  
therapeutische dosis, intraveneuze corticosteroïden, plasmaferese en intraveneuze immuunglobulines. 
Rituximab heeft mogelijk toegevoegde waarde bij de behandeling van CAPS. 
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corticosteroïden, plasmaferese met of zonder IVIG) het mor-
taliteitsrisico verlaagt. Identificatie en behandeling van een 
uitlokkende factor is, met name in geval van infecties, van 
groot belang. Verder onderzoek naar de rol van rituximab, 
eculizumab en DOAC’s is nodig om de plaats van deze  
medicamenten in de behandeling van CAPS te bepalen.
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