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Meer kennis nodig over de 
ziekte van Von Willebrand

Tips voor de eerste lijn:

• Denk bij een patiënt met bloedingssymptomen zoals opvallend grote blauwe plekken, 

slijmvliesbloedingen en hevige menstruaties aan een bloedstollingsziekte.

• Hanteer voor het bepalen van een hevige menstruatie de 7-2-1 regel: langer dan 7 dagen, 

vaker dan 1 keer per 2 uur maandverband vervangen en stolsel groter dan een 1 euromunt.

• Vraag gericht naar bloedingssymptomen, doe een familieanamnese en verwijs voor 

aanvullende diagnostiek naar een specialist.

• Voor tandartsen geldt: let op bij het trekken van (verstands)kiezen. Bel een 

hemofi liebehandelcentrum voor informatie, of verwijs eventueel door naar een 
gespecialiseerde tandarts of kaakchirurg nadat een stollingsstoornis is gediagnostiseerd.

De ziekte van Von Willebrand is een zeldzame aandoening en het is niet 
vreemd dat huisartsen, tandartsen én kinderartsen weinig kennis hebben 
van deze erfelijke stollingsstoornis. Velen van hen komen simpelweg te 
weinig met de ziekte in aanraking om ervaring op te bouwen. Toch is het 
belangrijk om de symptomen te herkennen, zodat een patiënt én familie snel 
de juiste zorg krijgt. 
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“
“HET IS WAAR, DE KENNIS 

OVER DE ZIEKTE VAN VON 

WILLEBRAND IS GERING”

ERKENT HUISARTS

BAS WAAS.

Menstruatiebloedingen: 
de 7-2-1 regel

Er wordt in de huisartsenopleiding zeker aandacht 

besteed aan stollingsstoornissen, maar als iemand 

met blauwe plekken op het spreekuur komt, is 

de ziekte van Von Willebrand vaak niet het eerste 

waaraan gedacht wordt. Waas: “Maar als iemand 

herhaaldelijk met blauwe plekken komt, of een 

meisje met een hevige menstruatie, dan moet er 

wel een lampje gaan branden. Een bekende wet 

zegt dat de laatste dokter altijd 

gelijk heeft: achteraf is het 

makkelijk, maar je kan er dus 

heel lang verkeerd naar kijken.” 

Vicevoorzitter Manon Degenaar 

van de Nederlandse Vereniging 

van Hemofi lie Patiënten (NVHP) herkent het 
beeld: “We horen vaak over meisjes die bij de 

huisarts komen met klachten over een zeer hevige 

menstruatie. De reactie die ze standaard krijgen, 

is dat een hevige menstruatie normaal is als je 

net begint met menstrueren. Maar een hevige 

menstruatie bij iemand met een stollingsstoornis 

is een heel ander verhaal. Zij moeten ieder kwartier 

of half uur naar het toilet om maandverband te 

verschonen.”

Anders gezegd: huisartsen, tandartsen en ook 

kinderartsen kunnen best wat hulp gebruiken 

bij het herkennen van de symptomen. Want 

hoe stel je bijvoorbeeld vast of een menstruatie 

buitengewoon hevig is? Verpleegkundig specialist 

Nanda Uitslager (UMC Utrecht) hanteert de 7-2-1 

regel. 

Bij hevige menstruatie en verdenking op een 

onderliggende stollingsstoornis is het slim om een 

verwijzing naar een hemofi liebehandelcentrum te 
overwegen, zoals bij de speciale poli voor hevig 

menstrueel bloedverlies in het Erasmus MC of 

UMCU. Een kinderarts, internist-hematoloog en 

gynaecoloog werken daar samen. Andere goede 

hulpmiddelen zijn de symptomenkaart en de 

menstruatietracker die de werkgroep vrouwen van 

de NVHP heeft ontwikkeld in samenwerking met 
artsen en verpleegkundigen.

dr. Bas Waas, huisarts Manon Degenaar, vicevoorzitter NVHP

“
“IS DE MENSTRUATIE LANGER 

DAN 7 DAGEN? 

MOET JE VAKER DAN 1 KEER 

PER 2 UUR MAANDVERBAND 

VERVANGEN? 

EN VERLIES JE STOLSELS 

GROTER DAN EEN 1 

EUROMUNT? 

DAN ZIJN DAT REDENEN OM 

VERDER TE VRAGEN EN EEN 

FAMILIEANAMNESE TE DOEN.” 
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Dr. Marjon Cnossen (kinderarts-hematoloog in het 
Erasmus MC Sophia) merkt dat veel huisartsen wel 
weten waar de expertise zit. “Dat is natuurlijk ook 

kennis.” Desalniettemin 
blijft er behoefte aan 
duidelijke zorgpaden en 
een NHG-Standaard voor 
stollingsstoornissen, zodat 
er duidelijke criteria komen 
voor etiologie, anamnese, 
diagnostiek, behandeling 
en verwijzing. Huisartsen 
hebben behoefte aan het 
snel kunnen overleggen met 
een expertisecentrum, in 
de praktijk vaak aangeduid 

als een hemofiliebehandelcentrum. In brieven van 
de hematoloog naar de huisarts moet goed worden 
aangegeven dat er sprake is van een stollingsstoornis en 
in geval van een ingreep voorzichtigheid moet worden 
betracht. Dr. Karin van Galen, internist-hematoloog in het 
UC Utrecht, pleit ervoor om de 
Von Willebrand-activiteit toe te 
voegen aan het onderzoek naar 
bloedstolling, wat in de eerste 
lijn momenteel alleen een 
algemeen bloedbeeld, APTT en 
PT bevat. “We zouden graag 
zien dat in de huisartsrichtlijn 
voor hevige menstruatie 
wordt opgenomen dat het 
niet heel zeldzaam is en dat 
dit wordt veroorzaakt door een 
stollingsstoornis. Je kunt vervolgens duidelijk afspreken 
wanneer een bepaalde Von Willebrandfactor-waarde een 
indicatie is voor verwijzing.” De hematologen en NVHP 
breken daarnaast een lans voor meer aandacht voor 
stollingsstoornissen in de opleiding voor huisarts en 
tandarts. Ook zijn er voor huisartsen informatiefolders 
beschikbaar met laagdrempelige informatie, ze zijn 
verkrijgbaar of te downloaden via de NHG. Op de site van 
Ziezon staat eveneens nuttige informatie: 

https://ziezon.nl/von-willebrand/

“ ER IS BEHOEFTE AAN 

DUIDELIJKE ZORGPADEN”

Behoefte aan een 
duidelijk zorgpad

Ervaringen van de tandarts

Mr. dr. Wolter Brands, tandarts en voorzitter 
van de KNMT: “Tandartsen hebben wel kennis 
van de ziekte van Von Willebrand, dus als ze 
van een patiënt horen dat die de ziekte heeft, 
zal er een rode vlag omhooggaan.” Daarnaast 
ziet hij dat veel patiënten in een vicieuze 
cirkel zitten. “Bij het tandenpoetsen kan bij 
deze mensen het tandvlees makkelijk gaan 
bloeden en het bloedt lang. Omdat ze dat niet 
willen, poetsen ze hun tanden niet of minder, 
waardoor het tandvlees gaat ontsteken en 
weer makkelijker bloedt. Onnodig en op te 
lossen.” Belangrijk is ook voor de tandarts om 
symptomen te herkennen als de patiënt nog 
niet gediagnosticeerd is met de ziekte van Von 
Willebrand, bijvoorbeeld bij het trekken van 
(verstands)kiezen. Als de patiënt wél bekend is 
met de ziekte, is het zaak om daar bij dergelijke 
ingrepen rekening mee te houden.

De symptomen van de ziekte van 
Von Willebrand

De medische klachten zijn met name 
bloedingen, zoals slijmvliesbloedingen 
(neus- en tandvleesbloedingen) en blauwe 
plekken (hematomen). Bij vrouwen kunnen 
hevige bloedingen tijdens de menstruatie 
voorkomen. Bij het trekken van kiezen, het 
verwijderen van neus- en keelamandelen, 
operaties en ongelukken of bij vrouwen na een 
bevalling, bestaat er dan ook een verhoogd 
risico op nabloeden. Bij ernstige vormen van 
de ziekte van Von Willebrand komen ook 
spier- en gewrichtsbloedingen en maag/
darmbloedingen voor, net zoals bij ernstige en 
matig-ernstige vormen van hemofilie1.

Referenties:

Dr. Marjon Cnossen

kinderarts-hematoloog 

Erasmus MC

Dr. Karin van Galen 

internist-hematoloog 

UC Utrecht

1. Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten: 
         https://www.nvhp.nl/von-willebrand

”
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Diagnose ziekte van Von Willebrand: 
een centrale rol voor de huisarts

Diagnose met de BATHet diagnosticeren en behandelen van de ziekte 

van Von Willebrand is specialistisch werk waar een 

huisarts beter van weg kan blijven. Toch is er een 
belangrijke rol voor de huisarts. 

Dr. Van Galen: “Voor de huisartsen is het een 

uitdaging om het overzicht te houden. 

Soms is dat lastig omdat patiënten met een 

stollingsstoornis zich op verschillende plekken 

kunnen presenteren. 

Dus bij de tandarts met bloedend tandvlees, bij 

de spoedeisende hulp met een traumatische 

gewrichtsbloeding of bij de gynaecoloog bij 

een hevige bloeding na een bevalling. Als al die 

losse gegevens over bloedverlies bij de huisarts 

binnenkomen, is dat een kans het totale beeld 

te overzien en zou er een alarmbelletje moeten 

afgaan.” Verder kunnen huisartsen natuurlijk zelf 

een bloedings- en familieanamnese doen.

De diagnose start met een goede anamnese 

over bloedingssymptomen uit het verleden 

en een familieanamnese. Met behulp van een 

gestandaardiseerde vragenlijst (BAT, Bleeding 
Assessment Tool) kan een gevalideerde 
bloedingsscore worden verkregen, die als 

screeningsinstrument bij diagnostiek van de 

ziekte van Von Willebrand kan dienen.² De 

vragenlijst is een goed middel om de frequentie 

en ernst van bloedingen in een getal aan te 

duiden. De International Society on Thrombosis 
and Haemostasis (ISTH) heeft recentelijk een 
nieuwe BAT gepubliceerd (ISTH-BAT) en online 
toegankelijk gemaakt, om zo meer informatie 

en gegevens te verzamelen over verschillende 

patiëntpopulaties en bloedingsziekten.³

Tips voor de eerste lijn:

•  Sta open voor het verzamelen en samenvoegen van informatie over bloedingen van je patiënt.

•  Zorg dat je de symptomen herkent en serieus neemt.

In veel gevallen geldt dat de huisarts in de zorg een centraal punt is. Hoewel de 

zorg rondom de ziekte van Von Willebrand meer neigt naar de tweede en derde 

lijn, kan de huisarts in het diagnosetraject toch een duidelijke rol innemen.
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Screeningspoli als ondersteuning

Een screeningspoli, zoals onder meer in het Erasmus MC, kan goed werken 

om de huisarts en ziekenhuizen in de periferie te ondersteunen. Dr. Cnossen: 

“Dit is een laagdrempelige screeningspoli, waar veel symptomen worden 

uitgezocht. We merken dat dat in de periferie moeilijker is om te doen. Wij 

vragen de bloedingsanamnese heel gedetailleerd uit.” Anamnese en BAT 
zijn niet genoeg, aanvullend laboratoriumonderzoek naar de Von Willebrand-

factor is essentieel. “Je ziet soms al op grond van de anamnese dat het 

waarschijnlijk geen ziekte van Von Willebrand is en dan bevestigt het lab 

dat”, aldus dr. Cnossen. Maar: “Omgekeerd gebeurt het ook dat we een 

enorm fulminante bloedingsanamnese vinden, dus de bloedingsneiging 

is heel significant en toch vinden wij in het bloed geen afwijkingen. Deze 
kinderen blijven wel in follow-up. We weten immers niet alles van het 

stollingssysteem.” Bij patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van 

Von Willebrand zijn er meestal duidelijk 

afwijkende laboratoriumuitslagen. Maar 

bij patiënten met een milde vorm is de 

interpretatie van laboratoriumuitslagen niet 

altijd eenduidig.4 Ook is er bij een milde 

vorm van de ziekte van Von Willebrand vaak 

geen direct verband tussen de hoogte van 

de stollingsfactor en bloedingssymptomen.5

Classificatie van de ziekte van Von Willebrand
Er worden drie typen van de ziekte van Von Willebrand onderscheiden: type 1 

waarbij de Von Willebrand-factor verminderd aanwezig is, type 2 waarbij de 

functie van de Von Willebrand-factor verstoord is en type 3, de meest ernstige 

vorm, waarbij het eiwit in het geheel afwezig is. Omdat het Von Willebrand-

eiwit tevens transporteiwit voor factor VIII is, zie je bij ernstigere vormen van 
de ziekte van Von Willebrand ook een verlaagd FVIII, waarbij problemen in de 
secundaire hemostase, zoals gewrichtsbloedingen, ook voorkomen.6,7

2. Diagnostiek bij een vermoedelijke stollingsstoornis | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (ntvg.
nl). Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4181

3. Rodeghiero F, Tosetto A, Abshire T, et al. ISTH/SSC bleeding assessment tool: a standardized 
questionnaire and a proposal for a new bleeding score for inherited bleeding disorders. J Thromb 
Haemost. 2010;8:2063-5 Medline. doi:10.1111/j.1538-7836.2010.03975.x

4. Quiroga T, Goycoolea M, Panes O, et al. High prevalence of bleeders of unknown cause among 
patients with inherited mucocutaneous bleeding. A prospective study of 280 patients and 299 
controls. Haematologica 2007; 92:357-65.

5. Rodeghiero F, Castaman G. Congenital von Willebrand disease type I: definition, phenotypes, clinical 
and laboratory assessment. Best Pract Res Clin Haematol 2001;14:321-35

6. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the diagnosis of von Willebrand disease | Blood Advances | 
American Society of Hematology (ashpublications.org)

7. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease | Blood Advances 
| American Society of Hematology (ashpublications.org)

Referenties:
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Behandeling: een kwestie van zorgvuldig afwegen

Tips:

• Focus op de bloedingsneiging in plaats van bloedwaarden om de juiste behandeling te bepalen.

• De standaard behandeling voor patiënten met een milde vorm van de ziekte van Von Willebrand 

is DDAVP (1-desamino-8-D-arginine-vasopressine).8
• Slijmvliesbloedingen en hevig menstrueel bloedverlies (HMB) kunnen in eerste instantie worden 

behandeld met tranexaminezuur. 9 Hormonale behandeling met de anticonceptiepil of een 

hormoonspiraal kunnen een oplossing bieden bij HMB.9
• Voor eventuele behandeling met Von Willebrandfactor-concentraat is het van belang om te kijken 

naar de bloedwaarden, maar méér nog naar de bloedingsneiging.

• Een tweedelijns therapie kan ook (tijdelijk) profylactisch worden voorgeschreven, bijvoorbeeld 

om een bloedingspatroon te doorbreken.

• Voor kleine, lokale bloedingen is het gebruik van een absorbeerbare, steriele gelatinespons met 

een hemostatische werking een idee, of lokaal gebruik van tranexaminezuur.

Prof. dr. Jeroen Eikenboom, internist-hematoloog in het LUMC: 
“Momenteel wordt DDAVP veel voorgeschreven als standaardtherapie. 
Het kan zijn dat dat niet goed genoeg werkt of te veel bijwerkingen 
geeft.” DDAVP of Desmopressine is een synthetisch hormoon dat de 
productie en afgifte van de stollingsfactor VIII en de Von Willebrand-
factor stimuleert.8 In veel gevallen volstaat de behandeling van de 
ziekte van Von Willebrand met DDAVP, dat intraveneus of subcutaan 
wordt toegediend.8 Slijmvliesbloedingen of hevige menstruatie bij 
patiënten met de  ziekte van Von Willebrand kunnen behandeld worden 
met tranexaminezuur. Vrouwen met een hevige menstruatie kunnen 
ook orale anticonceptie of een hormoonspiraal gebruiken als ze geen 
actieve zwangerschapswens hebben.¹0 Manon Degenaar vindt dat de 
behandeling van een bloeding primair gericht moet zijn op het stoppen 
van die bloeding, in het belang van de fysieke én psychische gezondheid 
van de patiënt. “Hormonen zijn dan niet per se de eerste en aangewezen 
behandeling, want voordat een hormoonspiraal zijn werk doet is de 
patiënt al een traumatische ervaring rijker. Dat is niet nodig. Voor allerlei 
soorten bloedingen gebruiken we stollingsconcentraat als dat nodig is. Ik 
zou ervoor willen pleiten dat ook in deze gevallen te doen.”

In veel gevallen start de behandeling van de ziekte van Von Willebrand in het 

geval van een bloeding of voor ingrepen met DDAVP als standaardtherapie. Maar 

dit synthetisch hormoon werkt niet altijd afdoende en patiënten ervaren soms 

bijwerkingen.8 Er zijn verschillende overwegingen om een humaan of recombinant 

stollingsproduct in te zetten.

Behandeling voor milde gevallen van de ziekte van Von Willebrand

Prof.dr. Jeroen Eikenboom

internist-hematoloog

LUMC
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Oplossing voor lokale bloedingen

Voor kleine, lokale bloedingen, bijvoorbeeld in de neus of mond, is een absorbeerbare, steriele gelatinespons 
met een hemostatische werking een oplossing. Verpleegkundig specialist Marlène Beijlevelt – van der 
Zande (Amsterdam UMC, locatie AMC): “Bij kiesextracties wordt dat lokaal aangebracht en het lost vanzelf 
op. Of bij een neusbloeding: op een gaasje wat tranexaminezuur en doe dat in de neus. Ook dat heeft een 
lokaal effect.”

Bij de ernstigere vormen van de ziekte van Von 
Willebrand, waar de behandeling met DDAVP niet 
volstaat, wordt humaan stollingsconcentraat 
(uit bloedplasma) gebruikt. Het gaat hier om 
bloedproducten waar veel van de specifieke Von 
Willebrand-factor en factor VIII in zit. Sinds 2018 is 
er ook een recombinant stollingsfactorconcentraat, 
dat alleen Von Willebrand-factor bevat. Dit 
recombinant is ontwikkeld op basis van een 
DNA-technologie en is daarom een oplossing 
voor patiënten die geen humaan plasmaproduct 
willen of mogen gebruiken, bijvoorbeeld uit 
geloofsovertuiging. Het recombinant is pas 
geregistreerd, maar wordt nog niet in alle 
ziekenhuizen ingekocht. “Ik 
denk dat er te weinig aandacht 
voor is, ook wereldwijd”, 
aldus Marlène Beijlevelt – 
van der Zande. “Het humane 
stollingsfactorconcentraat is 
veilig, en zeker in Nederland. 
Maar ik denk dat 80 procent van 
de patiënten niet weet dat het 

een humaan bloedproduct is. Ik probeer patiënten 
altijd in eenvoudige taal uit te leggen wat humaan 
en wat recombinant is en dan begrijpen ze het. Ik 
denk zeker dat recombinante Von Willebrandfactor-
concentraten een meerwaarde kunnen hebben voor 
de patiënt.”
“Om te switchen naar een tweedelijns therapie 
speelt de ernst van de aandoening een rol, maar 
we moeten niet vergeten daarbij ook te kijken naar 
het aantal bloedingen en lichamelijke klachten, in 
plaats van alleen naar de bloedwaarden”, aldus 
prof. Eikenboom. Prof. dr. Frank Leebeek (internist-
hematoloog in het Erasmus MC) stipt aan dat 
nieuwe internationale richtlijnen rondom de ziekte 
van Von Willebrand een rol kunnen gaan spelen 
om te bepalen wanneer een patiënt zou moeten 
switchen naar een stollingsfactorconcentraat. Deze 
richtlijnen zullen als basis kunnen dienen voor een 
Nederlandse richtlijn.
Ook als de patiënt voor een chirurgische ingreep 
of bevalling staat, is het voorschrijven van een 
stollingsfactorconcentraat een oplossing, afhankelijk 
van de verwachte ernst van de nabloeding.

Marléne Beijlevelt - van 

der Zande, verpleegkundig 

specialist, Amsterdam UMC

Switchen naar tweedelijns therapie
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Marlène Beijlevelt – van der Zande: “Bij alle vier vormen van de ziekte van Von Willebrand type 2 is 

de respons op DDAVP verminderd, voor type 2b geldt zelfs een contra-indicatie en voor 2n heeft 
DDAVP een slechte opbrengst. Deze patiënten, en natuurlijk mensen met type 3, gebruiken een 
stollingsfactorconcentraat.” Maar deze middelen kunnen ook tijdelijk preventief worden ingezet. “Voor een 

patiënt met bijvoorbeeld voortdurend neusbloedingen, kun je overwegen om gedurende een bepaalde 

periode profylactisch een stollingsfactorconcentraat toe te dienen. Zo kun je het bloedingspatroon 

doorbreken en het weefsel laten herstellen.” 

Profylaxe gebruiken

Patiënten verwachten informatie over 
geregistreerde therapieën 

“De regel is om bij zes bloedingen per jaar 
profylaxe te overwegen. Sommige patiënten 
hebben namelijk geen sterk afwijkende 
bloedwaarden, maar wel regelmatig bloedingen”, 
aldus prof. Eikenboom. Dr. Van Galen: “Als er echt 
een reden voor is, dus gewrichtsbloedingen of 
hevige menstruatie, en je krijgt het met DDAVP 
niet onder controle of er ontstaat schade, dan 
overwegen we zeker om laagdrempelig profylaxe 
voor te schrijven en dit te bespreken met de 
patiënt.” Als een patiënt bijvoorbeeld maandelijks 
een hevige menstruatie heeft, kan profylaxe vóór 
de menstruatie goed helpen. De kwaliteit van leven 
weegt mee in deze beslissing. Uiteindelijk is de 
behandeling gericht op het voorkomen van schade, 
de verergering van schade of een slechte kwaliteit 
van leven. Manon Degenaar: “Juist bij de ziekte van 
Von Willebrand zien we dat veelvuldige bloedingen 
niet profylactisch worden behandeld omdat deze 
geen blijvende schade geven, zoals bij spier- en 
gewrichtsbloedingen. De schade is er echter wel 
degelijk en de kwaliteit van leven wordt aangetast.”

“Bij de NVHP geven patiënten regelmatig aan meer 
informatie te willen over nieuwe medicijnen, zoals 
het recombinante stollingsfactorconcentraat”, 
vertelt Manon Degenaar. Kinderarts-hematoloog 
dr. Samantha Gouw (AMC en LUMC):  “We 
horen patiënten te wijzen op informatiebronnen 
op internet en op informatie afkomstig van 
de patiëntenvereniging. Tegelijkertijd moet je 
oppassen dat je niet alles over een patiënt uitstort, 
het is een kwestie van doseren. Dat is afhankelijk 
van de patiënt en de situatie.” Prof. Eikenboom 
deelt die ervaring. “We zullen niet ieder nieuw 
stollingsconcentraat met een patiënt bespreken. 
Maar voor de ziekte van Von Willebrand geldt dat 
er de afgelopen tien jaar niet heel veel nieuwe 
behandelmethoden zijn bijgekomen. Met nieuwe 
middelen moet je je daarnaast afvragen of het 
heel veel toegevoegde waarde heeft om ze in je 
behandelcentrum te gaan voeren. Het is niet zo dat 
als er een nieuw middel is, het direct toegepast kan 
worden.” Verpleegkundig specialist Greta Mulders 
(Erasmus MC) weet dat patiënten over het algemeen 
best goed geïnformeerd zijn, onder meer via social 
media. Zo hebben ze contact 
met patiënten in bijvoorbeeld de 
Verenigde Staten. “Maar daar zijn 
de regels anders en worden nieuwe 
medicijnen sneller geregistreerd 
dan hier.” 

Referenties:

8. https://www.farmacotherapeutischkompas.         
nl/bladeren/preparaatteksten/d/desmopressine

9. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6518
10. https://www.nvhp.nl/von-willebrand
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Wat bespreken we wel en wat bespreken 
we niet met elkaar? 

Communicatie over en met mensen met de ziekte van Von Willebrand is essentieel. Een tandarts moet 

voor het trekken van een verstandskies wel weten dat iemand deze aandoening heeft. Dat geldt ook voor 

een specialist in een ander ziekenhuis, als de patiënt daar terechtkomt op de SEH of voor een chirurgische 

ingreep. Daar ligt ook een rol voor de patiënt zelf. De NVHP informeert haar leden en probeert hen bij te 
staan, zodat zij de regie kunnen nemen wanneer dat nodig is.

Huisartsen, tandartsen en algemene kinderartsen doen natuurlijk niet mee aan het MDO rondom een 

patiënt met de ziekte van Von Willebrand, maar hoe kunnen ze dan toch op de hoogte blijven? Huisarts 

Bas Waas geeft aan wel graag een update te krijgen op het moment dat een patiënt wordt opgenomen 

in het ziekenhuis. “Het werkt het best als dat telefonisch of met een elektronisch bericht gebeurt, en 

niet met een ontslagbrief die soms maanden later 

aankomt.” Deelname in een MDO ziet huisarts Waas 

niet zo zitten. “Maar als ik een vraag heb, bel ik naar 

het expertisecentrum. Dat is veel handiger en het is 

goed om korte lijnen te hanteren.” Meer interdisciplinair 

overleg dus.

Tips:
• Voor de huisarts en tandarts: 

heb je een vraag, bel naar het 

hemofi liebehandelcentrum.
• Voor hematologen: is er een update, breng 

dan ook de huisarts op de hoogte. Het 

liefst telefonisch.

• Geef in doorverwijzingsbrieven altijd aan 

dat er sprake is van een stollingsstoornis.

• Druk je patiënten op het hart dat 

ze ook altijd zelf melden dat ze een 

stollingsstoornis hebben.
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Mr. dr. Wolter Brands, tandarts, beaamt de korte lijnen. “Gewoon bellen. Tandartsen 
zullen in dit geval snel overleggen met de huisarts of de kaakchirurg. Andersom 

kunnen tandartsen natuurlijk een signalerende functie hebben. Ik moet zeggen 
dat er überhaupt meer overleg komt tussen tandartsen en huisartsen op lokale 

schaal.” Dr. Cnossen onderschrijft de bevindingen. “Er is geregeld overleg tussen 

het hemofi liebehandelcentrum en tandartsen. Op het moment dat er een ingreep 
nodig is bij de patiënt, wordt één op één contact gezocht met de tandarts en wordt 

de patiënt voorbereid.” De huisarts moet in een doorverwijzingsbrief altijd duidelijk 

aangeven dat de patiënt in kwestie een stollingsstoornis heeft. 

Toch is er ruimte voor verbetering. Prof. Eikenboom constateert dat tussen 
verschillende disciplines in een ziekenhuis weliswaar duidelijke afspraken bestaan, 

maar dat die in de praktijk niet altijd worden nageleefd. “Bijvoorbeeld als een 

patiënt wordt behandeld in een ander ziekenhuis. In zo’n situatie wordt te veel 
gefocust op het aspect waarvoor de patiënt daar is en wordt de achtergrond 

te weinig gecheckt. Dat kan gebeuren als een patiënt op de SEH terechtkomt.” 

Prof. Leebeek: “Als een patiënt in een ander ziekenhuis komt, is er sowieso een 
probleem qua communicatie. Door gebrekkige communicatie kunnen patiënten de 

verkeerde medicatie krijgen, zelfs als ze een SOS-kaartje bij zich dragen.” Manon 

Degenaar benadrukt dat het dus belangrijk is dat patiënten goed geïnformeerd 

zijn over hun ziekte en weten welke medicatie wel en niet gebruikt mag worden. 

“Een goed geïnformeerde patiënt is in staat voor zichzelf op te komen en in geval 

van twijfel contact te zoeken met het behandelcentrum. De NVHP informeert haar 
leden hierover en biedt ondersteuning.”

Marlène Beijlevelt – Van der Zande: 

“We werken veel samen met specialistische kindertandartsen, die soms 
patiënten onder narcose behandelen. Patiënten bij wie een kies getrokken moet 
worden, verwijs ik al preventief naar deze specialisten. De ervaringen zijn goed 
en de wachtlijsten kort. De patiënt kan in het hemofi liebehandelcentrum de 
stollingsfactorconcentraten ophalen, de anesthesist en de tandarts of kaakchirurg 
zijn goed op de hoogte van de te volgen procedures. De anesthesist dient de 
narcose en de stollingsfactoren toe. De patiënt gaat toch onder narcose.”

Communicatie met de tandarts

Communicatie tussen ziekenhuizen kan beter
“

Marlène BeijleMarlène Beijle

“We werken veel samen met specialistische kinder“We werken veel samen met specialistische kinder
patiënten onder narpatiënten onder nar
worden, verwijs ik al prworden, verwijs ik al pr
en de wachtlijsten kort. De patiënt kan in het hemofi liebehandelcentrum de en de wachtlijsten kort. De patiënt kan in het hemofi liebehandelcentrum de 

dr. Frank Leebeek

internist-hematoloog

Erasmus MC

dr. Wolter Brands

tandarts
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De communicatie van het expertisecentrum naar andere ziekenhuizen en 

afdelingen moet laagdrempelig en eenvoudig zijn, vindt verpleegkundig 

specialist Greta Mulders. “Die communicatie is nu soms te technisch, zodat de 

boodschap niet goed overkomt. En de informatie is niet altijd inzichtelijk bij andere 

ziekenhuizen en centra.” Een EPD of PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving) 
kan zeker helpen, maar deze systemen zijn nog geen gemeengoed. Ook geldt 

dat dossiers in verband met de wetgeving niet altijd makkelijk zijn in te zien. Een 

PGO kan een oplossing zijn, omdat patiënten dat zelf bij de hand hebben. Er ligt 
ook een rol voor de patiënten zélf om alert te zijn. Dr. Cnossen: 

“Tegelijkertijd gaat het hier vaak om kwetsbare patiënten, die 
niet zo handig met een PGO kunnen omgaan. Daar moeten 
we wel oog voor hebben.” Prof. Eikenboom: “We zien dat hoe 
ernstiger de bloedingsneiging is, hoe vaker het goed gaat. Het 

zijn juist de patiënten met een milde bloedingsneiging die niet, 

of minder proactief handelen. Bij deze patiëntengroep is dat 

een voortdurende zorg.” Het is voor patiënten een goed idee om 

altijd een SOS-kaartje of een foto daarvan bij zich te dragen.

Greta Mulder

verpleegkundig specialist

Erasmus MC

Helpt een EPD of PGO?

Best practice rapportage kinderarts

Verpleegkundig specialist Nanda Uitslager schetst het beeld van een carrousel op de poli voor kinderen 

met een stollingsstoornis. “Op één ochtend zien de kinderen dan meerdere specialisten: kinderarts, 

fysiotherapeut, maatschappelijk werk en een verpleegkundige. De kinderarts maakt daar altijd een 

uitgebreid verslag van met de invalshoek vanuit iedere discipline. Dat verslag gaat ook naar de huisarts en 

geeft een mooi overzicht.” Het behandelcentrum van het UMCU beschikt ook over een dergelijke carrousel 

voor volwassenen. 
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De psychosociale impact van de ziekte van Von 
Willebrand valt niet te onderschatten

De ziekte wordt gebagatelliseerd

De NVHP krijgt de verhalen met enige regelmaat binnen. Van een meisje dat niet meer verder wil leven, 
omdat ze elke dag last heeft van menstruatie en/of keelbloedingen. Manon Degenaar: “De ziekte wordt vaak 
gebagatelliseerd. Ook door patiënten zelf.” Verpleegkundig specialist Nanda Uitslager beaamt dit: “Het is 
belangrijk dat patiënten ook zelf aangeven dat ze last hebben van de psychosociale impact.”
Op zich is de behandeling van de ziekte van Von Willebrand niet iets dat door de huisarts gebeurt. Toch is 
het wel van belang dat de huisarts op de hoogte is van diagnose, behandeling én psychosociale impact. 
“Als dat in de brief naar de huisarts staat, zijn huisartsen vervolgens capabel genoeg om dit verder op 
te pakken”, aldus huisarts Bas Waas. Dr. Van Galen ziet dat de psychosociale zorg in de expertisecentra 
goed geregeld is. “Aan de expertisecentra zijn altijd maatschappelijk werkers en psychologen verbonden, 
dus eigenlijk zien wij de patiënt in die expertisecentra ook echt in hun context en hebben we daar vrij veel 
aandacht voor.” 
Aandacht voor oudere patiënten is extra nodig: zij hebben vaak de nodige trauma’s opgelopen omdat de 
behandeling vroeger niet zo goed was als nu. Tegelijkertijd geldt dat oudere patiënten over het algemeen 
minder goed voor zichzelf opkomen: de NVHP heeft voldoende voorbeelden van mensen die niet de 
psychosociale zorg krijgen die ze nodig hebben en er zelf ook niet naar vragen. Manon Degenaar: “De 
psychosociale ondersteuning richt zich nu vrijwel alleen op jonge patiënten. Psychosociale zorg, ook voor 
oudere patiënten, moet in mijn ogen proactief worden aangepakt. Check bewust hoe het met patiënten gaat 
en neem geen genoegen met een simpel ‘goed’.”

“Er komt steeds meer aandacht voor de psychosociale impact van de ziekte van 

Von Willebrand, maar er is nog een wereld te winnen”, vindt dr. Van Galen. Die 

onderschatting gebeurt niet alleen door de arts (en zelfs hematologen), maar ook 

in het eigen gezin. Hoe kan deze impact de aandacht krijgen die het verdient?

Niet iedere patiënt met de ziekte van Von Willebrand ervaart een zware ziektelast. Dr. Cnossen: “Ik denk dat 
je oog moet hebben voor de impact die de ziekte kan hebben. Ik vind wel dat er categorieën patiënten zijn 
die heel veel last hebben en ik denk dat we dat onderschatten, maar er zijn ook een heleboel patiënten die 
relatief weinig last van hebben van de ziekte.” Maar toch: de impact voor de groep patiënten met een grote 
bloedingsneiging wordt vaak door zorgverleners onderschat. “Als je dan praat over personal treatment, 
dan moet je dat doen op basis van bloedingsneiging in plaats van de bloedwaarden. Door te focussen op 
bloedingsneiging zet je de psychosociale impact meer centraal, omdat juist de bloedingsneiging een factor 
is die de kwaliteit van leven mede vormgeeft.”

Tips:
• Focus op de bloedingsneiging in plaats van bloedwaarden om de psychosociale impact centraal 

te zetten.

• Zorg dat patiënten zelf ook aangeven waar hun problemen zitten.

• Voor hematologen: draai eens een poli mee met de verpleegkundig specialist

• Leg zaken als de diagnose en behandeling op een eenvoudige en beeldende manier uit.
• Verpleegkundig specialisten en hematologen kunnen van tevoren vaststellen wie welk onderwerp 

met een patiënt bespreekt.

• Een vragenlijst over het welbevinden, die de patiënt voor het spreekuur invult, geeft houvast.
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Belangrijke rol voor 
de verpleegkundig 
specialist

Poli meedraaien, dan geeft inzicht

Marlène Beijlevelt – van der Zande raadt 
hematologen aan om eens een poli mee te 
draaien met de verpleegkundig specialist. 
“Dan kunnen ze zien wat we doen, hoe we de 
poli voorbereiden. Ik pluis van tevoren hele 
familieanamneses uit, vaak ken ik de families 
wel en weet zelfs welke types van de ziekte van 
Von Willebrand ze hebben. Of ik bel proactief 
met een huisarts voor meer informatie. 
Daarmee kan ik de patiënten beter tegemoet 
treden en dan voelen ze zich echt serieus 
genomen. Ik gebruik eenvoudige, beeldende taal 
om zaken uit te leggen.”

Een vragenlijst vooraf aan het 
spreekuur

Prof. Leebeek vertelt dat in het Erasmus 
MC enige tijd geleden een vragenlijst is 
ingevoerd, die de patiënt voorafgaand aan het 
spreekuur heeft ingevuld. Dit zijn vragen over 
het welbevinden van de patiënt. “Dan word je 
als arts een beetje gedwongen om naar die 
uitkomsten te kijken. Als je ziet dat iemand 
aangeeft dat hij of zij psychosociale problemen 
ervaart, dan heb je toch eerder de neiging om 
daarnaar te vragen en hier aandacht aan te 
besteden. Ik zie de patiënt als mens. Ik vraag 
altijd hoe het gaat en hoop iets meer te weten 
van een patiënt dan alleen welk type van de 
ziekte van Von Willebrand hij of zij heeft. Dat 
is extreem belangrijk voor je patiëntrelatie, dat 
geldt voor elke patiënt die we op de poli zien. 
Maar ik onderschrijf wel dat de verpleegkundige 
over het algemeen meer tijd heeft voor dit 
aspect van de zorg. Dat wil niet zeggen dat het 
dus minder belangrijk is, integendeel.” 

Deze special is fi nancieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin 

besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde 

personen. Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.
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Binnen de expertisecentra is een belangrijke rol 
weggelegd voor de verpleegkundig specialist. Prof. 
Eikenboom: “De verpleegkundig specialist is vaak 
heel laagdrempelig benaderbaar voor allerlei vragen, 
klachten en praktische zaken waarvoor patiënten 
de hematoloog niet direct durven op te bellen. Zo 
wordt toch een bepaalde zorg of ongerustheid 
weggenomen. Het gaat mij wat te ver om te stellen 
dat de verpleegkundige de patiënt behandelt en de 
dokter de ziekte, maar de rol van de verpleegkundige 
is zeker belangrijk.” Het stramien van het spreekuur 
van de specialist zal hierbij ook een rol spelen, er is 
simpelweg minder tijd beschikbaar. 

Dr. Gouw: “Kinderartsen kijken altijd naar het 
kind vanuit de ontwikkeling, niet alleen de fysieke 
ontwikkeling maar ook de sociale en cognitieve 
ontwikkeling. In al onze consulten zijn school, 
hobby’s en vrienden een onderdeel. In onze 
spreekuren krijgen patiënten eerst een afspraak 
bij de verpleegkundige en daarna bij de arts. Dat 
is bij beide een half uur, dus veel meer dan bij de 
hematologen. Omdat het erg vervelend is om het 
elke keer over hetzelfde onderwerp te hebben, 
spreken we af wie welke onderwerpen bespreekt.”
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