
Korte	  informatie	  over	  het	  EVA-‐onderzoek	  naar	  bloedtesten	  voor	  gebruik	  door	  de	  huisarts.	  	  	  
versie	  3	  	  dd	  08-‐07-‐2016	  

Waarom	  dit	  onderzoek?	  
	  

Uw	  huisarts	  kan	  de	  diagnose	  trombosebeen	  of	  longembolie	  uitsluiten	  met	  behulp	  van	  enkele	  vragen	  over	  uw	  klachten	  en	  een	  eenvoudig	  
bloedonderzoek	  (D-‐dimeer	  test).	  Voor	  dat	  bloedonderzoek	  stuurt	  uw	  huisarts	  u	  nu	  naar	  het	  laboratorium.	  
Nieuw	  is	  dat	  D-‐dimeer	  testen	  zijn	  ontwikkeld	  voor	  gebruik	  in	  de	  huisartspraktijk.	  De	  huisarts	  of	  de	  assistente	  bepaalt	  dan	  binnen	  10	  
minuten	  de	  uitslag	  en	  uw	  huisarts	  kan	  dan	  ook	  direct	  beslissen	  of	  u	  wel	  of	  niet	  naar	  het	  ziekenhuis	  moet	  voor	  een	  echo	  of	  CT-‐scan.	  
	  

Voordat	  deze	  testen	  gebruikt	  kunnen	  worden	  moet	  eerst	  nagegaan	  worden	  of	  zij	  veilig	  zijn	  voor	  gebruik	  bij	  huisarts	  patiënten.	  Om	  dat	  te	  
onderzoeken	  vragen	  wij	  uw	  medewerking	  door	  extra	  bloed	  af	  te	  staan	  voor	  dit	  onderzoek	  als	  u	  voor	  de	  gewone	  D-‐dimeer	  test	  naar	  het	  
laboratorium	  gaat.	  
Met	  uw	  bloedmonster	  wordt	  nagegaan	  of	  de	  nieuwe	  D-‐dimeer	  testen	  goed	  genoeg	  zijn	  en	  wordt	  ook	  bekeken	  of	  aanvulling	  met	  een	  andere	  
test	  (biomarker)	  een	  nog	  beter	  resultaat	  oplevert.	  
Dit	  EVA	  onderzoek	  wordt	  bij	  750	  patiënten	  gedaan	  die	  mogelijk	  een	  trombosebeen	  of	  een	  longembolie	  hebben.	  	  
	  
Wat	  betekent	  deelname	  voor	  u?	  
	  

Als	  u	  deelneemt	  aan	  het	  onderzoek,	  wordt	  bij	  de	  bloedafname	  voor	  de	  D-‐dimeer	  test	  40	  ml	  extra	  bloed	  afgenomen	  voor	  het	  later	  bepalen	  
van	  de	  nieuwe	  bloedtesten.	  U	  hoeft	  niet	  opnieuw	  geprikt	  te	  worden.	  In	  het	  laboratorium	  wordt	  de	  D-‐dimeer	  waarde	  bepaald	  en	  aan	  uw	  
huisarts	  doorgegeven	  om	  te	  beslissen	  of	  u	  naar	  het	  ziekenhuis	  moet	  worden	  verwezen.	  Het	  extra	  bloed	  wordt	  ingevroren	  en	  later	  
opgestuurd	  naar	  de	  onderzoekers	  van	  het	  Julius	  Centrum.	  Uw	  naam	  komt	  er	  niet	  op	  te	  staan,	  wel	  uw	  geboortedatum	  waarmee	  alleen	  uw	  
huisarts	  de	  gegevens	  naar	  uw	  persoon	  kan	  herleiden.	  De	  onderzoekers	  kunnen	  dan	  na	  3	  maanden	  en	  1	  jaar,	  zonder	  u	  te	  kennen,	  bij	  uw	  
huisarts	  vragen	  of	  u	  wel	  of	  juist	  niet	  een	  trombose	  hebt	  gehad.	  	  
Uw	  bloed	  wordt	  opgeslagen	  in	  een	  zogenaamde	  Biobank	  van	  het	  UMC	  Utrecht	  en	  kan,	  zonder	  dat	  uw	  naam	  bekend	  is,	  later	  gebruikt	  
worden	  voor	  onderzoek	  van	  nieuwe	  D-‐dimeer	  testen	  en	  voor	  ander	  onderzoek	  naar	  trombose	  en	  hartaandoeningen.	  
	  
Bent	  u	  verplicht	  deel	  te	  nemen?	  
	  

Nee,	  deelname	  is	  geheel	  vrijwillig	  en	  heeft	  geen	  enkele	  invloed	  op	  de	  behandeling.	  Alleen	  als	  u	  het	  ondertekende	  onderzoek-‐	  en	  
toestemmingsformulier	  afgeeft	  bij	  het	  laboratorium,	  wordt	  er	  extra	  bloed	  afgenomen	  en	  informeren	  de	  onderzoekers	  later	  naar	  de	  
diagnose	  bij	  uw	  huisarts.	  Als	  u	  het	  formulier	  niet	  afgeeft	  gebeurt	  dit	  niet.	  U	  kunt	  eventueel	  later	  uw	  toestemming	  herroepen.	  
	  
Indien	  deze	  informatie	  voor	  u	  onvoldoende	  is	  en	  u	  vragen	  heeft,	  kunt	  u	  bellen	  met	  het	  onderzoeksteam	  	  van	  het	  Julius	  Centrum	  
Ruud	  Oudega,	  06-‐53152059	  of	  met	  Geert-‐Jan	  Geersing,	  06-‐54394005	  	  huisarts-‐onderzoekers	  UMC	  Utrecht:	  
Wilt	  u	  met	  een	  onafhankelijk	  arts	  overleggen,	  dan	  neemt	  u	  contact	  op	  met	  Pieter	  Buis,	  huisarts	  te	  Harderwijk	  0341-‐413158.	  



Wilt	  u	  deelnemen	  aan	  het	  EVA	  onderzoek?	  (Evaluatie	  biomarkers	  bij	  trombose	  onderzoek)	  	  U	  geeft	  dan	  extra	  bloed	  (40ml)	  af	  om	  
de	  veiligheid	  van	  nieuwe	  D-‐dimeer	  testen	  te	  onderzoeken	  die	  de	  huisarts	  zelf	  kan	  uitvoeren.	  

	  
	   	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

 
 

 

	  

verdenking longembolie: 
plotselinge, onverklaarde  

benauwdheid, pijn bij ademen 

bepaal score KBR en 
doe D-Dimeer als score ≤ 4 

verwijs CT 
-  scan + 

       geen LE                      geen LE       LE aanwezig 

score ≤ 4 en         score ≥ 4.5 of 
 D-Dimeer neg         D-Dimeer pos 

Standaard DVT en longembolie 2015 

	  
	  Naar	  het	  laboratorium	  voor	  een	  
	  D-‐dimeertest	  
	  

*met	  EVA-‐formulier	  en	  buisjes:	  
	   	   extra	  bloedafname	  
	  

*zonder	  EVA-‐formulier:	  
	  	  	   	   geen	  extra	  bloedafname	  
	  
	  
	  
Deelname	  aan	  EVA	  betekent	  extra	  bloedafname	  
als	  u	  toch	  naar	  het	  laboratorium	  gaat.	  	  

Mogelijk	  heeft	  u	  een	  	  trombosebeen	  of	  	  een	  
longembolie	  

De	  huisarts	  bepaalt	  met	  een	  
beslisregel	  uw	  kans	  op	  trombose	  	  	  

Richtlijn	  met	  D-‐dimeer	  voor	  de	  huisarts	   	  laboratoria	  EVA	  onderzoek	  

!

.!
!

Registratieformulier!evaluatie!nieuwe!POC!D7dimeer!testen!bij!verdenking!DVT!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !

! !
! !
!
!

Stempel!of!
!
Praktijk!!!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!!!
!
!
Huisarts!!!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!
!
!
Adres!!!!!!!!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!
!
!
PC/woonpl!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!!

Datum!consult:!!!!………!/!…………!/!2016.!
!
Leeftijd!patiënt:!!!!……………..!!!jaar!!!!!!!!m!!/!!v!
!
Uw!patiënt'identificatie!:!!…………………………!
(bij!voorkeur!HIS!nummer)!

Informatie'voor'de'patiënt'
Voor!onderzoek!naar!een!nieuwe!test!bij!verdenking!op!trombose!die!uw!huisarts!in!de!praktijk!kan!
uitvoeren,!wordt!door!de!laborant!extra!bloed!afgenomen!(U!hoeft!niet!opnieuw!geprikt!te!worden).!Wij!
vragen!u!akkoord!te!gaan!met!deze!extra!afname!en!met!het!anoniem!gebruik!van!uw!gegevens!en!de!
uiteindelijke!diagnose!en!behandeling.!
 
[   ]  Ja, ik ga akkoord met de extra bloedafname en anoniem gebruik van de gegevens 
 
[   ]  Ja, ik geef toestemming voor gebruik voor toekomstig onderzoek 
        handtekening: 
!
!
Informatie'voor'de'huisarts'
Bij!een!lage!score!geeft!u!dit!formulier!met!een!normaal!(lab)formulier!mee!aan!de!patiënt.!
Indien!de!score!hoog!is,!verwijst!u!de!patiënt!direct!zonder!D7dimeer!bepaling!voor!nader!onderzoek.!
' EVA'' ' ' ' ' ' Voor!informatie:!projectleider!dr.R.Oudega,!'
' Stratenum'6.131' ' ' ' ' e7mail:!r.oudega@knmg.nl!!!tel:!06753152059''
' Antwoordnummer''8419' ' ' ' Julius!Centrum!UMC!Utrecht'
' 3500'VW''Utrecht' ' ' ' ' Universiteitsweg!100!!3584!CG!!!Utrecht'
versie!2!!dd!0570472016!

Gaarne!uw!NAW!gegevens!invullen!voor!een!
retourbericht!per!post!!in!een!vensterenveloppe.!
Tevens!vermelden!van!onderstaande!beperkte!
patiëntgegevens!en!de!van!toepassing!zijnde!
items!van!de!beslisregel!met!uw!score.!

DV
T!

Informatie'voor'de'laborant'
Neem!extra!10!ml!buizen!af!voor!
stol7,!citraat7!en!heparine!en!
EDTA!voor!plasma!bereiding!en!
POC!test!uit!volbloed!in!het!lab.!

!

.!
!

Registratieformulier!evaluatie!nieuwe!POC!D7dimeer!testen!bij!verdenking!LONGEMBOLIE!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !
!

Stempel!of!
!
Praktijk!!!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!!!
!
!
Huisarts!!!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!
!
!
Adres!!!!!!!!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!
!
!
PC/woonpl!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!! Datum!consult:!!!!!!!!!………!/!……!/!2016.!

!
Geb.!datum!patiënt:!………!/!……!/!19…....!!m!/!v!
!

Informatie+voor+de+patiënt+
Voor!onderzoek!naar!een!nieuwe!test!bij!verdenking!op!trombose!voor!gebruik!in!de!huisartspraktijk,!wordt!
extra!bloed!afgenomen!(U!hoeft!niet!opnieuw!geprikt!te!worden).!Wij!vragen!u!akkoord!te!gaan!met!deze!
extra!afname!en!met!het!gebruik!van!uw!gegevens!van!de!score!en!de!uiteindelijke!diagnose!en!behandeling.!!
!
 
[   ]  Ja, ik heb de uitgebreide toestemming aan de achterzijde van dit formulier gelezen en ondertekend. 
 
[   ]  Ja, ik ga akkoord met de extra bloedafname en gebruik van de gegevens 
 
       handtekening: 
!

!Informatie+voor+de+huisarts+
Bij!een!lage!score!geeft!u!dit!formulier!met!een!normaal!(lab)formulier!mee!aan!de!patiënt.!
Indien!de!score!hoog!is,!verwijst!u!de!patiënt!direct!zonder!D7dimeer!bepaling!voor!nader!onderzoek.!
!

+ Evaluatie!van!biomarkers!bij!VTE!onderzoek!7EVA+ Voor!informatie:!projectleider!dr.R.Oudega,!+
+ Stratenum!6.131+ + + + + e7mail:!r.oudega@knmg.nl!!!tel:!06753152059++
+ Julius!Centrum!UMC!Utrecht! ! ! ! of!hoofdonderzoeker!dr.G.J.Geersing+
+ Universiteitsweg!100!!3584!CG!!!Utrecht! ! g.j.geersing@umcutrecht.nl!!tel:!06754394005!
+

versie!3!!dd!2870672016!

Geachte!huisarts,!gaarne!uw!NAW!gegevens!
(praktijkstempel)!hiernaast!invullen!voor!een!
retourbericht.!!
Tevens!vermelden!van!onderstaande!beperkte!
patiëntgegevens!en!de!van!toepassing!zijnde!
items!van!de!beslisregel!met!uw!score.!

Informatie+voor+de+laborant+
Neem!aansluitend!aan!de!vena7!
punctie!voor!de!D7dimeer!
bepaling!(uit!dezelfde!naald)!
bloed!af!met!de!5!meegebrachte!
afnamebuizen!voor!stol,!7citraat7,!!
heparine!en!EDTA!plasma.!
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Plak!hier!over!
barcode!
sticker!

Nieuwe	  D-‐dimeer	  test	  


