
Illustratie

Een fragment van de 
bloedklonter (embool)  
die een longembolie  
kan veroorzaken. 

Een bloedklonter  
(diepe veneuze trombose) 
die de ader verstopt.

Embolen die vastzitten 
ter hoogte van 
de longslagaders 
(longembool).
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Vorming van een klonter ter hoogte van een ader van het been
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Loopt u risico een veneuze trombose te ontwikkelen ?
Heeft uw arts een veneuze trombose vastgesteld ?

Wat is een veneuze trombose ?

Welk zijn de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van  
een veneuze trombose ?

Een veneuze trombose voorkomen of behandelen ?

Een veneuze trombose wordt veroorzaakt door de aantasting van de wand van een ader die gepaard 
gaat           met de vorming van een bloedklonter. Deze is meestal het gevolg van een verstoorde bloedstroom 
na een               heelkundige ingreep of bij een langdurige immobilisatie ten gevolge van een acute aandoening 
of een             trauma. Men maakt een onderscheid tussen een diepe veneuze trombose  en een longembolie.

Een diepe veneuze trombose (DVT) ontwikkelt zich in de diepe aders van de benen. Wanneer een 
fragment                     van deze klonter loskomt, kan die in de bloedstroom terechtkomen en een longembolie 
veroorzaken.

 Oudere leeftijd

 Voorgeschiedenis van diepe veneuze trombose of longembolie

 Kanker en kankertherapie

 Zwaarlijvigheid

 Langdurige immobilisatie tgv een chirurgie, een trauma, …

  Immobilisatie/hospitalisatie tgv acute hartinsufficiëntie, acute respiratoire insufficiëntie, een ernstige 
infectie, een cerebrovasculair accident, een acute reumaopstoot.

Tijdens de periode dat u een risico loopt een veneuze trombose te ontwikkelen, zal uw behandelende arts 
beslissen welke medicamenteuze of niet medicamenteuze preventieve maatregelen zullen worden 
toegepast                     of voorgeschreven. 

Indien er bij u een veneuze trombose is vastgesteld, zal uw arts de trombose behandelen door het  
dagelijks toedienen van een injectie of/en met orale antistollingsmiddelen. Afhankelijk van het bestaande 
tromboserisico kan dit gedurende 3 tot 6 maanden zijn en in bepaalde omstandigheden  zelfs langer. Het 
belangrijkste doel is om complicaties te voorkomen zals longembool of posttrombotisch syndroom. In 
aanvulling op de medicamenteuze behandeling kunnen ook fysieke maatregelen worden ingesteld zoals 
bijv.           oefeningen of medische kousen.

Contacteer uw arts voor meer informatie.

Veneuze thrombose?
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