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TROMBOSEBEEN 
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Bij u is een trombosebeen gevonden. In deze folder zullen we uitleggen wat dit 
is en hoe we dit gaan behandelen. U kunt ook informatie vinden op de site van 
de trombosestichting: www.trombosestichting.nl of 
www.thuisarts.nl/trombosebeen.  

WAT IS EEN TROMBOSEBEEN? 
Trombose betekent dat er een stolsel ontstaat in een ader. Een trombose in 
het been noemen we een trombosebeen. Door de afsluiting van de ader ont-
staat pijn en/ of een rood en dik been. Dit kan ontstaan door  bijvoorbeeld een 
operatie, gips of een zwangerschap of bevalling. Soms vinden we geen duidelij-
ke oorzaak. 

Het is belangrijk om te weten of er een trombosebeen is, zodat dit snel kan 
worden behandeld om vervelende of gevaarlijke gevolgen te voorkomen.

Een stolsel in het been kan losschieten en in de longen terecht komen (lon-
gembolie). Ook kan het stolsel de ader zelf beschadigen. Die beschadiging 
zorgt ervoor dat het bloed niet meer zo goed naar boven kan stromen. Dat 
geeft pijn, je kan daarnaast vocht vasthouden, jeuk krijgen of er kunnen  wond-
jes ontstaan. Dit noemen we ook wel een post-trombotisch syndroom. 
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BEHANDELING TROMBOSEBEEN
Behandeling met bloedverdunners zorgt ervoor dat het bloed zó dun wordt 
dat het lichaam het stolsel op kan ruimen en er geen nieuw stolsel kan ont-
staan. Het stolsel wordt langzaam opgeruimd. Dat betekent dat de klachten 
ook langzaam zullen verbeteren; soms in dagen, soms duurt het weken. 

Beweging is goed voor het herstel van uw been. Als u zit, zorg er dan voor dat 
u uw been omhoog houdt. Neem contact op met de polikliniek interne ge-
neeskunde als u denkt dat de klachten toenemen in plaats van afnemen. Het 
is belangrijk om de medicijnen trouw in te nemen. Hoe lang de behandeling 
duurt, wordt met u besproken op de polikliniek interne geneeskunde. U krijgt 
een afspraak opgestuurd. 

Voor het herstel van de ader is het belangrijk om een steunkous te dragen, 
iedere dag, tenminste een half jaar. Deze steunkous wordt op maat gemaakt. 
U krijgt hiervoor een recept mee. Als het been slank is, kunt u de kous laten 
aanmeten. Omdat het been nu nog dik is, krijgt u op de SEH een tijdelijke kous 
mee. Die gebruikt u totdat u de vaste kous heeft. 



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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