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Longembolie
U bent opgenomen in Gelre ziekenhuizen omdat u een longembolie heeft.
Deze folder geeft u informatie over wat een longembolie is, de mogelijke oorzaken 
hiervan en welke behandeling u krijgt. Tot slot wordt ingegaan op de leefregels na uw 
ontslag uit het ziekenhuis.

Wat is een longembolie?
Een longembolie is een bloedstolsel dat ergens in de aderen in het lichaam of in het 
rechter gedeelte van het hart wordt gevormd. Dit stolsel wordt meegevoerd met het bloed 
naar de longen. Zo’n stolsel loopt uiteindelijk vast in de vertakkingen van de 
longslagader. Deze bloedvaten zijn zo klein dat het niet mogelijk is dat het bloedpropje 
nog verder door het lichaam kan gaan. Meestal komt zo’n stolsel uit de aderen in de 
benen, zoals bij een ‘trombosebeen’. Factoren die het stollen van het bloed bevorderen 
zijn onder andere immobiliteit, roken, stollingsafwijkingen, zwangerschap en soms ook 
het gebruik van anticonceptie.

Symptomen
Een kleine longembolie hoeft niet altijd klachten te geven of anders kortademigheid bij 
inspanning. Een grotere longembolie geeft het beeld van een longinfarct: scherpe pijn die 
vastzit aan de ademhaling kortademigheid en mogelijk het ophoesten van bloed. Een 
grote embolie kan bloeddrukdalingen en zuurstoftekort veroorzaken. Een longfoto kan 
afwijkingen vertonen, maar die zijn niet typisch voor een embolie.
Een goede manier om de longembolie(ën) zichtbaar te maken is een zogenaamde CT-
Pulmonalis angiografie. Hierbij wordt contrastvloeistof ingespoten in een bloedvat en 
wordt gekeken of er afsluitingen zijn te zien in de longslagaders. Ook toont deze 
computerscan eventuele andere afwijkingen.

Behandeling
De duur van uw opname kan variëren van 0 tot 3 dagen, dit is afhankelijk van de ernst 
van de klachten die u er van hebt. De longembolie wordt behandeld met een 
bloedverdunner die verdere aangroei van het bloedstolsel voorkomt en het verdwijnen 
ervan bevordert. Doorgaans gebruikt u die 3-6 maanden, afhankelijk van de oorzaak van 
de longembolie. Is  een operatie de oorzaak, dan 3 maanden. Anders 6 maanden tot 
levenslang. Tijdens uw ziekenhuisopname bespreekt de arts met u hoeveel u tijdens de 
opname in beweging mag komen. Bedrust is normaliter niet nodig.

De bloedverdunner die wordt voorgeschreven is gewoonlijk Rivaroxaban . In sommige 
gevallen wordt acenocoumarol voorgeschreven. Bij acenocoumarol blijft u onder 
controle bij de trombosedienst die regelmatig de stollingswaarde van uw bloed 
controleert en aan de hand daarvan aangeeft hoeveel tabletten acenocoumarol u moet 
gebruiken. 
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Bij Rivaroxaban is de dosering altijd hetzelfde en hoeft uw bloed niet te worden 
gecontroleerd. 

Leefregels
• Bij het vergeten innemen van de Rivaroxaban neemt u de volgende dag de volgende 

weer op de gewoonlijke tijd dezelfde hoeveelheid tabletten. 
Ook als u vanwege een b.v. een onderzoek de Rivaroxaban 1 of 2 dagen niet mag 
innemen dan gewoon weer met de normale dosering op dag herstarten dat het weer 
mag.

• Indien u acenocoumarol gebruikt en deze een keer vergeet of niet mag gebruiken 
vanwege een onderzoek, neemt dan altijd contact op met de trombode dienst. 

• Stel uw dokter/ tandarts op de hoogte van het gebruik van antistollingsmedicatie 
(bloedverdunners) wanneer u een behandeling ondergaat.

• Heeft u rode urine, bloed bij de ontlasting of gitzwarte ontlasting? Dan adviseren 
wij u dat te melden bij uw huisarts.

• U mag mobiliseren (bewegen) op geleide van lichamelijke klachten. Bedrust wordt 
niet geadviseerd.

• Patiënten met longembolieën ervaren in de eerste maanden na dit event vaak nog 
vermoeidheidsklachten, verminderde conditie en verminderd fit zijn. Dit is normaal 
en gaat meestal in de eerste maanden vanzelf over. Probeer te luisteren naar uw 
lichaam en langzaam uw conditie weer op te bouwen.

• Tijdens de 6 maanden van behandeling wordt diepzeeduiken afgeraden. Ook na 
behandeling adviseren wij u eerst contact op te nemen met een duikarts voor u gaat 
diepzeeduiken. 

• U kunt sneller last krijgen van blauwe plekken, bloedneuzen, enz. Wij adviseren u 
op te passen met contactsporten (zoals hockey, voetbal enz).

• Hormonale behandelingen zoals de anticonceptiepil, verhogen het risico op 
longembolieën. Wij adviseren u te overleggen met uw huisarts voor een alternatieve 
behandeling.

• Roken verhoogt het risico op longembolieën. Geadviseerd wordt te stoppen met 
roken.

• Wij adviseren u contact op te nemen met uw bedrijfsarts voor het hervatten van uw 
eventuele werkzaamheden. 

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bespreek deze dan gerust met de 
verpleegkundige of uw longarts via de polikliniek:
• maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, tel: 055 – 581 84 10

Gelre ziekenhuizen Zutphen, tel: 0575 – 592 810


