
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Preventie trombo-
embolie



Een verblijf in het ziekenhuis kan een verhoogd risico 
op de ontwikkeling van een veneuze trombo-embolie 
met zich meebrengen. In deze folder geven wij 
hierover wat meer informatie.

WAT IS EEN VENEUZE TROMBO-EMBOLIE?

Een veneuze trombose is de vorming van een 
abnormale bloedprop in een ader ten gevolge van de 
aantasting van de wand van de ader.

Deze aantasting kan ontstaan door afwijkingen in 
de bloedstroom na een heelkundige ingreep of bij 
een langdurige immobilisatie wegens een acute 
aandoening of een trauma.

Bij een oppervlakkige veneuze trombose (ook 
wel tromboflebitis genoemd) is er ontsteking en 
stolselvorming in een oppervlakkig gelegen ader.

Bij een diepe veneuze trombose zijn de diepe aders 
van de benen aangetast. Als deze bloedprop loskomt, 
wordt hij met de bloedstroom meegevoerd tot hij bv. 
komt vast te zitten in de bloedvaten van de longen, 
waardoor een longembolie ontstaat.



WAT ZIJN DE RISICOFACTOREN?

Een veneuze trombo-embolie kan ontstaan door een 
combinatie van volgende risicofactoren:

Hoog risicofactoren
• Langdurig verblijf in het ziekenhuis
• Een operatie (vooral heup-, knie- en 

kankerchirurgie)
• Gedurende lange tijd niet bewegen (bv. wegens 

bedrust of een lange reis)

Matig hoog risicofactoren
• Leeftijd (> 60 jaar)
• Persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van 

bloedstolsels
• Kanker/chemotherapie
• Medicatie op basis van oestrogenen (orale 

anticonceptiva & hormonale substitutietherapie)



Andere factoren
• Zwaarlijvigheid
• Zwangerschap of recente bevalling
• Roken
• Alcohol drinken

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN?

Een veneuze trombo-embolie kan gepaard gaan met 
verschillende symptomen afhankelijk van de locatie en 
het type.

Oppervlakkige veneuze trombose
• Pijnlijke, rode plek op het onderbeen
• Soms pijn over het volledige been

Diepe veneuze trombose
• Zwelling van de benen
• Zware benen
• Warmtegevoel in de benen
• Rode en gespannen huid, soms met blauwachtige 

verkleuring
• Pijn in de voet, de kuit, de knieholte, die verbetert 

bij het hoger plaatsen van het been

Longembolie
• Acute ademnood
• Toenemende pijn bij inademen

Een trombose leidt niet altijd tot complicaties. In 
veel gevallen kan het lichaam dit zelf verhelpen en 
de aanwezige bloedprop volledig of gedeeltelijk weer 
oplossen. Vaak zijn er dan geen symptomen, zodat de 
betrokkene zelfs niets van de bloedprop merkt.



WAT KUNT U ZELF DOEN?

• Zorg voor een gezonde bloedstroom door te blijven 
bewegen en goed te ademen

• Bespreek mogelijke risico’s met uw behandelende 
arts

• Voer nauwgezet de maatregelen uit die uw 
behandelende arts/huisarts voorschrijft om de 
vorming van een bloedklonter te voorkomen 
(bijv. antistollingsspuitjes, antitrombosekousen, 
mechanische compressietherapie)

EXTRA INFORMATIE

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel 
ze gerust aan uw arts of een verpleegkundige van de 
afdeling.

Surf naar www.thrombosiscare.be voor meer 
informatie over:
• injectietechnieken
• oefeningen om de bloedvaten in goede gezondheid 

te houden
• verschillende mogelijkheden om veneuze trombose 

te behandelen
• educatieve video’s
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