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Richtlijn diagnostiek bij vTOS







Huidige diagnostiek vTOS CZE



Duplex bij vTOS

Brownie ER et al. False-negative upper extremity ultrasound in the initial evaluation of patients with suspected subclavian vein
thrombosis due to thoracic outlet syndrome (Paget-Schroetter syndrome). Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic 
Disorders. 2020: Volume 8; Number 1;118-126



Flebografie bij vTOS

• Voordelen:
- Verschillende posities
- “Flow dynamics”
- Behandeling
- Goed vergelijkingsmateriaal pre-, per- en postoperatief
- Snel en makkelijk beschikbaar

• Nadelen:
- Röntgenstraling 
- 2D beeld
- Stenosegraad?
- Invasief?



Annals of Vascular Surgery, 2021-02-01, Volume 71, Pages 249-256



Diagnostiek bij acute vTOS

• Man 23 jaar

• Blanco VG

• via de huisarts naar SEH

- Wakker geworden met dikke rode 
linker arm

- Sensibiliteit en motoriek intact
- Geen immobilisatie
- Niet ziek geweest



Behandeling bij acute vTOS

Flebografie na sheathplaatsing Na 48 uur trombolyse



Behandeling bij acute vTOS

Flebografie postTOD Flebografie postTOD & postPTA



Annals of Vascular Surgery, 2021-02-01, Volume 71, Pages 249-256



Diagnostiek volgens chronische 
vTOS-protocol

• Poliklinische afspraak angiokamer 

• Echo v. subclavia
• Echogeleid infuus in de v. basilica of v. brachialis

• 4 houdingen flebografie (20ml met 50% contrast en 50% NaCl)
- Neutraal (arm omlaag)
- Military attitude (borst vooruit)
- Abductie (arm omhoog)
- Adductie (hand op contralaterale schouder)



Diagnostiek volgens chronische 
vTOS-protocol

Infuus in de elleboogsplooi Flebografie postTOD via de v. basilica



Veel voorkomende casus chronische 
vTOS

• Vrouw 26 jaar

• Via huisarts verdenking n/vTOS

• Syptomen van trombose arm (paarsverkleuring, zwelling en pijn) op 16 
jarige leeftijd. Werd gemeld zo mee te leven.

• Al jaren last van tintelingen en doof gevoel arm en vingers. Ook 
stuwingsklachten en witverkleuring arm

• Lichamelijk onderzoek suspect n/vTOS



4 houdingen flebografie



Flebografie postTOD

Flebografie postTOD en postPTA

PMI & PTA



Casus chronische vTOS

• Vrouw 19 jaar

• Okt 2021 trombose arm rechts wv DOAC

• Okt 2021 analyse hematologie: Factor V Leiden en orale anticonceptie

• Nov 2021 Verwijzing vanuit vaatchirurgie ivm verdenking chronische 
vTOS met PTS



Casus chronische vTOS

Echografie voorafgaand aan de 4 houdingen flebografie



Casus chronische vTOS

Flebografie na sheathplaatsing voor een proefrekanalisatie



Casus chronische vTOS



Casus chronische vTOS

Flebografie voor en na PTA



Casus chronische vTOS

Flebografie voor en na PTA



Significante stenose flebografie?

1e casus 2e casus



Significante stenose flebografie?

• Anders dan arterieel waar algemeen geaccepteerde afkapwaarde zijn

• 50% lumenreductie wordt genoemd1,2,maar wetenschappelijke 
onderbouwing is er niet

• Wij zijn van mening dat een significante stenose moet worden gesteld op 
een combinatie van lumenreductie, aanwezigheid van collateralen en 
bloedstroombelemmering door intraluminale synechiae/webs. 

1. Villalba L, Larkin TA. Transabdominal duplex ultrasound and intravascular ultrasound planimetry measures of common iliac vein stenosis are significantly correlated in a 
symptomatic population. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2021;9(5):1273-1281. doi:10.1016/j.jvsv.2021.01.015
2. Labropoulos N, Borge M, Pierce K, Pappas PJ. Criteria for defining significant central vein stenosis with duplex ultrasound. J Vasc Surg. 2007;46(1):101-107. 
doi:10.1016/j.jvs.2007.02.062



IVUS bij vTOS



IVUS bij vTOS



• Wat is IVUS?
- Intravascular Ultra Sound
- Katheter met echokop om stenose van 

“binnenuit” te zien en te meten

IVUS versus PMI

• Wat is PMI?
- Poor Man’s IVUS
- Indentatie van ballon of stent door 

stenose



IVUS versus PMI



IVUS versus PMI



Stents



Remodelering v. subclavia

• Man 26 jaar

• 13-07-2021 CTV + echo: verdenking v. subclvia trombose rechts

• 14-07-2021 PTA en trombosuctie v. axillaris + v. subclavia rechts, 16-07 trombolyse
v. subclavia ivm resttrombus

• 06-08-2021 recidief trombosering, waarvoor nieuwe PTA en trombolyse

• Doorverwezen CZE



Remodelering v. subclavia

Flebografie elders Flebografie postTOD



Remodelering v. subclavia

PTA direct postTOD

Flebografie postTOD en postPTA



Remodelering v. subclavia

4 houdingen flebografie 3 maanden na TOD en PTA



Remodelering v. subclavia

PMI en rePTA aansluitend aan flebografie

Flebografie postPTA



Remodelering v. subclavia

flebografie 7 maanden na TOD en PTA



Remodelering v. subclavia

re-rePTA 7 maanden na TOD Flebografie post re-rePTA



Remodelering v. subclavia

4 houdingen flebografie 13 maanden na TOD en 6 maanden na re-rePTA



Take home messages

• “Een trombose-arm bij jonge patiënten is een veneuze TOS tot het 
tegendeel bewezen is!”

• Diagnostiek bij voorkeur middels flebografie.

• Proefrekanalisatie bij chronische vTOS bepaalt behandelstrategie

• PMI mogelijk goedkoop en makkelijk alternatief voor een IVUS

• Stents vermijden bij deze jonge populatie, mede gezien het 
remodelerend vermogen van de vena subclavia


