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Trombose na een lange reis:
wat kunt u doen?
Els Timans: ‘De lange autorit
was de trigger’
Wat is trombose? Ontstaan,
symptomen & risicofactoren
Tips & oefeningen

Beste lezer,
Wij Nederlanders houden van
reizen. Daarom maken we
steeds vaker een lange reis,
met de auto, bus of vliegtuig.
Maar aan dat lange reizen zit
ook een keerzijde: een verhoogde kans op trombose.
Door te lang stil te zitten
loopt u risico op trombose,
zeker als u een of meerdere
risicofactoren voor trombose
heeft.
Met deze folder vertellen we
u wat trombose is en wat
u kunt doen om het te herkennen en de kans erop te
verkleinen. Aandacht voor
trombose is belangrijk. Door
u en anderen te informeren
kunnen we levens redden.

Trombose na een
lange reis: wat
kunt u doen?
Gaat u een lange reis maken? Vier uur of langer in een vliegtuig, auto, trein of boot? Neem dan voorzorgsmaatregelen om
het risico op trombose te verkleinen.
Bij een trombose raakt een bloedvat in het lichaam verstopt door een
bloedstolsel. Dit is gevaarlijk omdat het bloeddoorstroming belemmert
of blokkeert.

Vier uur stilzitten
Langer dan vier uur stilzitten in een vliegtuig, auto, trein of boot verhoogt de kans op trombose, zoals een trombosebeen of een longembolie. Ook de combinatie met te weinig drinken tijdens het reizen en de
lage luchtdruk in een vliegtuigcabine vergroten de kans op trombose.
Bij een lage luchtdruk heeft bloed eerder de neiging om te stollen.

Verhoogd risico

Stans van Egmond,
Directeur Trombosestichting

Voor de meeste mensen is de kans op trombose door reizen erg klein.
Maar hebt u een of meerdere risicofactoren – zoals een eerdere trombose, trombose in de familie, hogere leeftijd, recente operatie, bedlegerigheid, kanker, zwangerschap, pilgebruik of overgewicht – dan
is er bij lang stilzitten tijdens een reis een grotere kans op trombose.
Bovendien, het verhoogde risico geldt niet alleen tijdens en vlak na de
reis, maar zelfs tot acht weken erna.

Voorkomen
Al kunt u trombose nooit helemaal voorkomen, er zijn manieren om
de kans erop te verkleinen. Lees de tips om trombose bij een lange
reis te voorkomen. Deze methoden zorgen ervoor dat uw bloeddoorstroming verbetert.
Door meer te bewegen tijdens de reis, ervoor te zorgen dat u niet uitdroogt en uw ledematen niet afknelt, is de kans kleiner dat u trombose krijgt.

Tips tegen trombose
tijdens het reizen
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Houd uw kuitspieren goed in beweging
Span regelmatig uw kuitspieren aan
Loop iedere 2 uur een stukje
Draag geen strakke, knellende kleding en schoenen
Trek eventueel uw schoenen uit
Drink voldoende water, droog niet uit
Gebruik geen alcohol
Gebruik geen slaappillen

Herkennen
Snelle herkenning van trombose kan van levensbelang zijn. Wees daarom tijdens en na een reis alert op
de symptomen van trombose.

De symptomen van een longembolie lijken veel op die
van een hartinfarct. Daarom wordt een longembolie
soms in eerste aanleg gemist.

Een trombosebeen is pijnlijk, warm of dik. De huid
kan strak en rood- of blauwachtig verkleurd zijn.

In alle gevallen moeten mensen zich zo snel mogelijk
melden bij een dokter. Bent u in het buitenland? Neem
direct contact op met een lokale arts en informeer ook
uw eigen huisarts.

Bij een longembolie zijn mensen vaak kortademig of
hebben pijn bij het doorzuchten. Ook kunnen mensen
gaan hoesten (soms met wat bloed), flauwvallen en
een snelle hartslag hebben.

Prof.dr. Saskia Middeldorp, internist
Academisch Medisch Centrum, gespecialiseerd in trombose:
‘In mijn spreekkamer merk ik dat veel mensen
bang zijn om te gaan reizen vanwege de angst
om (opnieuw) een trombose te krijgen. Laat u
altijd goed informeren over de risico’s en de
mogelijkheden, zodat u een afgewogen beslissing kunt maken.’

Hebt u eerder een trombose gehad?
Gebruikt u bloedverdunners?
Hebt u eerder een trombose gehad en krijgt u antistollingsmiddelen* (ook wel bloedverdunners genoemd)?
In de meeste gevallen beschermen de bloedverdunners u voldoende tegen een trombose, ook tijdens een
lange reis.
Overleg met uw arts uw plannen voor een lange reis.
Vraag uw trombosedienst welke voorzorgsmaatregelen u moet treffen voor een lange reis, zoals kort voor
vertrek uw INR (stollingstijd van bloed) controleren.

Gebruikt u geen bloedverdunners?
Hebt u eerder een trombose gehad en gebruikt u geen
bloedverdunners? Door het maken van een lange reis,
kan uw bloeddoorstroming verminderen en heeft u
een groter risico op trombose.
Volg daarom de tips tegen trombose en overleg
met uw huisarts of het nodig is om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Alleen in bijzondere gevallen
wordt het nemen van antitrombose-injecties (LMWH)
aanbevolen.

* Er zijn verschillende soorten antistollingsmiddelen. Veelgebruikte antistollingsmiddelen zijn de plaatjesremmers
zoals ascal en aspirine, vitamine K-remmers zoals acenocoumarol en fenprocoumon, DOAC’s zoals apixaban
(eliquis), dabigatran (pradaxa), edoxaban (lixiana), rivaroxaban (xarelto), en antitrombose-injecties (LMWH).
Trombose & Vakantie - Trombosestichting Nederland
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“De lange
autorit was
de trigger”

Els Timans was begin twintig toen ze tijdens
een vakantie urenlang in een auto zat.
Ze kreeg wat pijn in haar kuit en dacht aan
spierpijn. Het bleek echter het begin van
een heftige trombosegeschiedenis.
‘Een skivakantie in Frankrijk. Daar begon het mee. Ik
was 23 jaar en samen met vrienden vertrokken we
met de auto. Het was een hele lange rit, want we hadden ontzettend veel file onderweg. 10 uur rijden werd
18 uur, met telkens om beurten een stuk rijden, zonder veel pauzes.

Ach, een beetje spierpijn
Toen we aankwamen was ik wat stijf en de volgende
ochtend had ik pijn in mijn rechterkuit. Ach, een beetje spierpijn van de autorit, dacht ik. Want verder was
er weinig te zien aan mijn been. Van trombose had ik
nog nooit gehoord. Ik besloot om mijn kuit af en toe
te stretchen en af te wachten. Maar op dag drie kon ik
niet meer lopen.
Toen ben ik naar een wintersportdokter gegaan. Deze
arts snapte er niks van, er was niets te zien en toch
had ik zo’n pijn.
Hij vertrouwde het niet en stuurde me door naar een
radiologisch centrum voor het maken van een echo
en het prikken van bloed. Het werd direct duidelijk:
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meerdere proppen in mijn been, waarvan één grote
die voor alle narigheid zorgde.
Meteen werd ik geprikt met antistollingsmiddelen.
Er volgden meer medicijnen en een verpleegkundige
gaf me twee keer per dag een spuit. Uiteindelijk ben
ik met een ambulance naar een ziekenhuis in Genève
gebracht en daarna met het vliegtuig naar huis. Met
de auto naar huis rijden in die toestand, dat was te
gevaarlijk. Pas toen ik het gezicht van mijn moeder op
Schiphol zag, besefte ik de gevaren van trombose.

Erfelijke aandoening
Thuis moest ik stoppen met de pil en nog een tijdje
blijven spuiten. Dat werd snel routine en mijn leventje ging verder. Ik leefde gezond, rookte niet en lange
autoritten hield ik voor gezien. Voor mijn gevoel had
ik daarmee alle risico’s uitgesloten.
Toch kreeg ik drie jaar later spontaan weer een trombose. Ik bleek de erfelijke aandoening Homozygoot
Factor V Leiden* te hebben en daardoor een verhoogde
kans op trombose. Dat was een enorme klap. 27 jaar
en chronisch ziek. Iedere dag medicijnen slikken, zo’n
leven wilde ik niet. Ik vond dat erg moeilijk om te
accepteren.
Het verklaarde natuurlijk wel alles. Het was die eerste
keer juist de combinatie geweest: mijn erfelijke aan-

doening, de pil en dan die extreem lange
autoreis. De autorit was de trigger.
Daarom vind ik het zo belangrijk dat bij
jonge mensen de signalen van trombose
worden herkend. Dit gebeurt nog lang niet
altijd. Soms worden jongeren met klachten
naar huis gestuurd, terwijl ze de pil slikken
of net terug zijn van een lange wintersportreis. Kennis en voorlichting zijn zo belangrijk.

Gevaren van bloedverdunners
Inmiddels ben ik vele jaren verder. Vier
keer heb ik een trombose gehad. Met mijn
huidige medicatie en bloedverdunners is de
kans op trombose nu klein. Dat er helaas
ook grote risico’s aan het gebruik van
bloedverdunners kleven, heb ik aan den
lijve moeten ondervinden. Twee keer moest
ik geopereerd worden, twee keer ging het
mis. Bij de tweede keer in 2013 hing mijn
leven aan een zijden draadje.
Ik werd toen geopereerd aan mijn schildklier en alles was zeer nauwkeurig en
uitvoerig met alle artsen voorbereid. Maar
vijf dagen na de operatie kreeg ik thuis een
slagaderlijke bloeding omdat de INR (stollingstijd van bloed) veel te hoog was en de
druk op de slagader te groot was geworden.
Ik heb enorm veel geluk gehad, dat er een
ambulance zo snel ter plaatse was en een
fantastisch team van artsen in het UMC
Utrecht mij direct kon opereren.

Dankbaar
Deze bijna-doodervaring heeft mijn leven
totaal veranderd. Ik ben veel bewuster
gaan leven. Ik zie nu meer de mooie dingen om me heen en ben enorm dankbaar.
Dankbaar voor van alles, voor mijn familie,
vrienden, werk, voor het feit dat ik kan
sporten. En ik zie de toekomst zonnig in.
Ik heb zelfs plannen voor een lange reis.
Onbevangen zal het nooit meer zijn, maar
met extra maatregelen moet het wel gaan
lukken: compressiekousen, extra lopen tussendoor en veel drinken. Ondertussen heb
ik geleerd niet somber te zijn maar door te
pakken. Accepteren en vooruit kijken naar
de toekomst.’

Els Timans (44) kreeg haar
eerste trombose na een
lange autoreis.

* Bij de erfelijke aandoening Factor V Leiden
werkt het eiwit proteïne C minder goed.
Bij de heterozygote variant is er een licht
verhoogde kans op trombose, bij de zeldzamere
homozygote variant een zwaar verhoogde kans
op trombose.
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Wat is trombose?
Ontstaan, symptomen & risicofactoren
Bij een trombose raakt een bloedvat in het lichaam verstopt door een bloedstolsel. Dit is
gevaarlijk omdat het bloeddoorstroming belemmert of blokkeert. Trombose kan in alle
bloedvaten ontstaan en leiden tot ernstige, blijvende klachten en zelfs tot overlijden.
In het bloed zitten stoffen die voor stolling zorgen en
stoffen die stolling kunnen opheffen. Hiermee kan
het lichaam bloed tijdelijk laten stollen zodat bij een
wond het bloeden stopt.

■■

Een trombose ontstaat als het systeem van stolling
en antistolling uit balans is: het bloed stolt terwijl er
geen wond is, of het blijft stollen ook als de wond al
dicht is. Een trombose kan leiden tot allerlei ernstige
ziektebeelden, zoals een longembolie, trombosebeen
of trombosearm (veneuze trombose), maar ook tot een
herseninfarct of hartinfarct (arteriële trombose).

Hoe ontstaat een trombose?

Waar ontstaat een trombose?
Trombose kan op verschillende plaatsen in het
lichaam ontstaan:
■■

■■

In een ader in het been of de arm. Een
trombosebeen of -arm kan leiden tot een
levensgevaarlijke longembolie en het
posttrombotisch syndroom (chronische
aandoening van de aderen).
In één of meerdere bloedvaten in het oog, vaak bij
ouderen met diabetes of een hoge bloeddruk. Bij
trombose in het oog ontstaat er een vochtophoping
of ontsteking en vermindert het zicht (blijvend).

■■

In één van de slagaders van het hart, met als gevolg
een levensbedreigend hartinfarct. De schade aan de
hartspier kan beperkt blijven als de trombose snel
met medicijnen opgelost kan worden. Manieren
om de vernauwing in de slagaders te behandelen
zijn dotteren en bloedvatomleidingen (coronaire
bypass).

■■

In een slagader in de hersenen, met als gevolg een
levensbedreigend herseninfarct. Het achterliggende
deel van de hersenen krijgt door het afsluitende
stolsel te weinig zuurstof en er ontstaan
uitvalsverschijnselen. Als de afsluiting te lang
duurt, kan het hersenweefsel afsterven.

In een afvoerend bloedvat in de hersenen. Deze
zeldzame sinustrombose in de hersenen komt
vooral bij jonge mensen voor en kan leiden tot
hevige hoofdpijn, epilepsie en een herseninfarct.

Een trombose kan ontstaan doordat er iets mis is
met de wand van een bloedvat, de bloedstroom of
de samenstelling van het bloed.
1. Als de wand van een bloedvat is beschadigd, kan
gemakkelijk een stolsel ontstaan aan de
vaatwand. Een bloedvat kan beschadigd raken door
bijvoorbeeld een operatie, aderverkalking door veroudering of roken, hoge bloeddruk of
een ontsteking ergens in het lichaam.
2. Als het bloed langzamer stroomt door lang stilzitten of -liggen, is de kans groter dat er een stolsel
ontstaat.
3. Als de samenstelling van het bloed verandert, bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap, of gebruik
van een anticonceptiepil, dan kan er eerder een
stolsel ontstaan.
Normale
Diepe veneuze
bloedsomloop
trombose

Trombose in Nederland

30.000

mensen per jaar krijgen een veneuze trombose,
zoals een trombosebeen of longembolie
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73.000

mensen per jaar krijgen een hartinfarct of
herseninfarct

Embolie

Herken de symptomen
Snelle herkenning van trombose kan van levensbelang zijn
Wees alert op de symptomen. De symptomen van een
trombose zijn afhankelijk van de plek in het lichaam
waar het optreedt.

Trombosebeen – of arm
■■
■■
■■

Pijn of zwaar gevoel in het been of de arm en/of
Vrij snel optredende zwelling van één been
of de arm en/of
Rood- of blauwachtig verkleuring

Oogtrombose
■■
■■

Hartinfarct
■■
■■
■■

Ook kan er sprake zijn van:
■■ Lichte temperatuursverhoging
■■ Strakgespannen huid

Longembolie
■■
■■

Plotseling opkomende kortademigheid
Pijn bij zuchten en hoesten

■■
■■
■■
■■

Drukkende pijn midden op de borst of tussen
schouderbladen
Uitstralende klachten zoals pijn in de arm, keel,
kaak
Pijn duurt ook in rust langer dan 5 minuten
Zweten
Misselijk en braken
Kortademigheid
Toename van klachten bij inspanning

Herseninfarct
■■
■■

Ook kan er sprake zijn van:
■■ Hartkloppingen
■■ Flauwvallen
■■ Zwelling en pijn in het been
■■ Bloed ophoesten
■■ Benauwdheid
■■ Bleke gelaatskleur
■■ Transpireren
■■ Pijn op de borst
■■ Lichte temperatuursverhoging
■■ Plotselinge ontstane prikkelhoest

Vermindering van het zicht in één oog
Plotseling ontstaan van vlekken of lichtflitsen

■■

Scheefhangende mondhoek
Lamme arm
Verwarde, onsamenhangende spraak

Sinustrombose
■■
■■
■■
■■
■■

Scheefhangende mondhoek
Lamme arm
Verwarde, onsamenhangende spraak
Epileptische aanvallen
Buiten bewustzijn (of in coma) raken

Herkent u een of meerdere symptomen?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met een arts.

De symptomen van een longembolie kunnen erg
lijken op die van een hartinfarct.

Risicofactoren voor
trombose
Een trombose ontstaat vooral
als iemand twee of meerdere
risicofactoren heeft:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

lange (vlieg)reis
eerdere trombose
erfelijke aanleg voor trombose
(trombose komt in de familie voor)
boezemfibrilleren
hogere leeftijd
recente operatie
bedlegerigheid
kanker
chronische ziekten zoals astma of
diabetes
zwangerschap
pilgebruik
overgewicht

Erfelijkheid
Met bepaalde erfelijke aandoeningen heeft u een
hoger risico op trombose. In combinatie met andere
risicofactoren, zoals lang stilzitten of hormonale veranderingen, is de kans op trombose nog groter. Veel
voorkomende erfelijke aandoeningen zijn Factor V
Leiden, een teveel aan bloedstollingsfactoren en een
tekort aan bloedstollingsremmers.
Meer informatie hierover vindt u op
www.trombosestichting.nl

Trombose & Vakantie - Trombosestichting Nederland

7

Oefeningen
om trombose
te voorkomen
Gaat u op vakantie en een lange reis tegemoet?
Neem voorzorgsmaatregelen tegen trombose.
Volg de tips en oefeningen.
Iedere dag krijgen bijna
100 mensen een veneuze
trombose. Een van de risicofactoren is langdurig stilzitten tijdens een vliegreis
of lange autorit. Met voorzorgsmaatregelen kunt u de
kans op trombose aanzienlijk verkleinen.

Antistollingspas
Gebruikt u bloedverdunners en heeft u nog
geen Antistollingspas? Vraag deze dan gratis
aan!
Met de Antistollingspas heeft u de belangrijkste gegevens altijd op zak. Zo kunt u bloedingen en een verkeerde behandeling voorkomen. Vraag hem vandaag nog aan via:
www.trombosestichting.nl.

Dhr. V. van Voorbeeldnaam
Geb.dat./DoB: 13-05-1945
+31 6 12345678

Bewegingsoefeningen
Knieën
1. Tijdens het zitten, hef één knie tot uw voet
zich iets boven de vloer bevindt
2. Buig uw onderbeen in de richting van uw
bovenbeen, zodat u aan de voorkant van uw
bovenbeen spanning voelt
3. Houd de spanning ongeveer 3 seconden vast,
breng uw been naar beneden en ontspan
4. Herhaal de oefening met het andere been

Billen
1. Span uw bilspieren staand of zittend aan
2. Houd de spanning ongeveer 3 seconden vast
3. Ontspan

Kuiten
1. Ga met uw voeten naast elkaar staan
2. Sta met beide voeten op uw tenen, zodat u
spanning in uw kuiten voelt
3. Houd de spanning ongeveer 3 seconden vast
4. Ontspan
U kunt ook andere oefeningen doen waarbij u de
beenspieren en kuiten aanspant.

Trombosestichting Nederland
Dobbeweg 1a
2254 AC Voorschoten
Telefoon 071 – 561 77 17
E-mail tsn@trombosestichting.nl
Website www.trombosestichting.nl
IBAN NL35 INGB 0000 3020 30

Tromboseonderzoek:
uw bijdrage telt
De Trombosestichting wil een einde maken
aan tromboseleed. Wij financieren wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan
jonge artsen en wetenschappers op het
gebied van trombose. En wij geven voorlichting over trombose aan patiënten, betrokkenen en andere Nederlanders. Zo dragen wij
bij aan het voorkomen van trombose en het
verbeteren van behandeling van trombose.
De Trombosestichting ontvangt geen overheidssubsidie en is afhankelijk van de bijdragen van donateurs.
Steunt u ons voor levensreddend onderzoek?
Elke bijdrage helpt! Dank u wel.

