…………………………………………………. heeft ITP en kan ernstige bloedingen hebben/
krijgen. In zeldzame gevallen kan spontaan een inwendige bloeding voorkomen.
In geen geval mag hij/zij behandeld worden met aspirine of middelen (b.v. NASAID’s)
die aspirine bevatten. Dit vanwege het remmend effect op de bloedplaatjesaggregatie
(= -samenklontering). Paracetamol is toegestaan.
Wat is ITP?
Immuun Trombocytopenie (v.h. Idiopathische thrombocytopenische purpura) is een ziekte die
zich kenmerkt door een verhoogde neiging tot bloeden. Bij ITP maakt het lichaam antistoffen
tegen de eigen bloedplaatjes (trombocyten) aan waardoor een tekort aan bloedplaatjes
ontstaat. Vaak is de aanmaak vanuit het beenmerg ook verminderd.
Symptomen zijn:
 Blauwe plekken
 Puntbloedingen onder de huid (genoemd petechiën)
 Slijmvliesbloedingen (mond en tandvlees)
 Bloedneuzen
 Bloed in urine
 Hevige menstruaties
Behandeling
Er zijn diverse behandelmogelijkheden, ieder met zijn eigen voordelen en risico’s.
Mogelijke behandelingen zijn:
 Corticosteroiden
 Miltverwijdering
 Immunoglobuline (IVIG)
 Rituximab
 Trombopoetine receptorgagonisten
Vaccinaties en injecties
Benodigde vaccinaties en injecties dienen in overleg met de behandelend arts te geschieden.
Intramusculaire injecties moeten worden vermeden, maar subcutane (onder de huid) en
intraveneuze injecties (direct in de ader) zijn toegestaan.
Geneeskundige hulp
Zoek geneeskundige hulp voor elke bloeding die niet kan worden gestopt, bij een verwonding
met zwelling zoals bij verstuiking of verrekking, of als er tekenen zijn van infectie of koorts, in
het bijzonder bij patiënten die een splenectomie hebben ondergaan of worden behandeld
met steroïden.
Bij elk ongeval dat geneeskundige behandeling vereist, is het zeer belangrijk dat de artsen
ervan op de hoogte worden gesteld dat de patiënt ITP heeft. Toon hen deze informatie.
Een hersenbloeding is bijzonder zeldzaam, maar de verschijnselen zijn meestal duidelijk:
zware hoofdpijn, sufheid die kan overgaan in bewusteloosheid, braken en zwakte van één
zijde van hat lichaam. Zoek onmiddellijk geneeskundige hulp.
Gegevens van de patiënt:
Naam behandelaar en ziekenhuis ........................................................................................
Medische toestand ...............................................................................................................
Allergieën .............................................................................................................................
Gebruik geneesmiddelen ......................................................................................................
I.g.v. nood: contactpersoon ........................................................ Tel. ..................................
Adres ....................................................................................................................................

