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Inleiding
Bloeding ten gevolge van trauma, tijdens een operatie 
of rondom een bevalling kan zo hevig zijn dat de cir-
culatie en hiermee de zuurstofvoorziening bedreigd 
wordt. Dit betekent dat de patiënt in een shocksituatie 
terecht kan komen die levensbedreigend is. In princi-
pe kan men chronisch bloedverlies van acuut bloed-
verlies onderscheiden. Daarnaast kan er sprake zijn 
van gecontroleerd bloedverlies (geplande operatie, 
bekende co-morbiditeit) en van ongecontroleerd 
bloedverlies (acuut trauma met grote wonden, gebar-
sten aneurysma). Bij acuut bloedverlies zijn bloed-
transfusies vaak onvermijdelijk. Maar er is steeds 
meer aandacht voor de neveneffecten en bijwerkingen 
van transfusie van allogene bloedproducten.1 Met 
protocollair gestuurde behandeling van bloedingen 
wordt geprobeerd het toedienen van allogene bloed-
producten te verminderen. Met name in Europa is het 
focus inmiddels komen te liggen op individueel ge-
richte transfusie van afzonderlijke bloedcomponenten 
(bijvoorbeeld fibrinogeen al dan niet in combinatie 
met andere stollingsfactoren concentraten). Een 

voorwaarde om gericht te kunnen suppleren is een 
adequaat en tijdig inzicht in de deficiënties van de he-
mostase. Hemostase is een complex samenspel tussen 
de vaatwand en endotheel factoren, de erytrocyten en 
trombocyten en de plasmatische stollingsfactoren. 
Tijdens (massale) bloedingen is het voor de behande-
lend arts noodzakelijk om naast de vitale parameters 
van de patiënt ook snel te kunnen beschikken over de 
uitslagen van laboratoriumtesten die een goed beeld 
kunnen geven van de status van de bloedstolling. 
Enerzijds om onderscheid te kunnen maken tussen 
een chirurgische bloeding en een bloeding veroor-
zaakt door coagulopatie. Anderzijds om de therapie 
(kort houdbare bloedproducten, stollingsfactoren, 
antifibrinolytica, heparine remmers) effectiever te 
kunnen inzetten en te kunnen vervolgen. Deze publi-
catie beschrijft vijf jaar ervaring met een nieuwe glo-
bale hemostase test (trombo-elastometrie met behulp 
van ROTEM®) in de protocollaire behandeling van 
bloedingen tijdens en na cardio-thoracale chirurgie 
(CTC).
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•  De aPTT en PT zijn in vitro testen in plasma en 
worden niet beïnvloed door afwijkingen in erytro-
cyten, trombocyten en fibrinolyse factoren.

•  De aPTT- en PT-bepaling vindt plaats in plasma, 
het verwerken van volbloed naar plasma is een tijd 
consumerende stap die tot vertraging in de testuit-
slagen kan leiden.

Fibrinogeen vormt na omzetting in fibrine, door trom-
bine, het hoofdbestanddeel van bloedstolsels. Dit eiwit 
is vaak de eerste stollingsfactor waar een kritisch te-
kort aan ontstaat in patiënten met massaal bloedverlies 
door trauma, chirurgie of peri-partumcomplicaties.5-

7Bepaling van het fibrinogeengehalte volgens de Clauss 
methode wordt gezien als de gouden standaard. Bij 
deze bepaling wordt het fibrinogeen-gehalte afgeleid 
uit de vorming van fibrine in bloedplasma na toevoe-
ging van trombine. De methodiek van bepaling (me-

Klassieke laboratoriumtesten voor het monito-
ren van de bloedstolling
Onder de conventionele stollingsbepalingen vallen de 
protrombine-tijd (PT) en geactiveerde partiële trom-
boplastine-tijd (aPTT), en de vaststelling van het fi-
brinogeengehalte (Clauss-methode) in citraatplasma. 
Daarnaast wordt altijd het hematocriet (of hemoglo-
bine gehalte) en trombocytenaantal in EDTA-vol-
bloed bepaald. Bij de bepaling van de protrombinetijd 
(PT) en geactiveerde partiële tromboplastine tijd 
(aPTT) wordt de fibrinevorming geactiveerd via de 
extrinsieke en intrinsieke weg van het klassieke stol-
lingsmodel. De aPTT en PT worden gebruikt als 
screeningstijd bij de verdenking op een aangeboren of 
verworven bloedingsneiging. Indien deze testen af-
wijkend zijn worden specifieke stollingsfactoren be-
paald. Tevens worden deze methoden gebruikt voor 
het monitoren van diverse anticoagulantia (bijvoor-
beeld heparine en vitamine k-antagonisten). Hiervoor 
werden deze testen lang geleden ontwikkeld en deze 
indicaties maken dat zij tot de meest aangevraagde en 
meest bekende laboratoriumtesten behoren. Deze be-
kendheid en een historisch gebrek aan een alternatief 
verklaart waarschijnlijk hun grote populariteit buiten 
de oorspronkelijke indicatiegebieden. De conventio-
nele stollingstesten worden dan ook veelvuldig toege-
past in transfusie-algoritmen voor (trauma-)patiënten 
met een gestoorde stolling en ernstige (peri-operatie-
ve) bloedingen. De aPTT en PT zijn minder geschikt 
om transfusiebeleid te sturen vanwege de volgende 
redenen:2

•  Testuitslagen van aPTT en PT worden weliswaar 
technisch gecontroleerd, maar er bestaat een grote 
variatie in testuitslagen van aPTT- en PT-bepalin-
gen tussen verschillende laboratoria, afhankelijk 
van het gebruikte reagens en detectie principe van 
het fibrinogeenstolsel. Ieder laboratorium moet 
daarom zijn eigen “normaalwaarden” vaststellen en 
afkapwaarden uit de literatuur zijn niet algemeen 
inzetbaar voor een transfusieprotocol.3

•  De aPTT of PT meet enkel het gezamenlijk effect 
van de stollingsfactoren tot aan het moment van de 
eerste fibrinogeenvorming, dit duurt normaal ge-
sproken gemiddeld 10 (PT) tot maximaal 45 secon-
den (aPTT), afhankelijk van reagens en detectie-
principe van het fibrinogeen stolsel.2,4 

•  De aPTT en PT zijn verlengd bij meerdere afwij-
kingen zonder klinisch bloedingsrisico zoals lupus 
anticoagulans (aPTT, soms PT) en factor XII defi-
ciëntie (aPTT).

Figuur 1 

Figuur 1. Principe van tromboelastometrie m.b.v. 
ROTEM®.
Volbloed (0,3 mL)wordt geïncubeerd in een ver-
warmde wegwerp cup met een stollingsactivator. In 
de cup beweegt een wegwerppin naar links en naar 
rechts (4,75 graden) waarvan de rotatiesnelheid en 
uitslag wordt gemeten. Veranderde viscositeit door 
stolselvorming in de cup verandert de uitslag en rota-
tiesnelheid. Er wordt een grafische weergave van de 
stolselvorming en sterkte over de tijd gegeven (zie Fi-
guur 3). Door de reagentia in de cup te variëren en de 
figuren te vergelijken kan onderscheid gemaakt wor-
den in de bijdrage aan de stolling van verschillende 
factoren.
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Meetprincipe en praktijkvoorbeelden tromboe-
lastografie/metrie
Tromboelastografie werd in 1948 reeds beschreven 
door Hartert.10De bewerkelijkheid van de methode en 
wisselende testresultaten in het begin, verhinderden 
lange tijd brede klinische toepassing. Doorontwikke-
ling en validatie van reagentia en semi-automatische 
apparatuur heeft een bredere klinische toepassing 
uiteindelijk mogelijk gemaakt. Met de TEG® (Hae-
monetics Corp., Braintree, MA) en ROTEM® (TEM 
Internaltional GmbH, München, Duitsland) zijn 
twee betrouwbare en bruikbare machines commerci-
eel beschikbaar gekomen. Er bestaan kleine verschil-
len in mechanisme en gebruikte reagentia. Deze pu-
blicatie zal zich richten op de ROTEM®. In de 
ROTEM® wordt volbloed geïncubeerd in een ver-
warmde cup (zie Figuur 1). Hierin roteert een pin 
waarvan de rotatiesnelheid en uitslag gemeten wordt 
door de mate van deflectie van een optisch signaal. 
Veranderde viscositeit door stolsel vorming in de cup 
verandert de uitslag en rotatiesnelheid. Er wordt een 
grafische weergave van de stolselvorming en sterkte 
over de tijd gegeven. Door de reagentia in de cup te 
variëren en de figuren te vergelijken kan onderscheid 
gemaakt worden in de bijdrage aan de stolling van 
verschillende factoren. De meest gebruikte reagentia 
(testen) zijn: EXTEM, INTEM, FIBTEM, HEP-
TEM en APTEM (zie Tabel 1). De ROTEM® levert 
daarnaast meerdere parameters: ‘closure time’ (CT), 
‘clot formation time’ (CFT), ‘alfa-angle’, ‘maximum 
clot firmness’ (MCF), ‘lysis onset time’ (LOT). Deze 
parameters worden nader uitgelegd in Figuur 3.

Bewijs voor tromboelastografie?
Veel gehoorde kritiek op de ROTEM®-bepalingen is 
dat de uitkomsten onvoldoende klinisch zijn gevali-
deerd. Een Cochrane review uit 2011 dat ROTEM®/
TEG® geleide transfusie protocollen vergelijkt met 
klassieke protocollen bevatte enkel studies uit de 
hart- en leverchirurgie.11Dit review acht een positief 
effect aan vooraf gedefinieerde uitkomstmaten als af-
name van bloedverlies en reductie van transfusie van 
trombocyten en bloedplasma bewezen. Stollings-
stoornissen in de hartchirurgie worden multifactori-
eel bepaald, door patiënt en ingreep-gebonden facto-
ren, zoals heparinisatie en gebruik van de 
hart-longmachine (extra corporale circulatie, ECC) 
tijdens de ingreep. Transfusieprotocollen kunnen 
door het bevorderen van tijdige, proportionele stol-
lingscorrectie, perioperatief bloedverlies, transfusie 

chanische of optische detectie van het stolsel), de aan-
wezigheid van colloïden, en directe trombine-remmers, 
beïnvloeden de uitslag.8 In een recent onderzoek heb-
ben Solomon et al. laten zien dat de resultaten van de 
fibrinogeen bepaling met een factor 1,8 kunnen ver-
schillen tussen laboratoria.9 Door bovenstaande beper-
kingen was er behoefte aan een nieuwe benadering. De 
simultane beschikbaarheid van klinische parameters 
zoals ‘Injury Severity Score’, oorzaak trauma, oorzaak 
bloedverlies, snelheid bloedverlies, zuurgraad, hypo-
thermie, en laboratoriumuitslagen kunnen sneller en 
beter richting geven aan het transfusiebeleid of medi-
camenteuze ondersteuning. Een laboratoriumtest die 
deze mogelijkheid kan bieden is tromboelastografie of 
- metrie middels TEG® of ROTEM®. Deze test wordt 
uitgevoerd in citraat volbloed, waarbij meer inzicht 
wordt verkregen in dynamische processen vóór stolsel-
vorming, tijdens stolselvorming en ook in de fibrinoly-
tische aspecten van het proces. Hoewel het principe 
van de visco-elastische meting niet nieuw is, is met de 
komst van de geautomatiseerde techniek de robuust-
heid en de reproduceerbaarheid van de methode beter 
geworden. 

Test Activator Uitleg 

EXTEM Tissuefactor Stolselvorming via PT route 

INTEM Contactactivator Stolselvorming via aPTT route 

FIBTEM Tissuefactor plus 
trombocyten 
remmer 

Stolselvorming via PT route na 
uitschakeling trombocyten 
(fibrinogeen bijdrage aan het 
stolsel) 

APTEM Tissuefactor plus 
tranexamine zuur 

Stolselvorming via PT route met 
een remmer van de fibrinolyse 

HEPTEM Contactactivator plus 
heparinase 

Stolselvorming via aPTT route met 
heparinase 

Tabel 1 

Tabel 1. Verschillende reagentia van de ROTEM®.
Figuur 2 

Figuur 2. De verschillende parameters van een  
ROTEM® uitslag.
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stollingstesten gebaseerde protocollen. Zij hebben be-
wezen een vermindering van perioperatief bloedverlies 
en vermindering in transfusie van allogene bloedpro-

en het aantal rethoracotomiën verminderen. Op 
ROTEM®-analyse gebaseerde protocollen zijn in 
prospectieve trials vergeleken met op conventionele 
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Figuur	  3A	  

intem	  extem	  

fibtem	   heptem	  

Therapie:	  protamine	  
sulfate	  

Therapie:	  1	  trombocyten	  
concentraat	  

Therapie:	  4	  gram	  fibrinogeen	  

Henskens/NVB/21-5-2015 

Figuur	  3B.	  	  
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Figuur	  3C	  
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Figuur	  3D	  

Figuur 3. ROTEM®-profielen van een patiënt met een hemostasestoornis tijdens de verschillende fasen van 
cardiothoracale chirurgie (CTC).
A. Eerste ROTEM®-profiel van een patiënt voorafgaand aan CTC.
B. Dezelfde patiënt vier uur later aan de extracorporale circulatie (ECC) die snel beëindigd gaat worden. Op basis van 
deze ROTEM®-uitslag wordt besloten om 1 trombocyten concentraat, 4 gram fibrinogeen en protamine sulfaat (anti-
heparine) toe te dienen.
C. Dezelfde patient één uur na beëindiging van ECC. Op basis van deze ROTEM®-uitslag wordt besloten om 1 trom-
bocyten concentraat, 2 plasma-eenheden en 4 gram fibrinogeen toe te dienen. De overeenkomst tussen de INTEM- 
en de HEPTEM- uitslag laat zien dat er voldoende protamine sulfaat is gegeven.
D. Dezelfde patiënt twee uur na ECC. Op basis van deze ROTEM® uitslag wordt besloten om geen bloedproducten 
meer toe te dienen.

Figuur 3A

Figuur 3C

Figuur 3B

Figuur 3D
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tiveerd en gekwalificeerd personeel. De prijs per test 
van ROTEM analyses is hoger dan de traditionele 
bepalingen. Maar interventies die het aantal getrans-
fundeerde bloedproducten kunnen reduceren verdie-
nen zich snel terug. Meerdere studies beschrijven een 
daling van de totale kosten na introductie van algorit-
men met o.a. ROTEM®-analyse.14,17

ROTEM® implementatie, validatie en interne 
kwaliteitscontrole in het MUMC+.
Na een traject van literatuuronderzoek, interne in-
ventarisatie, test fases met zowel ROTEM® als TEG® 
en werkbezoeken aan internationale gebruikers van 
trombo-elastografie werden in 2010, twee ROTEMs 
aangeschaft in overleg met de afdelingen klinische 
chemie, anesthesie en cardio-chirurgie. De beide 
ROTEMs werden gevalideerd volgens de geldende 
procedures (gebaseerd op CLSI-EP 5/EP Evaluator) 
van het Centraal Diagnostisch Laboratorium in het 
MUMC+. Voor alle parameters geldt dat de totale va-
riatie (reproduceerbaarheid) voor commerciële QC 
controles in het normale gebied tussen de 0,9 en 5,3% 
ligt en voor de pathologische QC controle tussen de 
2,6 en 8,3%. Daarnaast werd een apparaatvergelijking 
uitgevoerd volgens CLSI-EP9. De correlatie tussen 
de apparaten is goed voor alle parameters (varieert 
van 0,92 voor de A5 tot 1,0 voor de CT) Diverse on-
derzoekers hebben hun resultaten over referentie-
waarden gepubliceerd in verschillende populaties.16,18 
Tijdens het validatie traject in het MUMC+ werden 
de referentiewaarden van de firma gecontroleerd met 
behulp van EP Evaluator software (Reference inter-

ducten rondom cardio-chirurgische ingrepen te kun-
nen bereiken.12-16 Figuur 3A t/m D laat het verloop zien 
van een patiënt met een (verworven) hemostase afwij-
kingen tijdens de verschillende (behandel)fases van 
cardio-thoracale chirurgie.
Het is echter duidelijk dat tromboelastometrie de 
grootste waarde heeft als onderdeel van zorgvuldig ge-
schreven transfusie-algoritme, uitgevoerd door gemo-

Figuur 4 

Figuur 4. Het op ROTEM® gebaseerde behandelal-
goritme voor CTC-patiënten (post-operatief).

Figuur	  5	  

Mediaan	  in	  minuten	  
CITO	  	  (min)	   Super	  CITO	  

Trombocyten	   26	   13	  
Fibrinogeen	   61	   37	  

Mediaan	  in	  minuten	  
TAT	  	  Lab	   ROTEM	  test	   CT	   A5	   Totaal	  

ROTEM	   4,5	  	  	  	  	  +	   1,25	  	  	  	  	  	  +	   1	  	  	  +	   5	   =	   12	  

Figuur 5. Vergelijking tussen mediane doorlooptijd 
(“turn around time”, TAT) voor traditionele hemo-
stasetesten en ROTEM®.

CLOTTING TIME (CT) in CV (%) 

	   FXIII<5 % NORMAL UFH Verlaagde 
stollingsfactoren FVIII<1% 

EXTEM 4,6	   3,5	   9,4	   10,4	   10,7	  

INTEM 7,4	   4,3	   7,4	   8,0	   14,0	  

FIBTEM 2,9	   18,3	   8,1	   11,5	   9,5	  

HEPTEM 3,2	   3,4	   4,9	   9,1	   16,5	  

MCF in CV (%) 

	   FXIII<5 % NORMAL UFH Verlaagde 
stollingsfactoren FVIII<1% 

EXTEM 10,2	   5,5	   10,7	   29,7	   6,5	  

INTEM 19,3	   9,6	   8,9	   13,1	   24,1	  

FIBTEM 5,1	   6,5	   4,8	   9,7	   4,6	  

HEPTEM 6,2	   6,6	   6,7	   18,1	   29,2	  

Figuur	  6	  

Figuur 6. ROTEM-variatie tussen deelnemers (vijf 
ziekenhuizen, zeven ROTEMS) van de ECAT-pilot 
rondzending in 2012. 
UFH: ongefractioneerd heparine, CV: variatie coëffici-
ent.
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lips) waardoor de uitslagen direct na beëindigen van 
de run worden opgenomen bij de betreffende patiënt 
in het LIS en vervolgens zichtbaar zijn in het ZIS/
EPD. In het documentbeheersysteem van het zie-
kenhuis werden door de verschillende afdelingen 
(anesthesie, laboratorium, hematologie, CTC) geza-
menlijke procedures beschreven over de logistiek 
(cito-aanvraagprocedure ROTEM®) en de indicatie 
en behandeling van bloedingen met behulp van RO-
TEM®. Het behandelalgoritme werd opgesteld op 
basis van de literatuur en wordt weergegeven in Fi-
guur 4.13,14 Uitgangspunt bij het starten van een be-
handeling is altijd de klinische situatie van de patiënt 
(bloeding ja/nee) en niet het ROTEM®-profiel.

‘Turn-around-time’ (TAT)
Voor de traditionele laboratoriumtesten is de tijd tot 
rapportage (analysetijd) een beperkende factor voor 
de behandelend arts (afhankelijk van de centrifuge-
stappen varieert deze tijd tussen 30 en 60 minuten) 
waardoor bij de massaal bloedende patiënt de thera-
pie (bloedtransfusie, plasmaproducten en/of medica-
tie) reeds wordt ingezet voordat deze uitslagen be-
kend zijn. Figuur 5 laat de mediane doorlooptijd 
(‘turn-around-time’; TAT) zien van het trombocy-
tentelling en de fibrinogeenbepaling gedurende een 
jaar in het MUMC+, berekend vanaf het moment dat 
het bloedmonster op het laboratorium is aangeko-
men. Voor meer dan 99 % van de monsters wordt de 
cito TAT van 60 minuten behaald voor alle aangebo-
den monsters. Een groot deel van de trombocyten-
uitslagen is zelfs binnen 30 minuten bekend. Bij acute 
en grote bloedingen is deze TAT echter nog steeds te 
lang voor behandeling op basis van deze uitslagen. 
Figuur 5 laat ook zien wat de mediane doorlooptijd 
voor ROTEM uitslagen is. Hierbij is de MCF (maxi-
male stolselsterkte, vaak na 20-25 minuten) vervan-
gen door de A5 (de stolselsterkte na 5 minuten). In 
2014 hebben we aangetoond dat de A5 parameter uit-
stekend correleert met de A10 (r >0,99) en de MCF (r 
>0,97) in de CTC-patiënten.25 Ook laten we in deze 
publicatie zien dat trombocytopenie en hypo-fibri-
nogenemie goed voorspeld kunnen worden met de 
A10- en de A5-waarde. Dit maakt de mogelijkheid tot 
het nemen van snelle besluiten op basis van de RO-
TEM nog groter.

Externe kwaliteitscontrole
Sinds kort is het mogelijk om door middel van externe 
kwaliteitsrondzendingen de technische kwaliteit van 

val-Verification) en 30 gezonde vrijwilligers.19 RO-
TEM® wordt door de firma gepresenteerd als een 
‘point-of-care’-test (POCT). POC-laboratoriumap-
paratuur heeft als grote voordeel dat analyses kunnen 
worden uitgevoerd naast de patiënt in een bloedmon-
ster zonder voorbewerking. De plaatsbepaling en het 
bedienend personeel van de ROTEM® varieert in de 
ziekenhuizen in Nederland. De kwaliteit van POC-
uitslagen verdient aandacht en zowel nationaal als in-
ternationaal wordt hierover gepubliceerd.20,21 Na inci-
denten met decentrale glucosemeters (POC) heeft de 
IGZ in 2009 een aanbeveling gedaan om POC appa-
ratuur in ziekenhuizen altijd te laten valideren, im-
plementeren en beheren door het CCKL of ISO ge-
accrediteerd laboratorium van het betreffende 
ziekenhuis.22 Daarnaast wordt aanbevolen om de re-
sultaten van POC-analyses automatisch op te nemen 
in het laboratorium- en ziekenhuisinformatiesysteem 
(LIS/ZIS) en elektronisch patiëntendossier (EPD). 
Bij de ROTEM is gekozen voor de plaatsing op het 
laboratorium, een cito-aanvraagprocedure en een di-
recte viewer functie voor alle aanvragers. Het mon-
ster wordt altijd vervoerd met de buizenpost, na uit-
gebreide validatie van deze transportwijze.23 Deze 
werkwijze wordt ook beschreven door Colucci et al.24 
De voordelen zoals: getrainde en hiervoor geschoolde 
medewerkers (analisten) voeren de analyse uit; de 
OK-medewerkers hebben, met name tijdens een bloe-
ding, andere prioriteiten dan het inzetten van een la-
boratoriumbepaling. Voor optimaal gebruik van de 
snelheid van de ROTEM® uitslag is het noodzakelijk 
om op afstand (op de operatiekamer of IC) de vor-
ming van het tromboelastogram te kunnen volgen. 
Door middel van de ROTEM® viewer functie is het 
direct na het starten van de meting mogelijk om de 
vorming van het trombo-elastogram te volgen op elke 
andere PC in het ziekenhuis. Door het invoeren van 
het patiëntennummer in het ROTEM® programma 
op bijvoorbeeld de OK wordt direct de koppeling ge-
maakt naar de betreffende patiënt die op dat moment 
gemeten wordt op het laboratorium. De vorming van 
de grafiek kan online gevolgd worden op elke werk-
plek in het ziekenhuis. Gedurende de eerste tien mi-
nuten van de meting wordt al snel duidelijk of er spra-
ke is van een coagulopatie door tekort aan 
stollingsfactoren of fibrinogeen, of trombopenie. 
Vervolgmetingen en -grafieken (na behandeling) 
kunnen gedurende 48 uur met elkaar vergeleken wor-
den door zogenoemde ‘over-lay’ grafieken te maken. 
De ROTEM is gekoppeld aan het LIS (Labosys, Phi-
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Conclusie
In ons centrum is tromboelastometrie geschikt geble-
ken om de behandeling van bloedingen tijdens en na 
CTC beter te protocolleren. Het lijkt er op dat het 
aantal transfusies met kort-houdbare bloedproducten 
daalt; aan de andere kant is het voor artsen een grote 
stap om de traditionele laboratoriumtesten niet meer 
aan te vragen.
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