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Hebt u een hartaanval gehad?  Heeft uw arts een aderziekte vastgesteld?   
Kreeg u een cerebraal vasculair accident (CVA)?

Wat is atherotrombose?
Atherotrombose is een ziekte die de slagaders treft, meer bepaald de bloedvaten die zuurstof 
naar de organen en naar de cellen vervoert. Als in de slagaders een vastzetting van vet onder 
de vorm van plaques optreedt, kan er een bloedklonter (klonter gevormd door bloedplaatjes) 
ontstaan op één van deze plaques. Zo’n bloedklonter noemt men een trombus. Deze klonter 
vermindert of blokkeert volledig de bloedstroom en het zuurstoftransport in deze bloedvaten, 
waardoor een zuurstofgebrek ontstaat in de cellen: men spreekt dan van ischemie (cf. figuur 1). 
Deze ischemie kan de dood van de cellen veroorzaken; dit is dan een infarct, dat op verschillende 
plaatsen kan voorkomen in het organisme.
We kunnen atherotrombose dus definiëren als een ziekte die de slagaders treft en de bloedstroom 
vermindert of blokkeert door de aanwezigheid van trombi (bloedklonters). Hieruit resulteren 
ischemische accidenten zoals een hartaanval, een cerebraal accident (CVA), een arteriopathie 
met ernstige krampen in de onderste ledematen, ...

Hoe behandelt men atherotrombose?
In eerste instantie behandelt men de urgentie, dit wil zeggen dat men zo snel mogelijk de 
bloedstroom en het zuurstoftransport herstelt op de plaats waar de slagader verstopt is: dit is 
wat artsen een revascularisatie noemen.
Hiervoor bestaan verscheidene methoden: de dilatatie (figuuur 2), het plaatsen van een stent 
(figuur 3), bypass (figuur 4) of nog het gebruik van geneesmiddelen die «ontstoppen» door de 
klonter op te lossen (deze geneesmiddelen noemt men trombolytica). Uw arts kan u meer uitleg 
geven over de techniek die hij heeft gebruikt of zal gebruiken.
Daarnaast zal men een meer algemene preventieve behandeling opstarten om te vermijden dat er 
nieuwe trombi zouden ontstaan. Talrijke studies hebben inderdaad aangetoond dat het risico om 
op dezelfde plaats of ergens anders opnieuw een trombus te ontwikkelen heel hoog is! Daarom 
zal uw arts u een bloedverdunner voorschrijven (een anti-aggregans) en zal hij alle risicofactoren, 
zoals cholesterol, diabetes, hypertensie, roken enz. behandelen. 

Wat moet een patiënt die aan atherotrombose lijdt, doen?
Hoewel uw slagader behandeld werd, is het risico om een nieuwe klonter te ontwikkelen hoog. 
Het is dus absoluut noodzakelijk dat u regelmatig op controle gaat bij uw arts en dat u uw 
behandeling nauwgezet naleeft. Als men bij u een stent heeft geplaatst, vergeet dit dan niet 
te vermelden in geval van een ongeval of een heelkundige ingreep. Hiervoor bestaan kleine 
identiteitskaartjes, vraag ernaar bij uw arts. U zal ook heel waakzaam moeten zijn voor mogelijke 
symptomen van een nieuw ischemisch probleem: krampen bij het wandelen, problemen met het 
zicht, verlammingen of tijdelijk verlies van de spraak, hartpijnen enz. Aarzel niet om elk klein feit, 
zelfs indien het u onschadelijk lijkt, aan uw arts te melden! Bovendien zal u uw levensstijl moeten 
aanpassen aan uw ziekte: wandelen, stoppen met roken, gezond eten, vermageren indien nodig 
en stress vermijden.


