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H
Post-TIPS HE  

Na plaatsing van een TIPS is HE een veel-
voorkomende en mogelijk ernstige com-
plicatie. Het aantal patiënten dat HE 
ontwikkelt, ligt tussen de 20-45%, met 
een piek in de eerste maanden na plaat-
sing. Op dit moment is er geen strategie 
om post-TIPS HE te voorkomen. We weten 
dat een hogere leeftijd en een slechtere 
leverfunctie mogelijke factoren zijn die 
meespelen, maar verdere bijdragende 
factoren zijn nog niet duidelijk.   
  
Behandeling  

De basis van de behandeling van HE is al 
sinds jaar en dag lactulose. Indien patiënt 
een tweede episode van HE doormaakt, 
kan sinds enkele jaren rifaximine worden 
toegevoegd ter preventie van een eventu-
ele derde episode. De combinatie van lac-
tulose met rifaximine bleek effectief in 
het voorkomen van nieuwe episode van 
HE. In meerdere studies is aangetoond 
dat het aantal ziekenhuisopnames voor 
ernstige HE afneemt. Het exacte wer-
kingsmechanisme van rifaximine is niet 
exact bekend. Naast een mogelijk effect 
op de darmflora, worden er al na 24 uur 
effecten op de darmcellen gezien. Er is 
een verbeterde barrièrefunctie van de 
darmcellen en deze gaan harder werken 
om schadelijke stoffen buiten het 
 lichaam te houden.  
  
PEARL trial  

De noodzaak tot vermindering van het 
 risico op post-TIPS HE wordt door interna-
tionale experts erkent. Daarom is dit jaar 
in samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging voor Hepatologie werkgroep 
portale hypertensie de PEARL studie ge-

start. In deze studie (‘Preventie van hepa-
tische Encefalopathie door toedienging 
van Rifaximine en Lactulose in patiënten 
met levercirrose die een TIPS plaatsing 
 ondergaan: een multicenter, dubbelblind, 
placebogecontroleerde gerandomiseerde 
studie’) onderzoeken wij het effect van 
het van te voren toedienen van lactulose 
en rifaximine op het ontstaan van post-
TIPS. Patiënten starten 72 uur voor TIPS 
plaatsing met beide medicijnen of met 
lactulose samen met placebo (nepmedi-
cijn). De behandeling duurt tot en met 
3 maanden na TIPS plaatsing.   
Met deze studie willen wij er dus voor 
zorgen dat de TIPS-plaatsing veiliger 

wordt, voor u als patiënt. Ook wordt kwa-
liteit van leven en de kosteneffectiviteit 
bestudeerd. Er zijn momenteel 7 deel -
nemende centra: 6 Nederlandse (Amster-
dam UMC locatie AMC, Erasmus MC, 
LUMC, MUMC+, Radboudumc, UMCG) en 
1 Belgische (UZ Leuven). De studie wordt 
gefinancierd door ZonMw, programma 
Goed Gebruik Geneesmiddelen en de 
 studiemedicatie evenals de placebo 
 worden geleverd door Norgine B.V.. Uit-
eindelijk zullen er 238 patiënten mee-
doen aan de studie.   
  
Voor vragen kunt u terecht bij via 
tips@amsterdamumc.nl.

NLVisie december 2020   15

DOOR HOOFDONDERZOEKER DR. BART TAKKENBERG, MAAG-, DARM-, LEVERARTS IN HET AMSTERDAM UMC LOCATIE AMC EN  

COÖRDINEREND ONDERZOEKER, DRS. KOOS DE WIT, ARTS-ONDERZOEKER OP DE AFDELING MAAG-, DARM-, LEVERZIEKTEN IN HET AMSTERDAM UMC LOCATIE AMC

Het aantal patiënten dat wordt verwezen naar een academisch ziekenhuis voor het plaatsen van een transjugulaire 

 intrahepatische portosystemische shunt (TIPS) in het kader van complicaties van portale hypertensie neemt de laatste 

jaren gestaag toe. Portale hypertensie is een verhoogde bloeddruk in de poortader, meestal veroorzaakt door 

 lever cirrose, en kan voor slokdarmspataderen en vocht in de buik (ascites) zorgen. Wanneer de spataderen niet 

 reageren op medicijnen in combinatie met een behandeling met rubberbandjes, of wanneer de ascites niet meer 

 reageert op  medicatie komen patiënten in aanmerking voor TIPS-plaatsing. TIPS worden in Nederland geplaatst door 

een  interventieradioloog. De belangrijkste complicatie van een TIPS is het optreden van hepatische encefalopathie 

(HE), kortweg post-TIPS HE genoemd.
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