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Wat ga ik bespreken?

 Update ten aanzien van SARS-CoV2

 Tromboseprofylaxe en huidige richtlijn

 longembolie versus in situ longtrombose

 toekomst
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WHO coronadashboard



540.923.532 COVID19
6.325.785 overleden
11.963.977.411 vaccinaties







Wat staat ons te wachten?

richtlijn tromboseprofylaxe bij COVID-19 patient (NIV)

 Afdeling; op korte termijn

 IC; samen met intensivisten



Richtlijn antitrombotisch beleid
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Richtlijn antitrombotisch beleid



Ontstaan van longtrombose

Lippi g, Semin Thromb Hemost 2022



Virussen en luchtwegen

- RS virus en influenza infecteren bronchioli

- MERS/SARS-CoV infecteren alveoli

- Arteriolen, capillairen en venulaire netwerk 
rondom aangedane alveolus hebben immuun-
reactie

McGonagle D, Lancet 2021



COVID-19

 Thoracale pijn veel voorkomende presentatie COVID-19

 Op CT typische afwijkingen (ground glass opacities) 

 Typische eerste afwijkingen op CT zijn perifeer gelegen



Ground glass opacities bij COVID-19

Harrison S, J Int Med 2021



COVID-19

 Thoracale pijn veel voorkomende presentatie COVID-19

 Op CT typische afwijkingen (ground glass opacities) 

 Typische eerste afwijkingen op CT zijn perifeer gelegen

Zijn deze afwijkingen gerelateerd aan trombose van capillaire netwerken en 

aangedane microcirculatie?



 23 COVID-19 patiënten

 178/460 segmentele art aangedaan

 allemaal in gebied met ground glass opacities

 geen DVT

Van Dam L, Thromb Res 2020,
McGonagle D, Lancet 2021



Longembolie bij COVID-19

Risicofactoren voor longembolie in COVID-19

Systematische review en meta-analyse van 27 studies

Uitkomsten: OR (95% CI)

Man 1.49 (1.26-1.76)

BMI >30 1.37 (1.03-1.82)

Beademing 3.34 (1.90-5.86)

ICU 2.65 (1.48-4.74)

>50% parenchym-schade op CT 1.92 (1.43-2.58)
Cui L, Int J Infect Dis 2021



post-mortem studie

Romanova E, J Int Med 2021



longvascularisatie

Long parenchym ontvangt zuurstof via:

1) direct via alveoli

2) pulmonale arteriële circulatie (arteriolen, capillairen)

3) bronchiale arteriële circulatie (cruciaal voor long parenchym)

McGonagle D, Lancet 2021



longvascularisatie

Long parenchym ontvangt zuurstof via:

1) direct via alveoli

2) pulmonale arteriële circulatie (arteriolen, capillairen)

3) bronchiale arteriële circulatie (cruciaal voor long parenchym)

Klassieke longembolie; pulmonale arteriële circulatie geblokkeerd

COVID-19; alle drie betrokken?

McGonagle D, Lancet 2021



Long parenchym ontvangt zuurstof via:

1) direct via alveoli

2) pulmonale arteriële circulatie

3) bronchiale arteriële circulatie

McGonagle D, Lancet 2021



In situ trombose 

Ontstaan mogelijk door

- Immunotrombose

- endothelitis

Ackermann M, NEJM 2020



immunotrombose

• Hemostase geactiveerd tijdens infecties
• Onderdelen van hemostase interacteren met immuunsysteem
• Activatie hemostase

• limiteert disseminatie van pathogenen
• bevordert eliminatie van pathogenen

• Overactivatie kan leiden tot bloedingen of tromboses



immunotrombose

Ida T JTH 2018



TF expressie in COVID-long

C = controle
D = COVID-19 patient

Toegenomen TF expressie in 
SARS-CoV2 aangedane 
epitheliale cellen

Franschetti EclinMed 2021



Endothelitis; protrombotisch en proinflammatoir

Activatie endotheel
- expressie adhesiemoleculen (bv VWF, P-selectine)            aantrekken 

trombo’s en leuco’s
- expressie TF           trombinegeneratie

Jackson S, Blood 
2019



onderzoek:

onderscheid maken tussen

 In situ trombose in long

 “klassieke” veneuze trombose 



Centrale hypothese

1) In situ pulmonary thrombosis (ISPT), meer dan VTE/ PE, is 

verantwoordelijk voor een substantieel deel van de trombotische

complicaties in COVID-19 

2) Het onderliggend mechanisme verschilt tussen beide condities: 

patienten met ISPT hebben een meer uitgesproken hyper-

inflammatoir phenotype ivm patienten met VTE. 



onderzoeksvragen

1) Hoe kunnen we ISPT en VTE diagnosticeren en van elkaar onderscheiden in 

COVID-19 patients? 

2) Wat zijn de onderliggende mechanismen van ISPT en VTE? 

3) Wat zijn risicofactoren voor ISPT of VTE en kunnen we voorspellen welke

patient ISPT of VTE ontwikkelt? 

4) Wat is de impact van huidige prophylaxe op het ontstaan van ISPT en VTE, 

en wat is de impact van de huidige therapeutische behandeling van 

tromboses op mortaliteit, recidief trombose, bloedingen en lange termijn

morbiditeit in COVID-19 patienten met ISPT of VTE? 
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conclusie

 Coronavirus is nog steeds aanwezig

 COVID-19 patienten hebben vaak tromboses

 In situ trombose in long veel voorkomend

 Ontstaat als reactie op locale endotheel activatie en inflammatie,  

immunotrombose

 Onderzoek naar diagnostiek en behandeling van in situ longtrombose
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