
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TROMBOSE EN EMBOLIE  

 

 

 

 

  



 

Trombose en embolie, goed om te weten! 
Bij verwonding, bijvoorbeeld als wij ons gesneden hebben, gaat 

een bloedvat kapot en ontstaat een bloeding. Wij grijpen naar 

een pleister. Bloedstolling is de beste pleister. Eén die de mens 

van nature op zak heeft. Door stolling wordt van een bloedprop 

een stolsel gemaakt. Het stolsel dicht gaatjes in een bloedvat af 

en het probleem is snel opgelost. Bloedstolling is dus van 

levensbelang. 

 

Maar de stolling kan ook ‘overdreven’ worden, dan stolt het 

bloed zomaar zonder bloeding. Er wordt een stolsel gevormd op 

het verkeerde moment en op de verkeerde plaats. We spreken 

dan van een trombose. 

 

Soms schiet een stolsel los, wordt met de bloedstroom 

meegevoerd en sluit dan een bloedvat verderop geheel of 

gedeeltelijk af. Dat noemen we een embolie 

 

Is trombose erfelijk? 

Op die vraag is helaas geen duidelijk antwoord te geven. Het is 

zeker zo dat trombose soms ‘in de familie zit’. Ook is het zo dat 

tenminste een kwart van de mensen met een trombose een 

erfelijke afwijking heeft die de kans op trombose verhoogt. Maar 

iemand met zo’n erfelijke afwijking krijgt niet persé trombose. 

Vaak spelen er ook andere risicofactoren mee. Deze 

risicofactoren verhogen meestal tijdelijk het risico op een 

trombose, zoals: 

 een operatie; 

 een gipsbeen; 

 het kraambed; 

 pilgebruik 

 

Omdat voor een trombose meerdere risicofactoren tegelijk 

nodig zijn, kan dus niet voorspeld worden of iemand ooit 

trombose krijgt. En zo ja, wanneer en onder welke 

omstandigheden dat zal zijn. 

  



 

Sport en trombose 
Trombose en de behandeling met antistollingsmiddelen staan 

sporten niet in de weg. Voor volwassenen én voor kinderen 

geldt: wees voorzichtig en ontwijk blessuregevoelige sporten, 

vooral contactsporten als boksen en judo. 

Let goed op bij stoot- en valpartijen, vooral als deze samen 

gaan met een hoofdletsel. Weet dat actieve (sport)vakanties 

grotere risico’s met zich mee kunnen brengen. Neem bij 

bloedingen en zeker bij hoofdletsel contact op met uw huisarts 

én met de trombosedienst. 

 

Kinderen met trombose 
Hoewel trombose meestal bij ouderen voorkomt, kan het ook 

bij kinderen voorkomen. De behandeling verloopt hetzelfde als 

bij volwassenen, er zijn geen extra bijwerkingen of nadelige 

gevolgen voor kinderen. Er is dus geen reden om extra 

ongerust te zijn. 

 

Het is wel verstandig om geen blessuregevoelige sporten uit te 

oefenen (hockey, voetbal) en om extra op te letten bij 

verwondingen en harde stoot- en valpartijen, vooral als deze 

gepaard gaan met een hoofdletsel. Neem bij bloedingen en 

zeker ook bij hoofdletsel contact op met uw huisarts en met uw 

trombosedienst. Zie ook de folder ‘Kinderen en trombose’. 

 

Zwangerschap en trombose  
Meestal hoeft een antistollingsbehandeling een zwangerschap 

niet in de weg te staan. Maar antistollingsmiddelen 

fenprocoumon (Marcoumar®) en acenocoumarol 

(SintromMitis®) kunnen schadelijk zijn wanneer zij tijdens de 

zwangerschap worden gebruikt. 

 

Denkt u bij de start van de antistollingsbehandeling zwanger te 

zijn, meld dit dan direct bij uw huisarts of specialist en bij uw 

trombosedienst. 

  



 

Is het gebruik van de antistollingsmiddelen door uw arts voor 

een korte tijd voorgeschreven, dan is het beter om in deze 

periode niet zwanger te worden. Zorg dus voor betrouwbare 

anticonceptie. Uw huisarts kan u daarbij adviseren. 

 

Bent u langdurig bij de trombosedienst onder controle en hebt 

u een kinderwens. Bespreek dit dan in een zo vroeg mogelijk 

stadium met uw huisarts of specialist en meld het ook aan de 

trombosedienst. Er kunnen dan op tijd maatregelen genomen 

worden om de antistollingsbehandeling tijdens de  

zwangerschap redelijk veilig voor moeder en kind te laten 

verlopen. Als u ontdekt dat u zwanger bent moet u dit direct 

melden bij de trombosedienst, huisarts en behandelend 

specialist. Uw antistollingsbehandeling moet zo snel mogelijk 

aangepast worden. 

 

Vakantie en antistolling 
Heeft u vakantieplannen, laat het de trombosedienst dan op tijd 

weten. Het is goed om te weten dat er in het buitenland 

meestal geen trombosediensten bestaan zoals in Nederland. 

Wel zijn er in de meeste landen controlemogelijkheden in lokale 

ziekenhuizen. 

Neem altijd uw doseringskalender mee voor de juiste gegevens 

over uw behandeling en vraag naar een vakantiebrief bij de 

trombosedienst, als dit mogelijk is in de taal van het land van 

bestemming. 

Houd in uw vakantieland rekening met tijdverschillen. 

Afhankelijk van het tijdverschil en de periode dat u op uw 

vakantiebestemming verblijft, kunt u óf de Nederlandse tijd van 

inname aanhouden óf in overleg met uw trombosedienst het 

schema aanpassen. 

 

 Langdurig verblijf boven de 3000 meter kan de behandeling 

beïnvloeden. 

 Warmte kan invloed hebben op de INR. 

 Gebruik tijdens uw vakantie liever geen grote hoeveelheden 

alcohol. 

  



 

 Tijdens vakantie heeft u vaak een ander ritme en 

omstandigheden dan in de thuissituatie. Veranderingen in 

temperatuur, voedingspatroon, tijdsbesteding, lichamelijke 

activiteiten enzovoort kunnen allmaal invloed hebben op de 

INR. Krijgt u (spontane) blauwe plekken, neusbloedingen of 

andere bloedingen, dan moet u uw INR (laten) controleren. 

 

Meer informatie en tips over antistolling tijdens vakantie vind u 

in het boekje ‘Informatie voor mensen die antistollingsmiddelen 

gebruiken’ 

 

Belangrijke feiten 
Wist u dat de Trombosedienst Franciscus Gasthuis & Vlietland:  

• U de mogelijkheid biedt tot zelfmeten van de INR. Er zijn een 

paar voorwaarden waaraan u moet voldoen. Bij interesse of 

voor vragen kunt u contact opnemen met de trombosedienst. 

• U de mogelijkheid biedt gebruik te maken van het digitaal 

logboek, ook als u geen interesse heeft in het zelfmeten. U 

kunt dan digitaal (via internet) uw doseerkaart bekijken en 

informatie doorgeven. 

• U contactgegevens van andere trombosediensten kan geven. 

Ook op de website van de FNT (www.fnt.nl) kunt u andere 

trombosediensten in Nederland en één adres in het 

buitenland (Torremolinos) vinden. 

• U opnieuw het boekje ‘Informatie voor mensen die 

antistollingsmiddelen gebruiken’ kan geven. Hierin vindt u 

veel nuttige en belangrijke informatie over uw 

antistollingsbehandeling. 

• U tips kan geven als u een vliegreis maakt van langer dan 4 

uur. Deze tips staan ook uitgelegd in het boekje ‘Informatie 

voor mensen die antistollingsmiddelen gebruiken’. Bij lange 

vluchten is het bijvoorbeeld ook belangrijk dat u 

toestemming heeft van uw behandelend specialist. 

 

  



 

Vragen? 

Het kan zijn dat u na het lezen van deze folder nog vragen 

heeft. U kunt ons dan gerust bellen: 

 

Telefonisch spreekuur voor trombosedienstpatiënten 

Maandag t/m vrijdag tussen 10.15 uur en 12.00 uur en van 

13:00 tot 14:00 via telefoonnummer 010 – 893 9495. 

 

Spoedgevallen 

Voor spoedgevallen zijn we van maandag t/m vrijdag 
bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur, 
via telefoonnummer 010 – 893 9495. Op overige tijden kunt u 
contact opnemen met uw huisarts. 
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