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In situ thrombolyse
Een waardevolle behandelingsoptie bij arteriële thrombose
De afdeling vaatheelkunde van het RZ Heilig Hart Tienen gebruikt regelmatig in situ thrombolyse bij het be-
handelen van arteriële thrombose. Deze techniek laat toe bepaalde gevallen van arteriële thrombose te be-
handelen zonder heelkundige interventie.

Indicatiestelling
Thrombose is een frequente complicatie bij patiënten met peri-
feer vaatlijden. Door aantasting van de perifere bloedvaten (bv. 
de bekkenslagaders of de slagaders van de onderste ledematen) 
door atherosclerose kan klontervorming in de betrokken vaten 
ontstaan met occlusie van het vat als gevolg (“thromboseren” 
van het bloedvat).
Dezelfde patiëntenpopulatie is vaak al in het verleden behandeld 
met stents of een bypass. Een stent of bypass kan na verloop 
van tijd door het voortschrijden van perifeer vaatlijden eveneens 
gaan thromboseren.
In al die gevallen ontstaan er bij patiënten acute klachten ten 
gevolge van plotse occlusie van het bloedvat: zij ontwikkelen bv. 
pijn aan een been of een koud been, er kunnen gevoelsstoornis-
sen of een plotse vermindering van de wandelafstand ontstaan. 
Bij klinisch onderzoek van de patiënt worden geen perifere pul-
saties meer gevoeld. Radiologische investigaties (echo-doppler, 
angio-CT, MRI-angio) bevestigen een arteriële occlusie.
Indien de thrombose bij presentatie niet ouder is dan 8 tot 12 
weken, de patiënt niet ouder is dan 75 jaar, geen recente heel-
kundige ingrepen heeft ondergaan, geen recente traumata heeft 
doorgemaakt en geen neoformatief proces heeft, kan overge-
gaan worden tot thrombolyse in situ.

Techniek
Percutane toegang tot het bloedvat wordt bekomen door arteri-
ele punctie van de arteria femoralis (lies) of brachialis (arm). Een 
voerdraad (guidewire) wordt in het bloedvat opgeschoven en ge-
bruikt om een introducer in het bloedvat te kunnen plaatsen. Die 
introducer zorgt voor een permanente toegang tot het bloedvat 
zonder dat er bloedverlies optreedt.
Langs de introducer kan de guidewire in het bloedvat opgescho-
ven worden tot aan de arteriële thrombose, zelfs tot in de throm-
bus. Over de guidewire kan vervolgens een thrombolysekatheter 
in de thrombus opgeschoven worden.
De volledige procedure gebeurt in de operatiezaal onder radio-
scopische controle. De anesthesie is lokaal of algemeen (spinale 
of epidurale anesthesie is uitgesloten wegens bloedingrisico tij-
dens de eigenlijke thrombolyse).
Langs de thrombolysekatheter kan een oplossing van een throm-
bolyticum - meestal urokinase - rechtstreeks in de thrombus geïn-
fundeerd worden met de bedoeling die te doen oplossen. Tijdens 
dat proces wordt de patiënt gevolgd op de afdeling intensieve 
zorgen (stollingsparameters, hemodynamiek, status lidmaat).

Na ten laatste 24 uur (verlengen thrombolyse verhoogt het bloe-
dingrisico) wordt gecontroleerd met radioscopie in de operatie-
zaal. Bij een geslaagde thrombolyse is het vat opnieuw open. De 
oorzaak van de thrombose (vernauwing van een natief vat of een 
bypass, probleem met een eerder geplaatste stent, … ) kan dan 
in dezelfde tijd langs de voor thrombolyse in situ gecreëerde per-
cutane toegang hersteld worden. Een klassieke “open” ingreep 
wordt op die manier vermeden.

Achteraf wordt de patiënt nog 24 uur op de afdeling vaatheel-
kunde geobserveerd. In totaal blijft de hospitalisatieduur beperkt 
tot twee of drie dagen. 

Besluit
In situ thrombolyse is een waardevolle techniek voor behande-
ling van arteriële thrombose. Een klassieke open heelkundige 
procedure kan op die manier worden vermeden. Zorgvuldige in-
dicatiestelling en goede opvolging tijdens en na de thrombolyse 
zijn obligaat.

Dr. Koen Keirse

Regionaal vaatcentrum

De afdeling vaatheelkunde van het RZ Heilig Hart Tienen heeft 
op 1 februari 2009 dr. Koen Keirse verwelkomd als nieuwe as-
socié. Dr. Keirse heeft uitgebreide ervaring in de klassieke vaat-
heelkunde, de flebologie, de endovasculaire technieken en de 
vaatdiagnostiek. Met het aantrekken van een nieuwe vaatchi-
rurg willen wij onze afdeling verder uitbouwen tot een volwaar-
dig regionaal vaatcentrum.
Dr. Keirse zal ook een dag per week in de dienst vaatheelkunde 
van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden werken met de plaatse-
lijke collega’s dr. Patrick Peeters en dr. Jürgen Verbist . Met de 
blijvende regelmatige aanwezigheid van dr. Jürgen Verbist in 
Tienen zal dat toelaten de kennis en expertise in onze afdeling 
uit te breiden.

Dr. Bart Joos
Afdelingshoofd Vaatheelkunde
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Casuïstiek met illustrerende angiograms
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Casus 1
• Patiënte, °1960
• Nicotine abusus
• Vasculaire antecedenten: blanco
• Presentatie met acute ischemie onderste lidmaat links

• Diagnose: occlusie natieve arterie poplitea (fig. 1 & 2)
• Behandeling: thrombolyse → open arterie femoralis super- 
 ficialis en poplitea (fig. 3)

Casus 2
• Patiënte, °1944
• Nicotine abusus
• Vasculaire antecedenten:
 - aortobifemorale bypass, 1993
 - CVA
 - femoropopliteale bypass (FP1), 12/2007

• Plavix werd gestopt i.k.v. gastro-enterologische bloeding:  
 1 maand later acute ischemie onderste lidmaat
• Diagnose: open aortobifemorale bypass, thrombose   
 femoro popliteale bypass (fig.1 & 2)
• Behandeling: thrombolyse → open femoropopliteale   
 bypass (fig. 3 & 4)

Casus 3
• Patiënt, °1945
• Nicotine abusus, AHT, hypercholesterolemie
• Vasculaire antecedenten: endoprothese voor iliacaal   
 aneurysma links, 09/2007
• 1 jaar later acute ischemie linker onderste lidmaat

• 1 jaar later acute ischemie linker onderste lidmaat
• Diagnose: thrombose linker poot van endoprothese (fig. 1)
• Behandeling: thrombolyse → open linker poot van en-  
 doprothese (fig 2)


