Hoe?

Vragen, meer informatie?

De arts zal d.m.v. het in kaart brengen van deze risicofactoren voor
u als patiënt individueel een preventief medicatieplan opstellen.
Dit bij opname, maar ook indien uw algemene medische toestand
wijzigt.

Contacteer uw behandelend arts of verantwoordelijk
verpleegkundige.

Risico op diepe
veneuze trombose longembolie

Diagnose
De arts zal een definitieve diagnose stellen na klinisch onderzoek,
bloedtest, al dan niet gevolgd door een echografie van de onderste
ledematen en/ of CT-scan.

Folder voor patiënten en familie

Behandeling
De arts zal na definitieve diagnosestelling een medicamenteus
behandelplan opmaken (bijvoorbeeld spuitjes fraxiparine, clexane,
maar ook orale medicatie is mogelijk). Dit is individueel te bepalen.
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Wat?

Longembolie

Wie?

Diepe Veneuze Trombose (DVT)

Een longembolie ontstaat meestal wanneer zo’n klonter uit één
van de benen (of het bekken) loskomt (i.e. emboliseert) en met
de bloedstroom terechtkomt in de bloedsomloop van de longen.

Men heeft een aantal onafhankelijke risicofactoren geïdentificeerd
die uw arts in staat stellen het risico individueel voor u in te schatten.

Een Diepe Veneuze Trombose van het been is de vorming van een
bloedklonter in een diepe vene (ader) van het been.

Dit veroorzaakt ongemak onder de vorm van zwelling van het been,
roodheid, warmte en pijn.

Binnen Inkendaal weerhouden wij:

Dit kan zich uiten onder de vorm van pijn op de borst,
kortademigheid, frequent hoesten (of ophoesten van bloed)
of episodes van bewustzijnsverlies.

Waar een Diepe Veneuze Trombose een onaangename
situatie met veel last is, is een longembolie een potentieel
levensbedreigende situatie!

•

Persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van DVT

•

Leeftijd > 60 jaar

•

Overgewicht

•

Roken

•

Zwangerschap

•

Orale contraceptie en hormonale substitutie

•

Kanker

•

Recente chirurgie en/ of anesthesie

•

Recent trauma

•

Immobiliteit of beperkte mobiliteit

•

Acute medische aandoeningen als longontsteking, infarct, …

•

Chronische ontstekingen

•

Centraal veneuze katheters

•

CVA (cerebrovasculair accident)

•

HIV

