
livestream 13.00 - 14.30 uur 
www.mumc.nl/trombosedag 

OKTOBER
2021

WERELD
TROMBOSE

DAG

TROMBOSE
EN RED LEVENS!

HERKEN

uw kennis kan het verschil maken tussen leven en dood
voor meer info zie www.mumc.nl
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Van slagaderverkalking 
tot hartinfarct 

voor meer info zie ook 
www.mumc.nl en 

www.trombosestichting.nl 
email: wereldtrombosedag@mumc.nl



DIEP VENEUZE
TROMBOSE (DVT) 
treedt op als er zich 
een bloedstolsel 
vormt in een diepe 
ader van het been (of 
de arm). DVT kan 
een longembolie 
veroorzaken

HARTINFARCT
treedt op als een 
bloedstolsel een 
slagader van het 
hart blokkeert

BEROERTE wordt 
vaak veroorzaakt 
door een bloedstolsel 
dat een slagader naar 
de hersenen 
blokkeert – dit kan 
leiden tot invaliditeit 
en dood

LONGEMBOLIE 
(PE) 
treedt op als een 
bloedstolsel uit 
het been (of de 
arm) losschiet en 
in de longen vast- 
loopt – dit kan 
levensbedreigend 
zijn

Trombose is de vorming van een ongewenst 
bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. 

Trombose kan op elke leeftijd en op 
elk tijdstip optreden.

PROGRAMMA
WERELD TROMBOSE DAG
WOENSDAG 13 OKTOBER 2021

De jaarlijkse Wereld 
Trombose Dag heeft 
als doel iedereen 
op een toegankelijke 
manier te informeren 
over gevaarlijke bloed-
stolsels en leert 
symptomen en risico-
factoren te (her)kennen.

13.00 uur WELKOM EN INLEIDING
  Prof. dr. Tilman Hackeng, 
  voorzitter vakgroep biochemie / directeur CARIM

13.10 uur EEN HARTINFARCT OF TOCH NIET? 
  EEN LEVENSREDDENDE DIAGNOSE
  Dr. Martijn Smulders, cardioloog i.o. 

13.25 uur HET AFBEELDEN VAN SLAGADERVERKALKING
  Prof. dr. Eline Kooi, klinisch fysicus

13.40 uur HARTINFARCT: TROMBOSE IN DE 
  KRANSSLAGADER, ELKE MINUUT TELT
  Prof. dr. Arnoud van ’t Hof, cardioloog

14.10 uur DISCUSSIE

13.55 uur INTERVIEW MET PATIËNT 
  Drs. Anne Willers, ANIOS/
  onderzoeker cardio thoracale chirurgie 

VAN SLAGADERVERKALKING TOT HARTINFARCT

Dit jaar is de Wereld Trombose Dag te volgen via een 
speciale livestream van 13.00 tot 14.30 uur via:
www.mumc.nl/trombosedag 

Het programma is vrij toegankelijk, aanmelden is niet nodig 


