Aandoening

Trombosebeen
Bij een trombosebeen zit er een bloedstolsel in uw been.
Trombose is een aandoening waarbij er bloedstolsels gevormd worden in de bloedvaten. Hierdoor raken de bloedvaten verstopt.
Meestal ontstaat trombose in de aderen, dus de bloedvaten die naar het hart toegaan. We noemen dit veneuze trombose. Veneuze
trombose kan in het gehele lichaam optreden, maar meestal is dit in de benen. Als het bloedstolsel in de benen loslaat, bestaat het
risico op een longembolie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/longembolie).
Meer informatie? Kijk op de website van de Trombosestichting Nederland. (https://www.trombosestichting.nl/)

Onderzoeken
Een trombosebeen kan heel goed worden vastgesteld met behulp van echografie.

Echo-onderzoek algemeen (echografie)
Met een echo kan de radioloog of laborant uw organen, pezen en gewrichten met geluidsgolven (echo) onderzoeken.
De radioloog of laborant beweegt met een klein apparaat (transducer) over het te onderzoeken lichaamsdeel. De transducer zendt
geluidsgolven uit en vangt deze ook weer op. Het echoapparaat zet deze om tot een beeld.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/echo-onderzoek-algemeen-echografie

Onderzoek naar een bloedstolsel in het been (trombose)
Bij onderzoek naar trombose in het been onderzoeken we uw bloed met een d-dimeertest.
Zo nodig krijgt u ook een echo van uw been. In de folder ‘Een bloedstolsel in het been, onderzoek naar trombose’ leest u meer over dit
onderzoek.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoek-naar-een-bloedstolsel-het-been-trombose

Behandelingen
Het is belangrijk dat de behandeling meteen start, om te voorkomen dat de trombose zich uitbreidt of dat het stolsel in de longen
(longembolie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/longembolie)) terecht komt.
Een trombosebeen wordt behandeld met bloedverdunnende middelen. Daarnaast krijgt u een steunkous.

Bloedverdunnende medicijnen bij een trombosebeen
Een trombosebeen wordt behandeld met bloedverdunnende middelen.
Bij een trombosebeen is het belangrijk dat de behandeling meteen start. Hierdoor kan worden voorkomen dat de trombose zich
uitbreidt of dat het stolsel in uw longen terechtkomt.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/bloedverdunnende-medicijnen-bij-een-trombosebeen

Poliklinieken en afdelingen
Algemene Interne Geneeskunde en Endocrinologie
De internist houdt zich bezig met ziekten van de inwendige organen.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/algemene-interne-geneeskunde-en-endocrinologie

Hematologie
Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met ziekten van het bloed en de bloedvormende organen met name in het
beenmerg en de lymfeklieren.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hematologie
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