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CLINICAL BOTTOM LINE 

 

De ziekte van von Willebrand (VWD), de meest frequent voorkomende erfelijke stollingsziekte, is een ziekte die 

wordt veroorzaakt door kwantitatieve of kwalitatieve afwijkingen in de von Willebrand factor (vWF). Voor de 

laboratoriumdiagnostiek van de VWD zal steeds een combinatie van verschillende testen gebruikt moeten worden 

aangezien geen enkele test op zichzelf in staat is om alle typen van de VWD op te sporen. Welke testen een rol 

kunnen spelen in de diagnostiek van de VWD alsook de haalbaarheid voor het uitvoeren van deze testen in ons 

eigen laboratorium werden bekeken. Indien we de bepalingen vWF:Ag en vWF:Rico zouden toevoegen aan de 

reeds beschikbare testen die wij in ons laboratorium aanbieden ikv de VWD zouden we meer dan 95% van de 

aanvragen in ons eigen laboratorium kunnen afwerken. Testen voor bevestiging en subtypering van de VWD zijn 

niet haalbaar om door ons laboratorium uit te voeren. Aanvragen die een afwijkend resultaat opleveren moeten 

blijven opgestuurd worden naar een laboratorium dat hiervoor over de nodige expertise beschikt.   

    

CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO 

 

De ziekte van von Willebrand (VWD), de meest frequent voorkomende erfelijke stollingsziekte, is een ziekte die 

wordt veroorzaakt door kwantitatieve of kwalitatieve afwijkingen in de von Willebrand factor (vWF).  De vWF is 

een plasmaproteïne dat een belangrijke rol speelt in de initiële adhesie van bloedplaatjes aan de vaatwand op 

plaatsen waar vasculaire schade optreedt. Verder bindt en stabiliseert vWF ook stollingsfactor VIII (FVIII).  

Defecten aan dit eiwit kunnen dus bloedingen veroorzaken door een slechte bloedplaatjesadhesie of door 

verlaagde concentraties van stollingsfactor VIII.  

De vWF wordt zowel in vasculaire endotheliale cellen als in megakaryocyten geproduceerd. Het eiwit ontstaat na 

een aantal vrij complexe cellulaire processen zoals dimerisatie en glycosylatie in het endoplasmatisch reticulum  

en  polymeriseert tot zeer grote multimeren in het Golgi apparaat via disulfide bindingen.  Deze multimeren 

kunnen opgebouwd zijn uit wel 80 vWF subunits
1
. Na secretie in het bloed worden de grootste multimeren door 

het metalloprotease ADAMTS13 via proteolyse in kleinere multimeren gesplitst.  

De vWF wordt uit de circulatie verwijderd door macrofagen in de lever en milt. De snelheid waarmee dit gebeurt, 

wordt bepaald door bloedgroepspecifieke glycosylatie patronen op de vWF
2
. De gemiddelde half-leven tijd van de 

vWF bij mensen met bloedgroep type O bedraagt ongeveer 10 uren terwijl dit bij de rest van de populatie 

ongeveer 25.5 uren bedraagt
3
. Dit verklaart het verschil in vWF:Ag gehalte tussen mensen met het bloedgroep 

type O en de rest van de populatie. Het von Willebrand factor antigeen (vWF:Ag) gehalte bij mensen met 

bloedgroep type O ligt namelijk gemiddeld ongeveer 25%  lager
4
. Theoretisch lijkt het dan ook logisch om gebruik 

te maken van aangepaste referentiewaarden in functie van de bloedgroep. Of dit een toegevoegde waarde voor de 

diagnose van de vWD biedt vormt echter nog steeds onderwerp van discussie
5
.  

Binnen de vWD bestaan er verschillende subtypes dewelke worden geclassificeerd op basis van criteria die 

ontwikkeld zijn door de VWF commissie van het ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis). 

Deze criteria werden voor het laatst bijgewerkt in 2006 (tabel 1)
6
. Het doel van de commissie was een classificatie 

te maken die eenvoudig was, voornamelijk gebaseerd op wijdverspreide beschikbare laboratorium testen en die 

correleerde met belangrijke klinische karakteristieken. Deze classificatie houdt enkel rekening met het fenotype 

van het vWF eiwit van de patiënt aangezien de karakteristieken van het vWF eiwit te bepalen zijn met gemakkelijk 

beschikbare laboratorium testen terwijl dit voor genetische afwijkingen niet het geval is.  

De VWD wordt opgedeeld in drie grote categorieën: partieel kwantitatieve tekorten (type 1), kwalitatieve 

afwijkingen (type 2) en totale afwezigheid van VWF (type 3). Type 2 wordt zelf nog eens onderverdeeld in 4 

categorieën die met de letters A, B, M en N worden aangeduid. Van de drie types van de VWD komt type 1 veruit 

het vaakst voor. Cijfers die de onderlinge verdeling van de types weergeven schommelen rond de 75% voor type 

1. Type 3, dewelke autosomaal recessief wordt overgeërfd, komt het minst vaak voor en maakt ongeveer 10% van 

de diagnosen van de VWD
7 
uit.  

Bloedingen bij de VWD type 1 worden veroorzaakt door een kwantitatief tekort van het eiwit. Discrete 

afwijkingen van de multimeren subunits verhinderen in de laatst verschenen classificatie een diagnose van type 1 

niet meer, in tegenstelling tot de vroegere definitie van de VWD type 1 die stelde dat de structuur en distributie 

van de multimeren normaal moesten zijn
8
. Er zijn talrijke mutaties, veelal puntmutaties in domein D3 van het 

eiwit, beschreven die via verschillende mechanismen het gehalte aan VWF in het bloed kunnen doen dalen. Het 
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achterliggende mechanisme kan een gedaalde secretie zijn, een versnelde klaring of een verhoogde gevoeligheid 

voor proteolytische splitsing van het eiwit. Een extreem voorbeeld van verhoogde klaring is de VWD Vicenza met 

VWF:Ag levels tussen de 6-12 IU/dL. Door de aanwezigheid van ultra grote multimeren bestaat er discussie over 

het al dan niet classificeren van dit type van VWD als een type 2M
9
. Men kan de aanwezigheid van dit afwijkend 

multimeren patroon echter toeschrijven aan het feit dat door de zeer snelle klaring er gewoonweg onvoldoende tijd 

is voor de proteolytische splitsing van de grote multimeren in kleinere fracties. In dit licht bekeken en met de 

nieuwe definitie van de ziekte van von Willebrand zal men dit type dus als een VWD type 1 classificeren.  

Bij de VWD type 2 zijn het kwalitatieve afwijkingen die aan de oorzaak liggen van de bloedingen. Tot het type 2A 

behoren die varianten met gedaalde VWF-afhankelijke plaatjesadhesie en een selectieve deficiëntie van ‘High 

Molecular Weight Molecules’ (HMWM). Dit kan het gevolg zijn van een defect in de productie van het eiwit of 

door een verhoogde gevoeligheid voor splitsing door ADAMTS-13. De meeste afwijkingen van het type 2 worden 

dominant overgeërfd, doch er bestaan een aantal recessieve varianten. Om de verschillende varianten van het type 

2A nog verdere te subtyperen zijn genetische sequencing en hoge resolutie multimeren gel-electroforese nodig, 

welke complexe analyses zijn en slechts in enkele gespecialiseerde laboratoria uitgevoerd kunnen worden. Type 

2B varianten worden gekenmerkt door een verhoogde affiniteit van de VWF voor plaatjesreceptor GPIb met een 

verhoogde ristocetine-geïnduceerde plaatjesaggregatie (RIPA) bij lage concentraties ristocetine. Mutaties 

verantwoordelijk voor dit type komen voornamelijk voor in domein A1 van het eiwit
7,10

. De gedaalde proportie 

HMWM die bij deze patiënten wordt waargenomen is het gevolg van een spontane binding na de secretie van de 

VWF multimeren aan de bloedplaatjes waarna ze gesplitst worden door ADAMTS-13. Type 2M varianten 

vertonen gedaalde VWF-afhankelijke plaatjesadhesie die niet wordt veroorzaakt door een afwezigheid van de 

functionele HMWM. Een verminderde binding van het VWF met GPIb of met collageen ligt hier aan de oorzaak 

van de bloedingsneigingen
11

. De VWD type 2N varianten onderscheiden zich door een gestoorde binding van 

FVIII. In typische gevallen worden normale resultaten voor de bloedplaatjesfunctie testen met normale vWF:Ag 

levels maar gedaalde waarden voor FVIII gezien. De differentiële diagnose met hemofilie A kan gemaakt worden 

aan de hand van een test die de VWF:FVIII binding beoordeelt
12

. 

De VWD type 3 kenmerkt zich door quasi volledige afwezigheid van het VWF. Deze afwijking wordt recessief 

overgeërfd en heterozygoten vertonen meestal milde of zelfs geen bloedingsymptomen
13

. De vWF:Ag levels bij 

deze patiënten bedraagt meestal < 5 IU/dL. Het is belangrijk om dit type van ernstige vormen van type 1 te 

onderscheiden gezien type 3 therapeutisch niet reageert op desmopressine terwijl dit voor type 1 wel vaak het 

geval is. 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van bloedingsymptomen die voorkomen bij patiënten met de VWD. 

Afhankelijk van het type zal de ernst en het soort van de symptomen variëren. Zowel de ernst als de frequentie van 

bloedingen is het hoogst bij patiënten met de VWD type 3. Doch zullen de meeste bloedingen mild tot matig (geen 

nood aan transfusie of bezoek aan een arts) verlopen bij patiënten met de VWD, het gevolg van het feit dat men 

voornamelijk type 1 patiënten terugvindt. Bloedingen ontstaan door een gestoorde plaatjesadhesie en/of door een 

daling van stollingsfactor VIII. Zo zullen patiënten met de VWD type 2N voornamelijk symptomen vertonen van 

een gestoorde stolling zoals hemartrose, postoperatieve- en bindweefselbloedingen. Bloedingsymptomen komen 

echter vaak voor en geen enkele van de bloedingsymptomen die bij patiënten met de VWD voorkomen zijn 

specifiek
14

. Daarom is een familiale anamnese naar bloedingsymptomen minstens even belangrijk om de erfelijke 

aard van de oorzaak van de symptomen te kunnen inschatten. 

Afhankelijk van het type kan de VWD behandeld worden op verschillende manieren. Een eerste manier is via 

toediening van desmopressine (DDAVP), een synthetisch derivaat van het antidiuretisch hormoon vasopressine, 

om de secretie van endogeen opgeslagen VWF te verhogen. Deze strategie wordt toegepast wanneer een 

kwantitieve afwijking aan de oorzaak van de bloeding ligt zoals bij de VWD type 1. Desmopressine zal tevens de 

FVIII levels verhogen zodat ook bij type 2N de behandeling met DDAVP nuttige kan zijn
15

. Een andere 

mogelijkheid is een vervangingstherapie met plasma gederiveerde VWF concentraten. Deze behandeling is 

voornamelijk geïndiceerd bij ernstige bloedingen of chirurgische ingrepen bij patiënten met de VWD type 2 en 3, 

alsook bij patiënten met de VWD type 1 die niet reageren op desmopressine.  

In afwezigheid van detectie van een mutatie(s) op het gen dat codeert voor het VWF is het stellen van een 

diagnose van de VWD niet eenvoudig. Gezien het detecteren van deze genafwijkingen voor vele laboratoria 

praktisch niet haalbaar is worden andere laboratoriumtesten gebruikt die aan de hand van de fenotypische 

eigenschappen van VWF eiwit een diagnose proberen te stellen. Geen enkele van deze testen is echter specifiek 

voor de aandoening waardoor een relatief groot panel van verschillende testen wordt aangewend in de diagnostiek 

van de VWD. Het nut van elke test alsook de haalbaarheid voor het uitvoeren van deze testen in een laboratorium 

van een groot perifeer ziekenhuis zoals dat van het Jessa Ziekenhuis zullen in deze CAT worden beschreven. 

 

QUESTION(S) 

 

1) Welke laboratoriumtesten hebben een nut in het diagnostische panel voor de ziekte van Von Willebrand?  

2) Welke van deze laboratoriumtesten zijn haalbaar (praktisch//financieel) om in het laboratorium van het Jessa 

ziekenhuis uit te voeren? 

 

SEARCH TERMS 

 

1) MeSH Database (PubMed): MeSH term: “     ” 
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2) PubMed Clinical Queries (from 1966; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi): Systematic Reviews; 

Clinical Queries using Research Methodology Filters (diagnosis + specific, diagnosis + sensitive, prognosis 

+ specific) 

3) Pubmed (Medline; from 1966), SUMSearch (http://sumsearch.uthscsa.edu/), National Guideline 

Clearinghouse (http://www.ngc.org/), Institute for Clinical Systems Improvement (http://www.icsi.org), The 

National Institute for Clinical Excellence (http://www.nice.org.uk/), Cochrane (http://www.update-

software.com/cochrane, Health Technology Assessment Database (http://www.york.ac.uk/inst/crd/htahp.htm) 

4) National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS; http://www.nccls.org/), International 

Federation of Clinical Chemistry (IFCC; http://www.ifcc.org/ifcc.asp), American Diabetes Association (ADA; 

http://www.diabetes.org/home.jsp), National Diabetes Information Clearinghouse (NDIC; 

http://diabetes.niddk.nih.gov/), Westgard QC (http://www.westgard.com), Clinical Laboratory Improvement 

Amendments (CLIA; http://www.cms.hhs.gov/clia/) 

5) UpToDate Online version 12.2 (2004) 
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APPRAISAL 

 

Voor de laboratoriumdiagnostiek van de VWD zal steeds een combinatie van verschillende testen gebruikt moeten 

worden aangezien geen enkele test op zichzelf in staat is om alle typen van de VWD op te sporen. Bij de VWD 

type 2 zullen voornamelijk de functionele testen afwijkingen vertonen terwijl dit bij de VWD type 1 vooral de 

VWF dosering zal zijn. In tegenstelling tot de meeste types van de VWD waar voornamelijk de plaatjesfunctie 

gestoord is zullen patiënten met de VWD type 2N dan weer eerder afwijkingen tonen van bepaalde stollingstesten 

gezien dit type zich voornamelijk kenmerkt door een tekort aan stollingsfactor VIII.  

Mogelijke testen die een bijdrage zouden kunnen leveren in de diagnose van de VWD zijn: de bloedingstijd (BT), 

de geactiveerde partiële tromboplastine tijd (aPTT), bloedplaatjestelling, bloedplaatjesfunctietesten, de factor VIII 

activiteit (FVIII:C), de bepaling van het vWF antigeen (vWF:Ag), functionele vWF testen, de vWF-collageen 

binding (vWF:CB), een vWF multimeren assay, de vWF-FVIII binding assay (vWF:FVIII binding) en genetische 

testen. Het nut van al deze testen, welke test voor welk type zal afwijken, en de haalbaarheid voor het uitvoeren 

van deze testen in ons eigen laboratorium worden hieronder beschreven. 

 

Bloedingstijd  

De BT is de tijdsduur, uitgedrukt in minuten, die verstrijkt tussen het aanbrengen van een gestandaardiseerde 

steekwonde en het moment dat de veroorzaakte bloeding stopt. Drie methoden zijn gekend: de methode volgens 

Duke, de methode volgens Ivy en de Mielke techniek. Elk van deze methode heeft normaalwaarden. Wanneer de 

tijd gemeten tussen het aanbrengen van de wonde en het stoppen van de bloeding de normaalwaarde overschrijdt 

https://stuiterproxy.kuleuven.be/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+pubmed?term=%22Favaloro%20EJ%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Semin%20Thromb%20Hemost.');
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kan dit verschillende oorzaken hebben. Een verhoogde bloedingsneiging als gevolg van de VWD is er één van. 

Doch, in het verleden is reeds aangetoond dat deze test zowel een lage sensitiviteit als specificiteit heeft voor de 

diagnose van de VWD
16

. Tevens is het ondertussen algemeen aangenomen dat de PFA-100 als algemene 

screeningstest (Platelet Function Analyser, Dade-Behring, Germany) een veel hogere sensitiviteit heeft dan de BT 

in de diagnose van de VWD
17,18

. Het bepalen van de bloedingstijd wordt dan ook niet meer aangeboden in het 

kader van VWD diagnostiek door ons laboratorium. 

 

Geactiveerde partiële tromboplastinetijd 

De aPTT is een test die als routine stollingstest gebruikt wordt in een veel breder kader dan de diagnostiek van de 

VWD. Aangezien de aPTT gevoelig is voor deficiënties of defecten van stollingsfactor VIII en sommige patiënten 

met de VWD verlaagde waarden voor FVIII kunnen hebben, kan deze test een beperkt nut hebben bij de screening 

naar de VWD. Een verlengde aPTT wordt echter veel vaker door andere redenen veroorzaakt. Verder sluit een 

normale aPTT geenszins de VWD uit. Wanneer de VWD wordt vermoed, moet men zich tot andere testen 

wenden. Uiteraard biedt ons laboratorium de bepaling van een aPTT aan (ACL TOP500, IL), doch zal bij 

vermoeden van de VWD hoedanook beroep moeten worden gedaan op andere testen. 

      

Bloedplaatjestelling 

Net zoals bij de aPTT wordt een bloedplaatjestelling als algemene test in de stollingsproblematiek beschouwd. 

Niettemin is een bepaling van het aantal bloedplaatjes in bepaalde gevallen essentieel. Zo is het absoluut 

noodzakelijk om dit uit te voeren wanneer men gebruik maakt van een PFA als screeningstest voor de VWD (zie 

verder). Een verlaagd aantal bloedplaatjes wordt tevens gezien bij patiënten met de VWD type 2B
19

. Verder kan 

een plaatjestelling ook helpen om te bepalen of een bloedingsneiging verklaard kan worden door een plaatjestekort 

of door een andere stoornis. 

 

Bloedplaatjesfunctietesten 

a. Klassieke bloedplaatjesfunctietesten 

De aanbevolen methode voor het uittesten van de bloedplaatjesfunctie is gebaseerd op het 

nephelometrische principe ontwikkeld door Born
20

. Dit principe zegt dat veranderingen van de optische 

densiteit van plaatjesrijk plasma (PRP) gecorreleerd is met de mate van plaatjesaggregatie die 

geïnduceerd wordt door een aantal agonisten. Het uitvoeren van dergelijke analyse is zeer 

arbeidsintensief en vereist specifiek toegewijde laboranten. Verder is ook de interpretatie van de 

resultaten die deze testen opleveren niet eenvoudig. Voor het uitvoeren van een bloedplaatjesfunctie 

analyse moet men allereerst beschikken over een nephelometer. Na toevoeging van verschillende 

agonisten zal men aan de hand van grafieken van de densitometrische meetgegevens de aggregatie 

beoordelen
21

. Gezien de lage sensitiviteit en specificiteit, de complexiteit van de test en de hoge kost en 

de tijd nodig voor het uitvoeren van deze analyse wordt het niet aangeraden om deze te gebruiken voor de 

screening naar patiënten verdacht voor de VWD
22,23

. Eén variant van de klassieke bloedplaatjesfunctietest 

speelt echter een belangrijke rol in de subclassificatie van de VWD. Meer bepaald gaat het om de 

bloedplaatjesfunctietest uitgevoerd met ristocetine als agonist (‘Ristocetin Induced Platelet Aggregation’, 

RIPA). Bij toevoeging van een lage concentratie ristocetine als agonist zal immers bij patiënten met de 

VWD type 2B en bij patiënten met mutaties op de vWF-receptor van de bloedplaatjes (pseudo-VWD) 

vWF-binding en aggregatie van de plaatjes kunnen worden waargenomen
1,6

. Dit is niet het geval bij 

normale patiënten of patiënten met eender welk ander type van de VWD. Zoals hierboven reeds 

geargumenteerd en gezien het feit dat deze test voornamelijk van nut is voor het bepalen van het type 

VWD en niet voor het screenen naar deze ziekte dient deze test slechts weinig frequent uitgevoerd te 

worden. Gezien ook de complexiteit van de analyse is deze test voorbehouden voor gespecialiseerde 

stollingslaboratoria.  

Geautomatiseerde ‘platelet function analyser’ (PFA) 

De PFA-100 geeft als resultaat de tijd die nodig is om een capillair door plaatjesadhesie en aggregatie te 

laten occluderen. Dit wordt de sluitingstijd genoemd. Op deze manier probeert men de primaire 

hemostase die zich in vivo voordoet zo goed mogelijk na te bootsen. Hiervoor worden wegwerpbare 

patronen gebruikt die membranen bevatten waarop een plaatjesagonist werd aangebracht. Er bestaan twee 

soorten patronen. Beide patronen gebruiken membranen waarop collageen is aangebracht. Daarbovenop 

wordt op één van de twee membranen ook nog adrenaline (C/Epi) en op de andere adenosine difosfaat 

(C/ADP) aangebracht. Verschillende onafhankelijke studies hebben het nut van de PFA-100 als 

screeningstest voor verschillende plaatjesafwijkingen alsook voor de VWD in het verleden 

aangetoond
24,25,26

. Belangrijk om te weten is dat verlaagde waarden voor hematocriet, bloedplaatjesaantal 

of een leukopenie de sluitingstijd kunnen verlengen
27

. Voor een correcte interpretatie van deze test zal 

dus steeds gelijktijdig een complet en formule moeten worden uitgevoerd. Verder kunnen ook 

verschillende medicamenten een invloed hebben op de sluitingstijd. Voornamelijk aspirine is gekend voor 

zijn verlengend effect op de sluitingstijd.  

De PFA-100 heeft een hoge sensitiviteit voor afwijkingen van de vWF. Dit werd reeds aangetoond in een 

groot aantal onafhankelijke studies
26,28,29

(figuur 1). Alle gevallen van de VWD type 3 alsook types 2A en 

2M vertoonden tijdens de studies verlengde sluitingstijden voor zowel C/Epi als C/ADP. Voor deze types 

heeft de PFA-100 dan ook een sensitiviteit van 100%. Echter wanneer men alle types van de VWD gaat 

combineren bekomt men een totale sensitiviteit die varieert tussen de 85 en de 90%. Dit is voornamelijk 
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te wijten aan de lagere sensitiviteit van de test voor de VWD type 1. Vermoedelijk zijn het de lichtere 

varianten die gemist worden. De verschillende studies gebruikten echter niet allemaal dezelfde criteria 

voor de diagnose van de VWD hetgeen algemene besluiten wat bemoeilijkt. Verder werden de 

normaalwaarden die gebruikt werden voor de sluitingstijden door de laboratoria ook niet meegegeven. 

Gezien men met de PFA-100 de meest ernstige vormen van de VWD snel en eenvoudig kan uitsluiten 

wordt deze analyse dan ook door ons laboratorium aangeboden.  

 

 

 

Factor VIII activiteit 

Gezien, zoals hierboven reeds beschreven, het vWF eiwit FVIII bindt en stabiliseert zullen afwijkingen van de 

vWF vaak ook afwijkingen van FVIII:C veroorzaken. De meest gebruikte laboratoriumtest voor de bepaling van 

de FVIII:C is gebaseerd op een gemodificeerde aPTT. Hierbij mengt men het patiëntenplasma met FVIII deficiënt 

plasma. De correctie van de stoltijd van het deficiënt plasma is proportioneel aan het percentage activiteit van 

factor VIII in het patiëntenplasma. De bepaling van de FVIII:C kan helpen bij het inschatten van zowel de ernst als 

de waarschijnlijkheid van de VWD (meestal hoe ernstiger de VWD, hoe lager de FVIII:C zal zijn). De FVIII:C 

helpt tevens om de diagnose van de VWD type 2N en hemofilie A te bevestigen of uit te sluiten. Doch, met enkel 

de bepaling van de FVIII:C alleen kan men noch een diagnose van de VWD stellen, noch de VWD uit sluiten. 

Deze test zal dan ook steeds aangevuld moeten worden met andere testen. De bepaling van FVIII:C wordt in ons 

laboratorium aangeboden zowel in het kader van hemofilie als in het kader van trombofilie (verhoogde waarden 

worden beschouwd als risicofactor van diep veneuze trombose en longembolie) aangeboden.    

  

Het vWF antigeen 

Deze test wordt gebruikt om de totale hoeveelheid van het VWF eiwit te bepalen. Belangrijk om te weten is dat 

deze test niets zegt over de functionaliteit van het gedetecteerde eiwit
23,30

. Hoewel bij de meeste types van de 

VWD het vWF:Ag verlaagd zal zijn kan men bij normale waarden de VWD niet uitsluiten. De meest gebruikte 

methode voor de detectie van het vWF:Ag is een enzyme-linked immunoassay (ELISA). Ook de nieuwere 

technologieën zoals de latex immunoassay’s worden steeds vaker toegepast. Het grote voordeel van deze methode 

is dat ze praktisch volledig geautomatiseerd kan worden. Hierdoor is deze bepaling eenvoudiger in uitvoering, 

goedkoper en levert het veel sneller resultaten op. Eerdere studies tonen tevens een uitstekende correlatie met de 

ELISA test
31

. Een belangrijk nadeel bij de latex immunoassay test is de interferentie door reuma factor
32

. Indien 

men normale of verhoogde waarden voor het vWF:Ag bekomt moet men bij sterke verdenking voor de VWD of 

bij een patiënt gekend met reumatoïde artritis dan ook steeds bijkomende testen uitvoeren (bepaling van 

reumafactor en/of bijkomende bepalingen ikv de diagnose van de VWD).  

Gezien de diagnose van type 1 en type 3 VWD in de praktijk voornamelijk gebaseerd zijn op verlaagde waarden 

van het VWF eiwit is het belangrijk om juiste referentie waarden voor deze bepaling te kiezen. Over de 

interpretatie van de referentie waarde voor deze test is echter nog geen volledige consensus bereikt. Hele lage 

waarden (5-20 IU/dL) zijn sterk erfelijk, frequent geassocieerd met bloedingen en vertonen vaak dominante 

mutaties op de VWF-locus. Daarentegen ziet men bij waarden net onder de cut-off (35-50 IU/dL) dat deze vaak 

niet erfelijk zijn, niet geassocieerd worden met bloedingen en zelden mutaties op de VWF-locus vertonen. Er 

ontstaat dan ook hoe langer hoe meer een tendens om de licht tot matig verlaagde waarden voor het vWF:Ag in 

een breder kader te plaatsen en dit slechts als één van de risicofactoren voor een bloeding te gaan beschouwen
1,6,14

.  

Of er al dan niet rekening dient gehouden te worden met de bloedgroep bij de bepaling van de vWF:Ag vormt, 

zoals hierboven reeds beschreven, ook nog steeds onderwerp van discussie. Doch op dit moment wordt dit (nog) 

niet expliciet vermeld in guidelines van noch de ISTH, noch van de National Heart, Lung and Blood institute 

(NHLBI). Een laatste punt waar men rekening mee moet houden bij de bepaling van het vWF:Ag is dat de 

plasmalevels van het vWF eiwit verhogen bij stress (bv. chirurgische ingrepen, inspanning, inflammatie, 

zwangerschap,…). Zodoende moet men bij onverwacht hoge waarden de bepaling herhalen onder ‘normale’ 

omstandigheden. 

Indien men de VWD wil uitsluiten is het uitvoeren van een bepaling van het vWF:Ag volgens alle guidelines een 

vereiste. Vandaag stuurt ons laboratorium stalen met een aanvraag voor deze bepaling door naar het 

stollingslaboratorium van het UZ Leuven. De mogelijkheid voor het uitvoeren van deze test door ons laboratorium 

werd nagekeken. We kozen ervoor om het gebruik van de latex immunoassay kit van Instrumentation Laboratory 

(IL) na te gaan gezien de aanwezigheid van een ACL TOP 500 stollingsautomaat (IL) in ons laboratorium. In 

eerste instantie werd het aantal aanvragen voor deze bepaling in ons ziekenhuis nagekeken. Gedurende een periode 

van 1 jaar (17.11.2011-18.11-2010) ontving ons laboratorium 55 aanvragen waarvan 46 interne aanvragen. Van 

deze aanvragen toonde slechts 1 staal een afwijkende (verlaagde) waarde (zie tabel 3).  

Indien men deze test wekelijks in badge zou uitvoeren met gebruik van twee controles zou het jaarlijks verbruik 

aan reagentia neerkomen op 159 testen (55 aanvragen + 104 controles). De catalogusprijs van de reagentia voor 

deze bepaling bedraagt € 9,155 per test. De bepaling van het  vWF:Ag wordt aangerekend met RIZIV nummer 

554271-554282. Voor de bepaling van vWF:Ag zijn geen cumul, noch diagnoseregels van toepassing. Het betreft 

een B350 bepaling (€ 10.88 aan 100%). De loonkost voor het uitvoeren per test wordt geschat op € 2. Met deze 

gegevens berekenen we een totale inkomst van € 598.40 en totale kost van € 1773,65.  Een studieprotocol voor het 

uittesten van de kit werd opgesteld (zie bijlage) maar dient, wegens tijdelijke beschikbaarheidsproblemen van de 

kits, nog uitgevoerd te worden.  
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Functionele vWF test 

De standaard test om de functionaliteit van het VWF eiwit te beoordelen is een vWF:Rico assay. Klassiek wordt 

deze bepaling uitgevoerd met een bloedplaatjesagglutinatieprocedure. Aan het staal van de patiënt wordt 

ristocetine toegevoegd, waardoor de VWF zal binden aan de bloedplaatjes en deze laatste zullen agglutineren. De 

mate van agglutinatie komt overeen met de functionele capaciteit van de totale hoeveelheid VWF dat aanwezig is 

in het plasma van de patiënt. Deze test is dus zowel gevoelig voor kwantitatieve als kwalitatieve afwijkingen van 

de VWF. Echter heeft ristocetine de eigenschap om preferentieel te binden aan HMWM. Hierdoor zal bij de VWD 

type 2A, 2B en 2M, types die functionele stoornissen vertonen door afwijkingen aan of afwezigheid van de 

HMWM, de vWF:Rico lagere resultaten geven dan de vWF:Ag bepaling. Een functionele stoornis van het VWF 

eiwit zal zich dan ook uiten in een gedaalde ratio van vWF:Rico/vWF:Ag
6
. Volgens een studie met 681 

controlepersonen zou een ratio < 0.7 indicatief zijn voor de aanwezigheid van een kwalitatieve afwijking
33

. Andere 

studies geven dan weer ratio’s van 0.6 of 0.5  aan als cut-off waarden
34,35

. 

Naast de omslachtige klassieke bloedplaatjesagglutinatieprocedure zijn er tegenwoordig ook andere assays 

beschikbaar om de activiteit van de VWF te bepalen. Zo bestaat er een ELISA procedure die directe binding van 

de VWF aan plaatjesreceptor glycoproteïne Ib (GPIb) in aanwezigheid van ristocetine aantoont
36

. Ook bestaan er 

assays die gebruik maken van monoklonale antistoffen die binden op de bindingsplaats voor bloedplaatjes op de 

VWF (de GPIb receptor)
37,38

. Hoewel studies een goede correlatie aantonen tussen testen gebaseerd op 

monoclonale antistoffen en die gebaseerd op agglutinatie en ristocetine
38,39

, is niet iedereen even enthousiast over 

deze methode. Het belangrijkste argument tegen het gebruik van monoklonale antistoffen is het feit dat deze test 

niet rechtstreeks de grotere functionele capaciteit van HMWM aantoont. 

Net zoals bij de vWF:Ag bepaling is het uitvoeren van een functionele test voor de VWF een absolute vereiste 

alvorens een VWD kan worden uitgesloten. Gezien ons laboratorium deze test nog niet aanbiedt werden hiervoor 

de mogelijke opties bekeken. Zoals hierboven beschreven zijn de klassieke bloedplaatjesagglutinatietesten te 

omslachtig om dit in het laboratorium van het Jessa ziekenhuis uit te voeren. De firma IL brengt echter een nieuwe 

kit uit welke de eerste volledig geautomatiseerde kit zou zijn die de VWF activiteit volgens de vWF:Rico methode 

kan uitvoeren. Gezien de eenvoudige uitvoering en gezien de kit uitgevoerd kan worden op onze huidige 

stollingsapparaten (ACL TOP 500, IL) werd de haalbaarheid voor het uitvoeren van deze bepaling nagegaan. 

Gedurende een periode van 1 jaar (17.11.2011-18.11-2010) ontving ons laboratorium 71 aanvragen waarvan 51 

interne aanvragen. Van deze aanvragen toonden 4 stalen een afwijkende (verlaagde) waarde (zie tabel 4).  

De kit voor de bepaling van de vWF:Rico bevat reagentia voor 50 testen. Indien men deze test  net zoals de 

vWF:Ag bepaling wekelijks in badge zou uitvoeren met gebruik van twee controles zou het jaarlijks verbruik aan 

reagentia neerkomen op 175 testen (71 aanvragen + 104 controles). De catalogusprijs van de reagentia voor deze 

bepaling bedraagt € 8.789 per test. De bepaling van vWF:Rico wordt aangerekend met RIZIV nummer 554293-

554304. Er zijn geen cumul, noch diagnoseregels van toepassing. Het betreft net zoals bij de vWF:Ag een B350 

bepaling (€ 10.88 aan 100%) en ook de loonkost per test werd op hetzelfde bedrag geschat. Met deze gegevens 

berekenen we een totale inkomst van € 772.48 en totale kost van € 1888,08.  Ook voor het uittesten van deze kit 

werd een studieprotocol opgesteld (zie bijlage) maar nog niet uitgevoerd wegens onbeschikbaarheid van de kit. 

 

 

De vWF-collageen binding 

Deze assay heeft in principe dezelfde kenmerken als de vWF:Rico. Beiden beoordelen de functionele capaciteit 

van het VWF eiwit en ze kunnen beiden gebruikt worden voor de classificatie van de VWD
40

. Doch, deze assay is 

nog steeds niet goed gestandaardiseerd en wordt ook nog niet officieel goedgekeurd door de von Willebrand 

commissie van het ISTH
6,41

. Deze test biedt dan ook geen directe meerwaarde in de diagnostiek van de VWD en 

zal door ons laboratorium dan ook niet opgenomen worden in het diagnostisch panel van de VWD. 

 

Overige 

Aan de hand van de hierboven beschreven testen kan men normaal alle types van de VWD uit sluiten. 

Indien deze testen geen afwijkingen vertonen worden volgens de guidelines (ISTH en NHLBI) dan ook geen 

verdere specifieke testen in het kader van de VWD aanbevolen (fig 2). Bij sterk klinisch vermoeden kunnen 

bovenstaande testen eventueel wel herhaald worden. 

Wanneer men echter wel afwijkende waarden terugvindt, zijn bijkomende testen nodig voor zowel bevestiging van 

de VWD als voor de bepaling van het subtype. Zo zijn er de VWF multimeren assays, de VWF:FVIII binding, de 

reeds hierboven beschreven lage dosis RIPA en DNA sequencing. Gezien de zeer specialistische aard van deze 

testen (complexiteit van uitvoering en interpretatie) is het niet aangewezen om in ons laboratorium deze 

bepalingen uit te voeren. We beschrijven ze hier beknopt. 

Bij de VWF multimeren analyse gaat men op een kwalitatieve manier de hoeveelheid van de verschillende VWF-

multimeren die aanwezig zijn in het plasma van de patiënt beoordelen. Dit gebeurt aan de hand van een gel 

electroforese, dewelke zeer tijdrovend en technisch complex is. Met deze test kunnen onder andere type 2A en 2M 

van elkaar onderscheiden worden.  

De VWF:FVIII binding wordt bepaald met een ELISA techniek. Deze bepaling is vooral belangrijk in de diagnose 

van de VWD type 2N die zelf gekenmerkt wordt door een gedaalde binding van het VWF met FVIII. 

DNA sequencing voor mutaties op de VWF locus wordt slechts door een zeer gering aantal laboratoria uitgevoerd. 

Tot nog toe zijn het voornamelijk bij de verschillende VWD types 2 dat men mutaties kan terugvinden. Een 
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speciale database met alle mutaties die reeds teruggevonden zijn bij de VWD wordt door de universiteit van 

Sheffield voor het ISTH online bijgehouden (http://www.vwf.group.shef.ac.uk/index.html).  

 

Besluit 

Om de VWD uit te kunnen sluiten moeten volgens de guidelines zowel een kwantitatieve bepaling als een 

functionele test voor de VWF uitgevoerd worden. Definitieve diagnose en subtypering vereist nog een aantal 

bijkomende testen. Indien de prestatiekenmerken van de kits voor de vWF:Ag en vWF:Rico van IL voldoen aan 

vooropgestelde criteria (zie studieprotocol) zou door het uitvoeren van deze twee bepalingen ons laboratorium in 

staat zijn om de diagnose van de VWD uit te sluiten (>95% van de aanvragen). In de literatuur worden goede 

resultaten beschreven wat betreft de performantie van de vWF:Ag bepaling op basis van latex-immunoassays 

(LIA, zie hierboven). Wat betreft de kit van IL voor de vWF:Rico bepaling zijn er voorlopig minder gegevens 

beschikbaar. De firma heeft wel beperkte gegevens over hun correlatiestudie beschikbaar gesteld (fig 3).  

Financiële berekeningen leveren in eerste instantie een negatieve balans (€ -2290.84) op voor het uitvoeren van 

deze bepalingen. Deze berekeningen zijn echter gemaakt op basis van catalogusprijzen. Verder zou het opdrijven 

van het aantal aanvragen de kosten-baten balans kunnen verbeteren. Een mogelijke samenwerking met de andere 

Limburgse ziekenhuislaboratoria ten einde het aantal externe aanvragen op te drijven dient overwogen te worden. 

Anderzijds vermoeden we ook dat de communicatie binnen ons eigen ziekenhuis zou kunnen leiden tot meer 

aanvragen. We merken immers een discrepantie op tussen het aantal aanvragen voor de vWF:Ag en de vWF:Rico 

bepalingen. Daarnaast lijkt het eerder klein totaal aantal aanvragen discrepant te zijn met de prevalentie van de 

aandoening. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat we geen enkele aanvraag van de dienst gynaecologie kregen 

terwijl menorragie een frequente klacht is in de gynaecologische praktijk en een vaak voorkomend symptoom is 

van VWD. We vermoeden dan ook dat de aandoening onvoldoende gekend is.  

Hoeveel stalen nodig zijn om deze test rendabel te maken zal afhangen van de onderhandelde kostprijs per test. 

Gezien echter het engagement van het laboratorium van het Jessa ziekenhuis om een regionale laboratorium-

referentiefunctie op gebied van hemostase te vervullen, zou ondanks de eventuele beperkte negatieve financiële 

balans implementatie van deze twee bepalingen toch overwogen worden. 

  

TO DO/ACTIONS 

 

1) Uitvoeren studieprotocol voor de vWF:Ag en vWF:Rico kits 

2) Mogelijke samenwerking met andere laboratoria bekijken 

3) Multidisciplinair overleg met betrokken diensten van het Jessa ziekenhuis 

 

 

ATTACHMENTS 

Type Beschrijving

1 Partieel kwantitatief tekort van VWF

2 Kwalitatieve afwijking van VWF

2A Gedaalde VWF-afhankelijke plaatjes adhesie met 

selectieve deficiëntie van HMW-multimeren

2B Gestegen affiniteit voor plaatjesreceptor GPIb

2M Gedaalde VWF-afhankelijke plaatjes adhesie zonder 

selectieve deficiëntie van HMW-multimeren 

2N Sterk gedaalde bindingsaffiniteit voor FVIII

3 Virtueel volledige afwezigheid van VWF
 

TABEL 1, VERTAALD VANUIT SADLER ET AL
6. 

 

Symptomen

Controle 

groep

%

alle types 

VWD 

%

VWD type 1

%

VWD type 

2

%

VWD type 

3

%

Epistaxis 4.6-22.7 38.1-62.5 53-61 63 66-77

Menorrhagie 23-68.4 47-60 32 32 56-69

Post-extractie bloeding 4.8-41.9 28.6-51.5 17-31 39 53-70

Ecchymosen 11.8-50 49.2-50.4 50 / /

Bloeding na mineure verwonding 0.2-33.3 36 36 40 50

Tanvleesbloedingen 7.4-47.1 26.1-34.8 29-31 35 56

Postoperatieve bloeding 1.4-28.2 19.5-28 20-47 23 41

Haemarthrose 0-14.9 6.3-8.3 40604 4 37-45

Gastro-intestinale bloeding 0.6-27.7 14 5 8 20  
TABEL 2, NICHOLS ET AL

1. 

 

 
 

http://www.vwf.group.shef.ac.uk/index.html
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FIGUUR 1, FAVAROLO EJ27. SENSITIVITEIT VAN DE PFA-100 (ADP EN ADRENALINE) VOOR DE VWD TYPE 1. IN DE X-AS VIND MEN DE 

REFERENTIENUMMERS TERUG VAN DE DESBETREFFENDE STUDIE ZOALS WEERGEVEN IN FAVAROLO EJ27.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
. TABEL 3, AANVRAGEN VWF:AG JESSA ZIEKENHUIS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dienst/ 

Ziekenhuis 
# aanvragen 

# resultaten  

vWF:Ag < 50% 

Pediatrie 19 0 

Hematologie 21 1 (5%) 

   Oncologie  2 0 

Orthopedie 1 0 

Cardiologie 0 0 

Urologie/nefrologie 1 0 

Neurologie 1 0 

stomato 0 0 

anesthesie 1 0 

Heusden-Zolder 1 0 

St-Trudo 1 0 

Salvator (vaathk) 0 0 

Vesalius 3 0 

Tongeren 3 0 

Genk 0 0 

Hasselt 1 0 

Sint-Truiden 0 0 

TOTAAL 55 1 (2%) 

vWF:Ag (17.11.2009-17.11.2010)   
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TABEL4, AANVRAGEN VWF:RICO JESSA ZIEKENHUIS 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
FIGUUR 2, NICHOLS ET AL

1. NHLBI GUIDELINES VOOR  DE LABORATORIUMDIAGNOSE VOOR DE VWD. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst/ 

Ziekenhuis 
# aanvragen 

# resultaten  

vWF:RiCoF< 50% 

Pediatrie 23 2 (9%) 

Hematologie 20 2 (10%) 

   Oncologie 2 0 

Orthopedie 1 0 

Cardiologie 1 0 

Urologie/nefrologie 1 0 

Neurologie 1 0 

stomato 1 0 

anesthesie 1 0 

Heusden-Zolder 5 0 

St-Trudo 4 0 

Salvator (vaathk) 3 0 

Vesalius 3 0 

Tongeren 2 0 

Genk 1 0 

Hasselt 1 1 

Sint-Truiden 1 0 

TOTAAL 71 4 (6%) 

vWF:RiCoF (17.11.2009-17.11.2010)   
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FIGUUR 3, IL. CORRELATIESTUDIE VAN IL MET 102VWD  STALEN (R=0.956, RICO= 0.99, INTERCEPT=-3.9) 

 
FIGUUR 3,IL.CORRELATIESTUDIE VAN IL VAN DE VWF:RICO HEMOSIL KIT VERGELEKEN MET DE PLAATJESAGGREGOMETER LINKS (R=0.965, RICO= 

0.99, INTERCEPT= -3.9) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIEPROTOCOL vWF:Ag en vWF:RCo kits (IL)  

op ACL-TOP 500 (IL) 

 

Studie-opzet: 

De ziekte van von Willebrand is een erfelijke bloedingsziekte veroorzaakt door een tekort aan of een defect van de 

von Willebrand factor, een plasmaproteïne dat een belangrijke rol speelt in de hemostase. Hoewel het hier gaat om 

een relatief vaak voorkomende afwijking geven verschillende schattingen van de prevalentie sterk uiteenlopende 

cijfers, afhankelijk van de gehanteerde criteria. Wanneer men de prevalentie probeert te schatten in een algemene 

populatie aan de hand van het screenen naar personen met bloedingsymptomen, verlaagde waarden voor vWf en 

positieve familiale anamnese bekomt men cijfers tussen 0.6% en 1.3%. Echter wanneer men een schatting maakt 

aan de hand van cijfers bekomen van centra gespecialiseerd in hemostase bekomt men voor de prevalentie 

waarden tussen de 0.0023% en 0.01%
1
. Dit verschil toont het gebrek aan aan kennis betreffende het verband 

tussen de vWf en bloedingssymptomen. De prevalentie wordt allicht onderschat gezien deze aandoening veelal 

‘asymptomatisch’ blijft. Doch zal een lichte afwijking vaak voor een exacerbatie zorgen van vele 

bloedingsymptomen. Meer data en gegevens van deze ‘lichte’ vormen van de ziekte van von Willebrand zouden 

belangrijke implicaties kunnen hebben voor de medische praktijk. 

 

Op dit moment worden ikv de ziekte van von Willebrand  in het Jessa ziekenhuis buiten de routine stollingstesten 

(plaatjesaantal, PT, aPTT, fibrinogeen) enkel de plaatjesfunctietest op de PFA (Siemens) en de FVIII:act op de 

ACL-TOP 500 (IL) aangeboden. Aanvragen voor het vWf:Ag (VIDAS, Biomérieux) en de vWf:RCo (BCSXP 

system, Siemens) worden extern bepaald in het stollingslaboratorium van het UZ Leuven. 

 

Het is onze bedoeling om de performantie van de teskits voor het vWF:Ag en de vWF:RCo van IL in het klinisch 

laboratorium van het JESSA ziekenhuis, campus Virga Jesse uit te testen. Hiervoor zal een validatie gebeuren aan 

de hand van enkele prestatiekenmerken zoals hieronder beschreven. Ook de praktische haalbaarheid (voldoende 

aanvragen, hands on time, kosten, …) voor het uitvoeren van deze twee testen zal worden nagegaan.  

 

Aantal stalen: 100 à 150 

Selectie:  

1. Alle consecutief verworven stalen waarop vWF:RCo, vWF:Ag en/of PFA werden aangevraagd.  

2. Alle consecutieve stalen met onverklaarbaar (licht) verlengde aPTT (uitgesloten: aPTT verlenging tgv 

heparine-therapie, lupus anticoagulans, gekende factordeficiëntie, …) 

3. Alle consecutieve stalen met onverklaarbaar (licht) afgenomen factor VIII activiteit 

4. Positieve patiëntstalen verkregen via…??? 
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5. Positieve commerciële controles (IL) 

6. EQC-materiaal (aangevraagd bij ECAT) 

 

Voor de validatie zal het document ‘validatie van analysemethodes en ondersteunende elementen’ uit ons 

procedurehandboek worden gebruikt (document LAB.02.11) 

Beknopt zal dit het volgende inhouden: 

 

Repeteerbaarheid en Reproduceerbaarheid 

Criteria reproduceerbaarheid: Imprecisie <3.8% 

(Ricos criteria voor vWf:Ag: http://www.westgard.com/biodatabase1.htm) 

 

Juistheid 

Criteria reproduceerbaarheid: Bias <7.0% 

(Ricos criteria voor vWf:Ag: http://www.westgard.com/biodatabase1.htm) 

   

Methodevergelijking en klinische validatie: 

Alle  negatieve stalen (uitgetest met de testkits) waarvoor de aanvragende arts een vWF:Ag en vWF:RCo heeft 

aangevraagd en alle stalen die een positief resultaat geven bij de testkits zullen worden vergeleken met de 

methoden die op het Laboratorium Speciale Stolling, UZ-Leuven worden uitgevoerd (zie boven).  

Criteria: analyse mbv Passing-Bablok regressie waarbij in de klinisch relevante range (0 % – 50 %) het intercept 

en de helling niet significant mag verschillen van respectievelijk 0 en 1. 

 

Opm: dit onder voorbehoud van voldoende resultaten beschikbaar met enerzijds de testmethodes en anderzijds de 

referentiemethodes. 

 

Alle resultaten zullen worden gecorreleerd met PFA, aPTT, FVIII:act en met klinische gegevens (voor zover 

beschikbaar).    

 

 

1 W. L. Nichols, M. B. Hultin, A. H. James, M. J. Manco-Johnson, R. R. Montgomery et al. von Willebrand disease 

(VWD): evidence-based diagnosis and management guidelines, the National Heart, Lung, and Blood 

Institute (NHLBI) Expert Panel report (USA): Haemophilia (2008); 14: 171–232. 

 

 


