
12  Veno-occlusive disease 

 

12.1 Definitie 

VOD is schade aan lever sinussen later ook aan omliggende hepatocyten. De pathogenese is nog 

niet geheel duidelijk maar lijkt geassocieerd met toxische prikkeling:  bijvoorbeeld na  

Cyclofosfamide +/- TBI, Busulfan, Myelotarg. Inotunumab (Anti-CD22), Melphalan, 

Actinomycine D. Pre-existente aanwezigheid van leverproblemen zoals verhoogde 

transaminasen, actieve hepatitis, cirrose zijn risico factoren. 

12.2 Preventie: geen 

12.3 Diagnose volgens Modified Seatle Criteria: 

4. Hyperbilirubinaemie> 34 
5. Pijnlijke hepatomegalie 
6. Gewichtstoename > 5% 

Indien voldaan aan 2 van de 3 criteria (in afwezigheid van een andere verklaring*) voldoet een 

patiënt aan de Seattle Criteria voor verdenking VOD. 

*Differentiaal diagnose: 1-  infectie / sepsis, 2-  toxiciteit van de medicatie , 3-  acute GvH-

disease.  

Vaak ook trombocytopenie (trombocyten verbruik), hypo-albuminemie, hypernatriemia, en 

ascites (in de Baltimore criteria is ascites ook opgenomen). Soms portale flowafwijkingen bij 

echografie van de lever. 

Bij ernstige VOD kunnen ook nierfunctiestoornissen, respiratoire problemen en cerebrale 

problemen optreden. 

NB: Een definitieve diagnose zou alleen gesteld kunnen worden middels PA, afhankelijk van 

fase: schade aan sinusoidaal endotheel, dilatatie leversinus, extravasatie RBC, necrose 

perivenulaire hepatocyten, verdikking centrale vene, collageen depositie. 

12.4 Behandeling indien voldaan aan modified Seatle Criteria: 

1) Defibrotide 25 mg/kg/dag (in 4 dd in 2 uur):  

2) Beperking vochtintake tot 70-80 ml/kg/dag (inclusief medicatie). 

3) Diuretica (tot maximaal 8-10mg/kg/d furosemide, spironolacton 1-2mg/kg/d) 

4) Beperken eventuele thrombocytopenie met transfusies (bestraald) 

5) Strikte vochtbalans! 

NB: Indien vochtprobleem groot is kan Defibrotide ook worden opgelost in een kleiner volume. 

Eventueel kan het ook in kortere tijd worden gegeven indien er infuus (tijd) problemen zijn. Dit 

in overleg met verpleging en volgens voorschriften van Gentium. (zie handboek medicatie 

apotheek). 



Duur behandeling: Minimaal 14 dagen. Indien onvolledig effect (klinisch en biochemisch nog 

aanwijzingen voor VOD) langer continueren. 

Indien na deze 14 dagen in complete remissie (geen aanwijzingen meer voor VOD): halveren 

dosering en stoppen 2 dagen later. 
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