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SAMENVATTING 
Recentelijk is de NVvH-richtlijn ‘Paroxysmale Nach-
telijke Hemoglobinurie’ (PNH) gepubliceerd. Deze 
richtlijn beoogt meer inzicht te geven in de diagnos-
tiek en behandeling van patiënten met deze zeldzame 
beenmergaandoening. Sinds de ontwikkeling van 
complementremmers is de behandeling van PNH 
sterk veranderd. Gezien de mogelijke bijwerkingen, 
lange duur (levenslang) en kosten van de behande-
ling is er een noodzaak tot het stellen van uniforme 
criteria voor het toepassen hiervan. Hierop wordt in 
de richtlijn uitgebreid ingegaan. 
(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:285-92)

SUMMARY
The new NVvH guideline ‘Paroxysmal Nocturnal  
Hemoglobinuria’ (PNH) has recently been published. 
This guideline provides insight into the diagnosis and 
treatment of patients suffering from this rare bone 
marrow disease. Management of PNH has changed 
profoundly since the introduction of complement  
inhibitors. Considering the potential side effects, 
duration (life-long) and costs of this treatment, it is 
necessary to establish uniform criteria for application 
of this treatment. This will be discussed elaborately 
in the guideline.

INLEIDING
Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) is een zeld-
zame verworven beenmergaandoening. De ziekte wordt  
gekenmerkt door DAT (directe antiglobulinetest)-negatieve 
hemolyse, een sterk verhoogde kans op arteriële en veneuze 
tromboses en cytopenieën. Het klinisch beeld is variabel. 
De hemolyse is chronisch aanwezig, maar kan in korte tijd 
sterk toenemen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een in-
fectie. Patiënten zijn vaak jong (mediane leeftijd 30-35 jaar) 

wanneer de diagnose PNH wordt gesteld. PNH gaat gepaard 
met een aanzienlijke ziektelast. Hemolyse-gerelateerde klach-
ten (zoals ernstige vermoeidheid en buikpijn) en de gevolgen 
van trombose zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. Trom-
bose was, in ieder geval voor de introductie van complement- 
remmers, de belangrijkste oorzaak van overlijden.1

PNH ontstaat door een mutatie in het PIG-A-gen in de  
hematopoëtische stamcel. Ten gevolge van deze mutatie is 
de vorming van het glycosylfosfatidylinositol (GPI)-anker 
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verstoord in alle bloedcellen afkomstig van deze stamcel. 
Hierdoor komen GPI-verankerde eiwitten verminderd of  
helemaal niet tot expressie op de celmembraan. De afwezig-
heid van twee van deze eiwitten (CD55 en CD59) leidt  
tot complement-gemedieerde hemolyse. De pathophysiologie 
van PNH-gerelateerde trombose is complexer en slechts ten 
dele opgehelderd (zie Figuur 1).2

Door de lage incidentie van PNH (naar schatting 1-2:1.000.000 
nieuwe patiënten per jaar) en de variabiliteit van de ziekte, 
roept de begeleiding van patiënten met PNH vaak veel vragen 
op. Door de introductie van de complementremmers is de 
behandeling van PNH de afgelopen jaren wezenlijk veran-
derd. Deze zaken vormden de aanleiding voor de ontwikke-
ling van de landelijke richtlijn PNH (https://www.hematologie-
nederland.nl/sites/default/files/Richtlijn-PNH-2016_def.pdf ).

DIAGNOSTIEK
INDICATIES VOOR DIAGNOSTIEK NAAR PNH 
Veelvoorkomende klachten bij PNH zijn ernstige moeheid 
en verminderd concentratievermogen, kortademigheid, buik-
pijn, slikklachten, geelzucht, donkere urine en erectiestoor-
nissen.3 Een deel van deze klachten is aspecifiek en het  
ontstaan is vaak geleidelijk. De typische rood of bruin ver-
kleurde urine treedt lang niet bij alle patiënten op en wordt 
soms geduid als hematurie waarvoor aanvankelijk analyse 
via de uroloog plaatsvindt zonder afwijkende bevindingen. 
Wanneer bovengenoemde klachten echter persisteren en 
met name wanneer er tekenen van hemolyse zijn, moet diag-
nostiek naar PNH worden verricht. Ook bij het ontbreken 
van PNH-gerelateerde klachten moet bij een vastgestelde DAT- 
negatieve hemolyse of een chronische onverklaarde hemolyse 
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FIGUUR 1. Globaal overzicht van verschillende factoren die geïmpliceerd zijn in het ontstaan van trombose bij PNH.  

Complementactivatie kan direct leiden tot activatie van trombocyten en tot inflammatie, waardoor de endotheelcelfunctie 

wordt beïnvloed. Hemolyse leidt onder meer tot het vrijkomen van vrij hemoglobine (Hb) en arginase, wat resulteert in  

stikstof (NO)-depletie. NO-depletie veroorzaakt trombocytenactivatie, maar heeft ook andere consequenties, zoals vaso-

constrictie (hier niet weergegeven). Daarnaast zijn er meerdere direct of indirect met het GPI-anker verbonden eiwitten, die 

een rol spelen bij trombosevorming dan wel de fibrinolyse beïnvloeden.
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aan PNH worden gedacht. Gezien de hoge incidentie van 
trombose bij PNH en de behandelconsequenties, moet bij 
patiënten die zich presenteren met trombose de mogelijk-
heid van PNH worden overwogen en, met name in een  
aantal specifieke situaties (zie Tabel 1), diagnostiek worden 
ingezet. Ten slotte is een aantal hematologische ziektebeel-
den, met name aplastische anemie (AA), sterk geassocieerd 
met PNH. Ook bij het ontbreken van hemolyse of trombose 
wordt daarom aanbevolen om bij AA, hypoplastische MDS 
en ‘refractory cytopenia of childhood’ verdere diagnostiek 
naar PNH te verrichten en dit ook bij negatieve uitkomst  
in de loop van de tijd te herhalen.4,5 Bij andere vormen van 
MDS en bij myeloproliferatieve aandoeningen is de aanwezig-
heid van PNH-klonen ook beschreven, echter veel minder 
frequent. Bij deze ziektebeelden kan PNH-diagnostiek wor-
den overwogen, met name wanneer er aanwijzingen zijn voor 
hemolyse.

AANTONEN VAN PNH-CELLEN
De aanwezigheid van PNH-cellen kan worden vastgesteld 
met behulp van flowcytometrie.6-9 Dit kan op twee manieren. 
De aan- of afwezigheid van het GPI-anker zelf kan direct 
worden onderzocht door de bloedcellen bloot te stellen aan 
FLAER, een fluorochroom (Alexa 488)-geconjugeerde versie 
van aerolysine, een gemuteerd bacterieproduct. Daarnaast 
kan worden gekeken naar de expressie van specifieke GPI- 

verankerde eiwitten (zoals CD55, CD59, CD14) met fluoro- 
chroom-gelabelde monoklonale antilichamen gericht tegen 
deze eiwitten. Bij aanwezigheid van PNH-cellen wordt ge-
sproken over een PNH-kloon, waarvan de grootte wordt  
uitgedrukt in een percentage. Er wordt geadviseerd om de 
PNH-kloon te bepalen in ten minste de granulocyten en de 
monocytenfracties. De kloongrootte is in deze celpopulaties 
meestal vergelijkbaar, maar kan soms verschillen. In dat  
geval wordt uitgegaan van de grootste kloon. Ook in de ery-
trocyten kan de PNH-kloon worden gemeten. De FLAER- 
methode is voor dit laatste niet bruikbaar. Het percentage 
PNH-cellen is meestal kleiner in de erytrocytenfractie door 
de hemolyse en wordt daarnaast beïnvloed door onder meer 
recente erytrocytentransfusies. Deelname aan een extern 
kwaliteitscontroleprogramma voor flowcytometrie is in de 
richtlijn opgenomen als kwaliteitsindicator op het gebied 
van de diagnostiek.

AANVULLEND ONDERZOEK BIJ EEN PATIËNT 
MET EEN PNH-KLOON
Wanneer eenmaal een PNH-kloon is vastgesteld, is het be-
langrijk om vast te leggen in hoeverre sprake is van klachten 
en complicaties door de PNH.10-12 Er kan bijvoorbeeld sprake 
zijn van een kleine (<10%) PNH-kloon in het kader van 
aplastische anemie, waarbij de kliniek van de aplastische 
anemie voorop staat, maar er kan ook sprake zijn van een 
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TABEL 1. Redenen voor diagnostiek naar PNH.

• Intermitterend donker verkleurde urine en hemolyse

• Coombs-negatieve hemolyse of onverklaarde chronische hemolyse 

• IJzergebreksanemie met tekenen van hemolyse 

•  Arteriële of veneuze trombose op ongebruikelijke plaats of trombose met tekenen van hemolyse of trombose  

met onverklaarde cytopenie of trombose tijdens adequaat ingestelde antistolling

• Aplastische anemie, zowel bij diagnose als tijdens en na behandeling 

• Hypoplastisch myelodysplastisch syndroom (MDS) of ‘refractory cytopenia of childhood’

•  Wanneer twee of meer van de volgende onverklaarde klachten aanwezig zijn: buikpijn, moeheid, dysfagie of  

erectiestoornissen, met name bij tekenen van hemolyse 

• Onverklaarde persisterende trombopenie

Daarnaast moet diagnostiek naar PNH worden overwogen bij:

• Overige onverklaarde persisterende cytopenieën 

• Pre-eclampsie 

• MDS 

• Myeloproliferatief neoplasma (MPN)
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grote PNH-kloon met hierbij uitgesproken hemolyse. Ook 
een mengbeeld is mogelijk. In het algemeen geldt dat de mate 
van hemolyse en kans op trombose toenemen naarmate  
de PNH-kloon groter is. Het klinisch beeld is echter zeer 
heterogeen en kan ook binnen één patiënt wisselen in de 
loop van de tijd. Bij de anamnese hoort, naast PNH-gerela-
teerde klachten, in het bijzonder aandacht te zijn voor (door-
gemaakte) trombose, eerder gediagnosticeerde beenmerg- 
aandoeningen, zwangerschappen, operaties en tekenen van 
verhoogde infectiegevoeligheid of bloedingsneiging. Bij het 
lichamelijk onderzoek zijn tekenen van (doorgemaakte) 
trombose een belangrijk aandachtspunt. Aanvullend onder-
zoek (zie Tabel 2) richt zich op het vaststellen van de ernst 
van hemolyse en hemolyse-gerelateerde complicaties zoals 
nierfunctiestoornissen, opgetreden trombose en de gevolgen 
daarvan, zoals portale hypertensie, en de mate van been-
mergfalen al dan niet bij een onderliggende beenmergaan-
doening zoals AA.

BEHANDELING (zie FIGUUR 2)
ALGEMENE MAATREGELEN
Niet iedere patiënt bij wie een PNH-kloon wordt gemeten, 
zal met behandeling hiervoor hoeven starten. De grootte 
van de PNH-kloon speelt hierbij een belangrijke rol, maar  
is niet allesbepalend. Het vervolgen van patiënten met een 
PNH-kloon is belangrijk, omdat het aspect van het ziekte-
beeld in de loop van de tijd kan veranderen en dus aanpas-
sing van het beleid noodzakelijk maakt. Gezien de zeldzaam-
heid van het ziektebeeld wordt aanbevolen het behandelplan 
op te stellen en zo nodig aan te passen in overleg met het 

PNH-expertisecentrum.
Bij patiënten met een PNH-kloon en hemolyse wordt supple-
tie met foliumzuur geadviseerd. Daarnaast is het belangrijk 
om de ijzerstatus te controleren en indien nodig ijzersuppletie 
te starten. IJzerdeficiëntie kan ontstaan door renaal verlies 
van vrij ijzer als gevolg van intravasculaire hemolyse. Ernstige 
hemolyse kan leiden tot transfusie-afhankelijkheid, waarbij 
dan juist secundaire ijzerstapeling dreigt. Het streef-Hb voor 
transfusies dient op individuele basis te worden vastgesteld, 
rekening houdend met de duur en ernst van de anemie en 
comorbiditeit. Het wordt aanbevolen te transfunderen met 
ABO-identieke, D, CcEe en K (en zo mogelijk ook Jka) com-
patibele rode bloedcelproducten. Bij parvovirus B19-sero- 
negatieve PNH-patiënten dienen parvovirus B19-geteste en 
negatief bevonden bloedproducten te worden getransfun-
deerd aangezien een primo-infectie kan leiden tot een aplas-
tische crisis en mogelijk PNH-gerelateerde trombose.13,14 In 
theorie kan toediening van plasma-bevattende bloedproduc-
ten, met name tijdens behandeling met een complement- 
remmer, leiden tot exacerbaties van PNH, omdat het plasma 
complement bevat. Op basis hiervan en (beperkte) casuïstiek 
wordt geadviseerd om geconcentreerde trombocyten toe te 
dienen of trombocyten in 100% PAS of ander plasma-arm 
bewaarmedium. Plasmatransfusies dienen waar mogelijk te 
worden vervangen door stollingsfactorconcentraten indien 
correctie van de hemostase is vereist. 

TROMBOSE BIJ PNH
Trombose is een frequent optredende complicatie bij onbe-
handelde PNH-patiënten en kan op ongebruikelijke plaatsen 

Behandeling PNH

Hemolyse Beenmergfalen Tromboseneiging Onderliggende 
beenmergziekte
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• Transfusies 
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FIGUUR 2. Behandeling van PNH.
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ontstaan, zoals de huid en de mesenteriale vaten, en zowel 
veneus als arterieel. Gezien de belangrijke impact van trom-
bose op de morbiditeit en mortaliteit bij PNH wordt, ondanks 

beperkt bewijs voor de effectiviteit bij PNH, geadviseerd om 
patiënten met een PNH-kloon groter dan 50% te behan- 
delen met vitamine-K-antagonisten (streef-INR 2-3), tenzij 

TABEL 2. Aanvullend onderzoek bij diagnose PNH en tijdens follow-up.

Onderzoek Bij diagnose Follow-up*

Hb, Ht, MCV, leukocyten en differentiatie, 
trombocyten, reticulocyten

ja ja

Bloedgroep en bloedgroepantistoffen ja op indicatie

PNH-kloongrootte ja ja (minimaal 1 x per 6 maanden)

Directe antiglobulinetest, haptoglobine ja op indicatie

Nierfunctie ja ja

Leverenzymen (bilirubine totaal en direct, 
AF, ASAT, ALAT, gGT, LDH)

ja ja

d-dimeer ja op indicatie

CRP ja ja

IJzerstatus (Fe, TIJBC, ferritine, transferrine-
saturatie)

ja ja

Parvovirus-B19-serologie ja indien eerder negatief

Urineonderzoek (kleur, aspect, proteïnurie, 
hemoglobinurie)

ja ja

Beenmergaspiraat (morfologie, flowcytometrie 
en cytogenetica) en beenmergbiopt

ja op indicatie

Beeldvorming abdomen (echo/CT) ja indien geen eculizumab: 
1 x per 1-2 jaar
indien wel eculizumab:  
op indicatie

ECG ja ja (minimaal 1 x per jaar)

X-thorax ja op indicatie

Echo cor (aanwijzingen voor pulmonale 
hypertensie)

op indicatie op indicatie

NT-pro-BNP op indicatie op indicatie

Onderzoek naar Fanconi-anemie en andere 
constitutionele vormen van beenmergfalen

op indicatie (<40 jaar en 
aanwijzingen voor beenmergfalen)

* Bij een PNH-kloon <10% zonder tekenen van hemolyse, beenmergfalen of trombose (en stabiel beeld in de maanden 
na diagnose): minimaal 1 x per jaar. Bij een PNH-kloon >10% of bij tekenen van hemolyse, beenmergfalen, doorgemaakte 
trombose: minimaal 1 x per 3 maanden. Bij gebruik van eculizumab: minimaal 1 x per 3 maanden. Bij PNH in het kader 
van een onderliggende beenmergziekte: mede afhankelijk van de aard en behandeling van de onderliggende ziekte.

RICHTLIJNEN
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sprake is van een contra-indicatie zoals trombopenie.15 Er 
zijn geen gegevens over gebruik van DOAC bij PNH. Behan-
deling met vitamine-K-antagonisten is lastiger bij kinderen 
en dient per patiënt zorgvuldig te worden overwogen. Gezien 
het belang van de alertheid op trombose is het percentage 
patiënten met een kloongrootte van >50% dat wordt behan-
deld met (therapeutisch gedoseerde) antistolling als prestatie- 
indicator in de landelijke richtlijn opgenomen. Ook onder 
goed ingestelde antistolling blijft het tromboserisico bij  
PNH echter sterk verhoogd. Daarnaast kan ook bij een 
kloongrootte <50% trombose optreden. Wanneer een 
PNH-patiënt zich presenteert met nieuwe klachten, dient 
een trombose dan ook altijd hoog in de differentiaaldiagnose 
te staan. Naast de gebruikelijke behandeling van trombose, 
is het direct starten van behandeling met een complement- 
remmer van groot belang om verdere uitbreiding van de 
trombose tegen te gaan. Wanneer een patiënt geen trombose 
heeft doorgemaakt, kan na instelling op een complement- 
remmer de vitamine-K-antagonist worden gestaakt.

BEHANDELING MET COMPLEMENTREMMERS
Op dit moment is eculizumab de enige geregistreerde com-
plementremmer voor de behandeling van PNH. Eculizumab 
remt activatie van het complement C5 en daardoor de com-
plement-gemedieerde hemolyse. Eculizumab heeft geen  
invloed op de PNH-kloon zelf en zal dus in principe levens-
lang moeten worden gegeven. Gezien de hoge kosten van de 
behandeling werd door het Zorginstituut een negatief advies 
aan de minister afgegeven over vergoeding vanuit het basis-
pakket. De minister heeft in mei 2018 besloten na afspraken 
met de leverancier om eculizumab wel in het basispakket  
op te nemen. Er is één gerandomiseerde, placebogecontro-
leerde studie (TRIUMPH) verricht met eculizumab bij PNH 
en daarnaast meerdere prospectieve ‘open-label’-studies  
en retrospectieve studies. In de TRIUMPH-studie werden 
87 transfusie-afhankelijke PNH-patiënten geïncludeerd en 
gerandomiseerd tussen behandeling met eculizumab (n=43) 
en placebo (n=44).16 In de eculizumab-groep werden 22  

patiënten transfusie-onafhankelijk gedurende de follow-up-
periode tegenover 0 patiënten in de placebogroep. De trans-
fusiebehoefte daalde van 1,6 (mediaan) units per maand 
naar 0,5 units per maand in de eculizumab-groep. In de 
placebogroep was er geen significant verschil. Andere studies 
laten vergelijkbare resultaten zien. Daarnaast bleken het risico 
op trombose significant te dalen en de PNH-gerelateerde 
klachten te verbeteren, evenals de kwaliteit van leven. Kelly 
et al. rapporteerden in 2011 de ervaringen in het PNH- 
expertisecentrum in Leeds.17 Het aantal tromboses daalde 
significant van 5,6 per 100 patiëntjaren voorafgaand aan  
behandeling naar 0,8 per 100 patiëntjaren na start van  
eculizumab. Het gemiddelde aantal transfusies daalde van 
19,3 units in de 12 maanden voor start van eculizumab tot  
5,0 units in de 12 maanden erna. Zesenzestig procent van 
de patiënten werd transfusie-onafhankelijk. De algehele 
overleving van de patiënten bleek vergelijkbaar met een voor  
leeftijd en geslacht gematchte populatie. Gezien deze en ver-
gelijkbare resultaten zal een nieuwe placebogecontroleerde 
studie niet meer plaatsvinden en is behandeling met com-
plementremming in veel landen onderdeel geworden van de 
behandeling van PNH. Op basis van de resultaten van de 
gepubliceerde studies en in lijn met de beschikbare buiten-
landse richtlijnen is in de Nederlandse richtlijn een aantal 
indicaties opgesteld voor behandeling met eculizumab, zoals 
weergegeven in Tabel 3.
Eculizumab wordt intraveneus toegediend, waarbij de eerste 
vier weken 600 mg eenmaal per week wordt gegeven en  
vanaf de vijfde week 900 mg eenmaal per 14 dagen. Na start 
van de behandeling treedt in de loop van de eerste weken  
al daling van de hemolyseparameters tot (bijna) normale 
waarden op. In het algemeen wordt behandeling met eculi-
zumab goed verdragen. Hoofdpijn na het infuus komt vaak 
voor, maar is in het algemeen na de eerste 2-3 toedieningen 
verdwenen. De meest bedreigende mogelijke bijwerking is 
een infectie met N. meningitidis. Om die reden wordt elke 
patiënt die start met eculizumab gevaccineerd met een qua-
drivalent vaccin tegen meningokokken typen ACW135Y. 

TABEL 3. Indicaties voor eculizumab.

• PNH met ernstige hemolyse, leidend tot transfusie-afhankelijkheid 

• Een PNH-gerelateerde trombose 

• Hemolyse-geassocieerde complicaties: nierfalen en/of pulmonale hypertensie

• Zwangerschap (vanaf tweede trimester of eerder in geval van verergering van de hemolyse) 

• PNH met hemolyse en PNH-gerelateerde symptomen, die in grote mate interfereren met de kwaliteit van leven

• Uitzonderlijke gevallen, na consensus in de landelijke PNH-werkgroep
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Deze vaccinatie wordt elke vier jaar herhaald. Als patiënten 
op de dag van start met eculizumab worden gevaccineerd, 
zoals gebruikelijk is, worden ze gedurende twee weken be-
handeld met antibioticaprofylaxe. Daarna dienen patiënten 
altijd antibiotica die meningokokken meedekken (ciprofloxa-
cine, alternatief is amoxicilline) op voorraad te hebben om 
in geval van een infectie direct mee te starten. Bij het op- 
stellen van de richtlijn was er nog geen ervaring bij PNH met  
het recenter beschikbaar gekomen meningokokken-B-vaccin. 
Het advies hierover zal bij de eerstvolgende herziening van 
de richtlijn worden meegenomen. 

DOORBRAAKHEMOLYSE
Bij patiënten die goed zijn ingesteld op eculizumab kan 
soms een tijdelijke toename van hemolyse optreden, bijvoor-
beeld bij een infectie of rondom een operatie. Meestal  
herstelt dit snel na adequate behandeling van de infectie  
of postoperatief. Bij forse aanhoudende hemolyse kan het 
soms nodig zijn om een dosering te vervroegen. Electieve 
operatieve ingrepen kunnen het beste worden gepland in de 
eerste dagen na een eculizumab-toediening in overleg met 
de behandelend hematoloog van de betreffende patiënt. 
Wanneer sprake is van herhaaldelijke doorbraakhemolyse 
voorafgaand aan een volgende eculizumab-toediening kan 
het zijn dat de dosering van de eculizumab te laag is. In de 
richtlijn staat uitgebreider beschreven hoe dit kan worden 
vastgesteld. De dosering eculizumab kan dan worden ver-
hoogd naar 1.200 mg eenmaal per 14 dagen of het doserings-
interval kan worden ingekort.

OVERIGE BEHANDELMOGELIJKHEDEN
In het verleden werden vaak corticosteroïden voorgeschreven 
aan patiënten met PNH, maar hiervan is geen aangetoonde 
meerwaarde. 
Wanneer duidelijk sprake is van aplastische anemie, kunnen 
patiënten met een PNH-kloon conform de richtlijn aplasti-
sche anemie worden behandeld. Bij een grote PNH-kloon 
met tekenen van hemolyse en/of trombose moet naast de 
behandeling van de aplastische anemie ook behandeling 
voor de PNH worden overwogen. Bij veel patiënten met PNH 
is sprake van enige mate van beenmerghypoplasie zonder 
dat de diagnose aplastische anemie kan worden gesteld.  
Er zijn nog onvoldoende gegevens over de effectiviteit van 
behandeling met bijvoorbeeld ATG en/of ciclosporine in 
deze situatie om hierover een duidelijke aanbeveling te kun-
nen doen. Deze behandeling kan bij individuele patiënten 
worden overwogen. 
Een allogene stamceltransplantatie kan PNH genezen.18-20 

Gezien de morbiditeit en mortaliteit van deze behandeling 
en de effectiviteit van complementremming wordt deze  

behandeling echter weinig toegepast. Bij patiënten met PNH 
zonder andere onderliggende hematologische ziekte waar-
voor een transplantatie de aangewezen behandeling is, kan 
een allogene stamceltransplantatie in uitzonderingsgevallen 
worden overwogen, bijvoorbeeld bij persisterende, levens- 
bedreigende cytopenieën.

PNH EN ZWANGERSCHAP
In het verleden werd vrouwen met PNH afgeraden om zwan-
ger te worden. Het risico op complicaties tijdens en kort  
na de zwangerschap, zoals toegenomen hemolyse, trombose, 
maar ook bloedingen, is sterk verhoogd. Hoewel de ervaring 
gezien de zeldzaamheid van PNH nog beperkt is, zijn inmid-
dels succesvolle zwangerschappen bij PNH-patiënten tijdens 
gebruik van eculizumab beschreven, waarbij de grootste 
studie 75 zwangerschappen betreft.21 In deze studie werd 
29% van de kinderen te vroeg geboren en was sprake van zes 
miskramen in het eerste trimester en drie foetale doden.  
Er waren geen aanwijzingen dat toediening van eculizumab 
schadelijk was voor moeder of kind. Er wordt geadviseerd 
om PNH-patiënten met een zwangerschapswens te verwij-
zen naar het PNH-expertisecentrum voor preconceptionele 
adviezen.

BEHANDELING IN STUDIEVERBAND
Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van complement- 
remming bij PNH. De plaats van nieuwe middelen in de 
behandeling van PNH kan pas na gebleken veiligheid en  
effectiviteit worden bepaald. 

CONCLUSIE
PNH is een zeldzaam en heterogeen ziektebeeld waar de  
afgelopen jaren duidelijke vooruitgang is geboekt in de  
behandelingsmogelijkheden. Er blijven echter belangrijke 
uitdagingen, zoals de behandeling van het met PNH-geasso-
cieerde beenmergfalen.

Met dank aan de personen die aan de totstandkoming van de 
richtlijn hebben bijgedragen: dr. D. Evers, dr. O. van der Heijden, 
dr. B. Laros, dr. M. Nijziel, dr. L. van Pampus, dr. F. Preijers,  
dr. S. Schols en leden van de Stichting AA&PNH contactgroep.
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