Advies trombose
preventie na ingreep

Immobilisatie en chirurgie zijn belangrijke risicofactoren voor
veneuze trombose. Wij willen u graag meer informatie geven
zodat u zelf de kans hierop kan verkleinen. Een aantal operaties
staan erom bekend dat ze een hoog trombose risico hebben.
Dit betekent dat u dan meer risico heeft op het ontwikkelen
van trombose. Als u zo’n operatie heeft ondergaan krijgt u extra
informatie en eventueel antistollingsmiddelen mee naar huis.
Indien u in het verleden al een trombose of longembolie heeft gehad of u
heeft een eerstegraads familielid met een trombose of longembolie, wilt u
dat dan alsnog aangeven aan de behandelend arts

Tips voordat u het ziekenhuis verlaat
• Vraag aan uw behandelend arts of verpleegkundige wat u aan activiteiten
mag / moet doen.
• Vraag bij welke klachten u contact op moet nemen.
• Vraag om adequate pijnstilling indien bewegen u belemmerd in uw
activiteiten.

Tips voor thuis
• Als u na de operatie gebonden bent aan bed / bank heeft u een
verhoogde kans op trombose. Probeer ieder uur een stukje te lopen /
bewegen. Mocht dit niet lukken lees dan onderstaand advies.
• Mocht lopen lastig zijn voor u beweeg dan minimaal 6x per dag uw
kuitspieren. Dit kunt u doen door uw voeten op te tillen en deze heen
en weer te bewegen (teen naar uw scheenbeen bewegen en weer naar
beneden. Herhaal dit zo vaak mogelijk). Dit kan u ook doen als uw voet in
het gips zit.
• Houd u aan de beweegregels die uw behandelend arts u verteld heeft.
Kunt u hier wegens pijnklachten of een andere oorzaak niet aan voldoen
bel dan de betreffende poli voor advies.

Wanneer contact opnemen met de (huis)arts
• Bij acute benauwdheid, pijn met ademhalen of pijn op de borst neem
direct contact op met de (huis)arts of bel 112. U kunt mogelijk een
longembolie hebben.
Verschijnselen van een trombose zijn niet altijd even duidelijk. U kunt veel
of weinig klachten hebben.
Als een stolsel een ader in het been / arm afsluit kunnen de volgende
klachten ontstaan:
• Snel optredende zwelling van één arm of been.
• Rood / paars verkleurd been / arm.
• Warm aanvoelen been / arm.
• De huid kan glanzend en strak zijn.
• Pijn / zwaar / krampend gevoel.
Neem bij twijfel contact op met uw (huis)arts.
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben. Stel ze dan
gerust aan de verpleegkundige.
Wij wensen u een voorspoedig herstel.
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