
Hemofilie A is een aangeboren erfelijke stollingsstoornis waarbij een tekort bestaat aan stollingsfactor VIII. De
mate waarin de stollingsfactor ontbreekt bepaalt de ernst van de ziekte. Personen met ernstige hemofilie
hebben een factorgehalte kleiner dan 1 procent,  met matig-ernstige hemofilie tussen 1 en 5 procent en met
milde hemofilie tussen 5 en 40 procent. Door het tekort aan stollingsfactor worden bloedstolsels niet goed
gevormd en ontstaan bloedingen in spieren en gewrichten. Mensen met ernstige hemofilie hebben meestal
meer last van bloedingen dan mensen die nog wel eigen factor VIII maken.Hemofilie is een X-gebonden
aandoening. Mannen hebben de ziekte, vrouwen zijn draagster. Afhankelijk van de hoeveelheid stollingsfactor
die zij aanmaken kunnen draagsters ook symptomen van hemofilie hebben.
Hemofilie is een zeldzame aandoening. Sinds de jaren '70 van de vorige eeuw bestaat er een behandeling,
toediening van de ontbrekende stollingsfactor. Deze stollingsfactoren werden gezuiverd uit bloedplasma.
Sinds begin jaren '90 zijn er recombinant stollingsfactoren beschikbaar.

HEMOFILIE A

Erfelijkheid

Het gen voor Factor VIII ligt op het X-
chromosoom. Hemofilie erft X-

gebonden recessief over.

De diagnose wordt vastgesteld door
bloedonderzoek. Met genetisch

onderzoek kan de diagnose bevestigd
worden. Vrouwelijke familieleden van

mannen met hemofilie kunnen
draagster zijn. Genetisch onderzoek

kan hierover duidelijkheid geven.
Dochters van een hemofiliepatiënt zijn

zeker draagster. Met prenataal
onderzoek kan tijdens de

zwangerschap gekeken worden of een
ongeboren kind hemofilie heeft.
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Spontane bloedingen in spieren en
gewrichten leiden tot chronische

gewrichtsproblemen. Zonder
behandeling treden dodelijke

bloedingen op. Symptomatische
draagsters hebben vaak last van hevige

menstruatie en hebben extra zorg
nodig bij de bevalling in verband met

bloedingsneiging.

Personen met ernstige hemofilie prikken zichzelf
2 tot 3 keer per week en dienen factor VIII toe,
zodat bloedingen voorkomen worden. Bij
kinderen doen de ouders dit vaak. Deze
preventieve behandeling wordt profylaxe
genoemd. Bij ongeveer 30% van de kinderen
treedt een ernstige complicatie op: een remmer
(antistoffen tegen Factor VIII). Fysiotherapie en
pijnstilling en (uiteindelijk soms) orthopedische
operatie zijn belangrijk bij gewrichtsklachten.

Symptomen Behandeling

Fast Facts

wereldwijd143.523 gerapporteerde patiënten en
1026 in Nederland

Top 3 gerapporteerde landen
met de meeste patiënten:

- India (14.450)
- Verenigde Staten(13.010)

- China (9.616)

Verdeling man/vrouw
87% / 2% 

11% onbekend)
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