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Vliegen en trombose
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Sinds	een	aantal	jaren	is	er	veel	belangstelling	
voor	 een	 mogelijk	 verband	 tussen	 het	 maken	
van	een	lange	vliegreis	en	het	ontstaan	van	ve-
neuze	trombose.	Epidemiologische	studies	laten	
zien	dat	het	risico	op	trombose	ongeveer	twee-	
tot	viermaal	groter	is	na	een	reis	van	meer	dan	
4	 uur.	 Absoluut	 gezien	 komt	 dit	 overeen	 met	
een	 risico	 van	 1	 op	 4.500	 passagiers.	 Het	 ri-
sico	is	duidelijk	groter	voor	mensen	met	factor	
V	Leiden,	voor	vrouwen	die	de	pil	gebruiken,	en	
voor	lange	en	kleine	mensen.	Bovendien	neemt	
de	 kans	 op	 trombose	 toe	met	 de	duur	 van	de	
vlucht	en	met	het	aantal	keer	dat	men	in	korte	
tijd	 heeft	 gevlogen.	 Uit	 pathofysiologisch	 on-
derzoek	 blijkt	 dat	 stollingsactivering	 optreedt	

na	een	vlucht	van	8	uur.	Mogelijk	wordt	de	stol-
ling	 extra	 geactiveerd	 door	 omstandigheden	
tijdens	 het	 vliegen,	 zoals	 de	 hypobare	 hypo-
xie	die	aanwezig	is	in	de	cabine.	Er	is	nog	niet	
voldoende	 onderzoek	 beschikbaar	 om	 een	 uit-
spraak	te	doen	over	het	nut	van	het	dragen	van	
elastische	kousen.	Aspirine	is	niet	voldoende	ef-
fectief	 ter	 voorkoming	 van	 veneuze	 trombose,	
en	bovendien	niet	zonder	risico’s.	In	afwachting	
van	verder	onderzoek	is	profylaxe	met	laagmo-
leculairgewichtheparine	alleen	aan	te	raden	aan	
patiënten	 met	 een	 hoog	 tromboserisico	 (zoals	
mensen	met	 trombose	 in	de	voorgeschiedenis)	
die	een	lange	vlucht	willen	maken.	
(Ned Tijdschr Hematol 2007;4:173-7)

Inleiding
In 1954 beschreef Homans voor het eerst 2 geval-
len van trombose, die kort na een lange vliegreis 
waren opgetreden.1 Sindsdien zijn regelmatig pa-
tiënten met veneuze trombose na vliegreizen be-
schreven, maar gecontroleerde studies naar een 
oorzakelijk verband zijn pas uitgevoerd na het jaar 
2000. De aanleiding hiervoor was de tragische 
dood van een jonge, gezonde vrouw in het Ver- 
enigd Koninkrijk. Na een lange vliegreis overleed 
zij direct na aankomst op Heathrow Airport aan 
een longembolie. Dit kreeg veel aandacht in de 
pers, wat leidde tot vragen in het House of Lords 
en vervolgens tot de financiering van een groot 
onderzoek, het zogenoemde WHO Research Into 
Global Hazards of Travel (WRIGHT)-project. 
Inmiddels hebben de resultaten van dit onderzoek 
en van andere studies die sindsdien gepubliceerd 
werden, meer inzicht gegeven in de grootte van 
het risico van trombose na vliegreizen, in factoren 
die dit risico beïnvloeden en in het onderliggende 
mechanisme.

Grootte	van	het	risico	
De resultaten van het merendeel van 7 patiënt-con-
troleonderzoeken laten een 2 tot 4 keer grotere kans 
op trombose zien na langdurig reizen per vlieg-
tuig.2-8 Een relatief risico dat laat zien dat de kans 
op trombose groter is na vliegen is vooral relevant 
voor het vaststellen van een oorzakelijk verband. 
Voor reizigers, behandelend artsen en luchtvaart-
maatschappijen is het echter van belang om een in-
druk te hebben van het absolute risico. In 2 vervolg-
onderzoeken is het optreden van een longembolie 
direct na aankomst op de luchthaven onderzocht.9,10 
Uit beide onderzoeken kwam een kans op een long-
embolie van ongeveer 1 per 2,5 miljoen passagiers. 
Dit risico nam duidelijk toe met de afstand die de 
patiënten gevlogen hadden, tot ongeveer 1,5 per 
miljoen passagiers na een vlucht die langer dan 8 
uur duurde. Een dergelijke dosis-responsrelatie is 
suggestief voor een causaal verband. Als bruikbare 
maat voor het absolute risico voldeden deze studies 
echter niet, omdat tromboses van arm of been niet 
werden meegeteld, evenmin als longembolieën die 
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niet direct op de luchthaven vastgesteld waren.
Binnen het WRIGHT-project is een onderzoek uit-
gevoerd onder frequent reizende werknemers van 
grote bedrijven en organisaties. Ongeveer 9.000 per-
sonen hebben een enquête ingevuld met vragen naar 
het optreden van trombose in de afgelopen 5 jaar 
en de aanwezigheid van risicofactoren. De deelne-
mende bedrijven stelden hun bestanden met reisge-
gevens beschikbaar en zo kon voor iedere deelnemer 
met trombose onderzocht worden of dit al dan niet 
samenhing met een recente vliegreis. Zowel diep ve-
neuze trombose als longembolie werden onderzocht 

als uitkomstmaat. Het risico bleek verhoogd te zijn 
tot 8 weken na de vliegreis. Gedurende deze periode 
was het risico 1 per 4.500 passagiers voor vluchten 
langer dan 4 uur.11 

Factoren	die	van	invloed	zijn	op	het	risico
Het aantal mensen dat reist per vliegtuig stijgt jaar-
lijks. In 2005 vlogen wereldwijd meer dan 2 mil-
jard mensen.12 Dit komt neer op, grofweg berekend, 
150.000 extra gevallen van trombose door het vliegen. 
Om gericht preventieve adviezen te geven is het van 
belang inzicht te hebben in factoren die de kans op 
trombose tijdens vliegreizen vergroten. Dit is voor het 
eerst onderzocht in 2003 door Martinelli et al., die 
in een patiënt-controleonderzoek vaststelden dat het 
risico op trombose na vliegen 16 keer verhoogd was 
voor mensen met trombofilie en 14 keer voor vrouwen 
die de pil slikten, ten opzichte van niet-vliegende men-
sen zonder deze bijkomende risicofactoren.7 
In een groot patiënt-controleonderzoek naar risico-
factoren voor trombose (de MEGA-studie), werden 
eveneens groepen met een verhoogd risico beschre-
ven.8 Uit een analyse van 1.906 patiënt-controleparen 
bleek opnieuw dat mensen met de factor V Leiden-
mutatie een groter risico hadden, evenals vrouwen 
die de anticonceptiepil slikten. Bovendien werd ge-
vonden dat personen met een lengte van meer dan 
1,90 m een 7 keer grotere kans hadden op trombose 
na vliegen, in vergelijking met mensen van gemid-
delde lengte die niet gevlogen hadden. Opvallend 
was de bevinding dat ook kleine mensen, met een 
lengte van minder dan 1,60 m, een 5 keer groter risi-
co hadden na een vliegreis, terwijl geringe lichaams- 
lengte in het algemeen niet met trombose geassoci-
eerd is. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat 
hun voeten de vloer niet raken, zodat de zitting van 
de vliegtuigstoel extra in de knieholte drukt en de 
popliteale venen meer afgesloten worden. In Tabel 1  
zijn de effecten van verschillende risicofactoren op 
het ontstaan van trombose weergegeven.
In het onderzoek bij frequent vliegende werknemers 
werd gevonden dat het risico duidelijk toenam met 
de vliegduur en met het aantal vluchten dat binnen 
korte tijd gemaakt was. Zo bleek dat bij passagiers 
die een vlucht hadden gemaakt van meer dan 16 uur, 
het risico opliep tot 1 per 1.300 (zie Figuur 1). Verder 
werd in dit onderzoek gevonden dat het risico vooral 
groot was bij jonge vrouwen (1 per 2.500 passagiers). 
Zowel in het MEGA-onderzoek als in het project bij 
werknemers van grote bedrijven wordt op dit moment 
verder onderzoek gedaan naar het effect van andere 

Tabel 1. Het gecombineerde effect van  
risicofactoren en vliegen op het risico van 
veneuze trombose (1.906 paren).8

risicofactor Vliegen* Or 95%	BI

factor V Leiden

- - 1

- + 2,0 1,0-3,9

+ - 3,0 2,3-4,0

+ + 13,6 2,9-64,2

protrombine 20210A

- - 1

- + 2,2 1,3-3,6

+ - 2,7 1,7-4,4

+ + 7,9 0,9-67,2

BMI (kg/m2)

<25 - 1

+ 2,0 1,0-4,1

25-30 - 1,4 1,2-1,7

+ 2,1 1,0-4,4

>30 - 1,7 1,3-2,1

+ 2,6 1,0-6,4

lengte (m)

1,60-1,90 - 1

+ 1,5 0,9-2,8

<1,60 - 0,7 0,5-0,9

+ 4,9 0,9-25,6

>1,90 - 0,9 0,7-1,2

+ 6,8 0,8-60,6

*=reis per vliegtuig van meer dan 4 uur binnen 8 weken 
voor de trombose of de corresponderende indexdatum 
voor controlepersonen, OR=’odds ratio’, BI=betrouw- 
baarheidsinterval, -=afwezig, +=aanwezig, BMI=’Body 
Mass Index’.
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stollingsafwijkingen op het risico van trombose na vlie-
gen en naar het effect van bepaald gedrag tijdens het 
vliegen, zoals het drinken van alcohol en het hebben 
van een raamplaats of een plaats aan het gangpad. 

Mechanismen
Volgens de triade van Virchow wordt trombose ver-
oorzaakt door veranderingen in de vaatwand, veran-
deringen in de bloedsamenstelling en veranderingen 
in de bloeddoorstroming. Wat betreft het laatste: het 
is al langer bekend dat langdurige immobilisatie sa-
menhangt met een groter risico op trombose. In de 
Tweede Wereldoorlog is beschreven dat de incidentie 
van longembolieën sterk toenam toen de bevolking 
langdurig in schuilkelders moest zitten tijdens de 
bombardementen van Londen.13 Een recente variant 
hierop werd gepubliceerd als ‘e-thrombosis’: een be-
schrijving van een jonge man die opgenomen werd 
met een ernstige longembolie. Hij had geen enkele 
risicofactor voor trombose, maar bleek wel dagelijks 
meer dan 12 uur stil te zitten achter zijn computer.14 
Dat immobilisatie de voornaamste verklaring is 
voor het ontstaan van trombose tijdens vliegen, 
blijkt ook uit het MEGA-onderzoek waarin werd 
gevonden dat reizen per auto, bus of trein eveneens 
een verdubbeling van het risico geeft.8 Bovendien is 
de meest waarschijnlijke verklaring voor het grotere 
risico bij lange en kleine mensen eveneens de extra 
belemmerde bloeddoorstroming.
Niettemin is gesuggereerd dat in een vliegtuig ook 
andere factoren invloed kunnen hebben op het ont-
staan van trombose. Hierbij is vooral gedacht aan 
dehydratie en aan een effect van de hypobare om-
standigheden in een vliegtuigcabine. In een Noors 
onderzoek in een hypobare kamer werd voor het eerst 
een effect van lage luchtdruk en de bijkomende lage 

zuurstofspanning op de bloedstolling vastgesteld.15 
Deze bevinding kon in latere gecontroleerde studies 
in hypobare kamers echter niet worden bevestigd.16,17 
Binnen het WRIGHT-project is onderzocht wat 
het effect is van een daadwerkelijke vliegreis op de 
bloedstolling.18 71 jonge vrijwilligers werden onder-
zocht tijdens een 8 uur durende vliegreis, tijdens 8 
uur immobilisatie in een bioscoop en tijdens 8 uur 
in het dagelijks leven. De vrijwilligers waren zoda-
nig geselecteerd dat een groot deel de factor V Lei-
denmutatie had, waarvan een aantal tevens de pil 
gebruikte. Uit metingen van trombine-antitrombi-
necomplexen (TAT), protrombinefragment 1 en 2 
(F1+2), en D-dimeren bleek dat trombinevorming 
aangetoond kon worden bij 17% van de proefperso-
nen na de vlucht, terwijl dit na de bioscoop maar bij 
3% het geval was en in de het dagelijks leven slechts 
bij 1%. Van de personen die trombinevorming had-
den na het vliegen, had het grootste deel de factor V 
Leidenmutatie en gebruikte de pil. 
De resultaten van dit onderzoek suggereren dat er 
bepaalde omstandigheden in het vliegtuig zijn die 
het stollingssysteem beïnvloeden. Dit kan de hy-
pobare hypoxie zijn, waarbij de verklaring voor de 
negatieve bevindingen in de andere studies kan zijn 
dat in die studies geen proefpersonen met risicofac-
toren meededen, en hypobare hypoxie alleen een 
effect heeft op de bloedstolling bij mensen bij wie 
al procoagulante factoren aanwezig zijn. Niettemin 
is het niet uitgesloten dat andere factoren in de ca-
bine de verklaring vormen voor het gevonden effect. 
Daarbij kan men denken aan stress, dehydratie, een 
virusinfectie, luchtverontreiniging, et cetera. Geen 
van deze factoren is echter ooit onderzocht. 

Preventie
Er bestaat veel onduidelijkheid over de optimale pre-
ventie van trombose na vliegen. Dit wordt geïllus- 
treerd door een recent onderzoek naar het gebruik 
van preventieve maatregelen door artsen en biologen 
die in 2005 naar het tweejaarlijkse congres van de 
International Society of Thrombosis and Haemo- 
stasis in Sydney reisden. Het soort profylaxe bleek 
sterk te variëren, waarbij opviel dat het gebruik sterk 
afhing van het beroep (artsen gebruikten duidelijk 
meer medicamenteuze profylaxe dan bijvoorbeeld 
biologen) en van de nationaliteit van de congres-
deelnemer (reizigers uit Israël gebruikten vooral 
laagmoleculairgewichtheparine, terwijl reizigers uit 
Frankrijk veel steunkousen gebruikten).19 
Door het grote aantal reizigers elk jaar zou een groot 
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Figuur	1.	Duur van de vlucht in relatie tot het absolute 
risico op veneuze trombose per 100.000 vluchten. 
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aantal gevallen van trombose dat optreedt door vlie-
gen, in theorie voorkomen kunnen worden. Gezien 
het vrij kleine absolute risico van 1 per 4.500 pas-
sagiers zullen preventieve maatregelen echter slechts 
effectief zijn voor een zeer klein deel van de reizigers 
(‘number needed to treat’; NNT), dat wil zeggen 
het aantal mensen dat behandeld moet worden om 
1 geval van trombose te voorkomen is ten minste 
4.500). De effectiviteit van de preventie kan verhoogd 
worden door groepen te identificeren met een extra 
groot risico, zodat gericht aan preventie gedaan kan 
worden met lagere NNT’s. Het huidige onderzoek 
richt zich steeds meer op het vaststellen van deze 
hoogrisicogroepen, maar de effectiviteit zal beperkt 
blijven. Daarom dient de preventieve interventie te 
bestaan uit een maatregel met minimale risico’s, om 
zo een optimale risk-benefitratio te verkrijgen. Maat-
regelen met een bloedingsrisico, zoals laagmoleculair- 
gewichtheparine of aspirine, komen in eerste instan-
tie dus niet in aanmerking. Bovendien is aspirine niet 
voldoende effectief om trombose te voorkomen. 
Alternatieven zonder bloedingsrisico zijn het dragen 
van (aangemeten) steunkousen, en het doen van oe-
feningen tijdens de vlucht. De effectiviteit van steun-
kousen is onderzocht in een aantal studies, maar het 
probleem hierbij was dat steeds asymptomatische 
trombose als uitkomstmaat werd gebruikt.20 De be-
trouwbaarheid van deze diagnose is twijfelachtig, en 
bovendien is het niet bekend of een effect op asymp-
tomatische trombose betekent dat deze interventie 
ook een effect op symptomatische trombose heeft. 
Het belang van deze studies is daarom dubieus. Een 
alternatief dat op dit moment onderzocht wordt, is 

een apparaat dat de bloeddoorstroming in de kuiten 
stimuleert. Dit apparaat bestaat uit een elastische 
band om de kuit die intermitterend samentrekt: 
door de toegenomen doorstroming door de kuitve-
nen zou trombose voorkomen kunnen worden.21 
Ten slotte wordt vaak geadviseerd om veel water te 
drinken tijdens vliegreizen. Dit advies is niet geba-
seerd op resultaten van onderzoek. Uit de studie bij 
71 vrijwilligers die 8 uur hebben gevlogen, bleek dat 
het aantal niet-alcoholische dranken dat genuttigd 
was niet samenhing met het hematocriet of met de 
osmolaliteit. Bovendien werd geen relatie gevonden 
tussen deze parameters van uitdroging en de stol-
lingsactivering die optrad bij 17% van de vrijwil-
ligers. Het is mogelijk dat veel drinken slechts leidt 
tot oedeemvorming en contraproductief werkt.22

conclusie
Door vliegen wordt de kans op veneuze trombose 
ongeveer 3 keer groter. Absoluut gezien is de kans 
op trombose 1 per 4.500 passagiers gedurende 8 we-
ken na een vlucht van meer dan 4 uur. Dit risico 
wordt aanzienlijk groter wanneer men langer vliegt 
of verscheidene vluchten achter elkaar maakt. Het 
risico wordt nog groter voor mensen met factor V 
Leiden, vrouwen die de pil slikken, en voor lange en 
kleine personen.
Aangezien er weinig bruikbaar onderzoek is waarin 
het effect van preventie van trombose tijdens vlieg-
reizen is onderzocht, is het moeilijk hier algemene 
richtlijnen voor te geven. Het advies om zoveel mo-
gelijk te bewegen is waarschijnlijk het meest effectief 

1. Vliegen vergroot de kans op veneuze trombose ongeveer 3 keer. De kans op trombose is onge-
veer 1 per 4.500 passagiers gedurende 8 weken na een vlucht van meer dan 4 uur. 

2. Dit risico wordt aanzienlijk groter wanneer men langer vliegt of verscheidene vluchten achter 
elkaar maakt. Het risico wordt extra groot voor mensen met factor V Leiden, vrouwen die de pil 
slikken, en voor lange en kleine personen.

3. Algemene richtlijnen ten aanzien van de preventie van trombose tijdens vliegreizen bestaan tot 
nu toe vooral uit het advies om zoveel mogelijk te bewegen. 

4. Alleen personen met een duidelijk groot tromboserisico (zoals mensen met trombose in de 
voorgeschiedenis), zouden baat kunnen hebben bij een korte behandeling met laagmoleculair-
gewichtheparine. 

Aanwijzingen	voor	de	praktijk
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en kent de minste bijwerkingen. Alleen personen 
met een duidelijk groot tromboserisico (zoals men-
sen met trombose in de voorgeschiedenis), zouden 
baat kunnen hebben bij een korte behandeling met 
laagmoleculairgewichtheparine. 
Definitieve aanbevelingen kunnen pas gedaan wor-
den wanneer grote interventiestudies gedaan zijn 
naar de effectiviteit en de veiligheid van bepaalde pre-
ventieve maatregelen. Mogelijk hoeven deze studies 
alleen plaats te vinden bij personen met een duidelijk 
verhoogd risico op trombose na een lange vliegreis. 
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