
CTEPH is een van de 5 verschillende 
vormen van PH.1

Het is een progressieve en levensbedreigende 
ziekte waarbij een trombo-embolische occlusie 
(fibrotische georganiseerde bloedstolsels) van 
de longslagaders geleidelijk leidt tot een verhoogde 
bloeddruk in de longslagaders, wat een overbelasting 
van het rechterhart veroorzaakt.2,3

Wie wordt getroffen door CTEPH?
CTEPH is een zeldzame ziekte die in België  
+/- 200 mensen treft.

WAT IS CHRONISCHE TROMBO- 
EMBOLISCHE PULMONALE HYPERTENSIE?
Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH)  
is een vorm van pulmonale hypertensie (PH).

Pulmonale hypertensie (PH)
is de algemene, samenvattende naam voor 
een groep van verschillende chronische 
ziektes die de longen en het hart aantasten.

Bij PH zijn de slagaders die bloed van het hart 
naar de longen voeren vernauwd en moet 
het hart een grote inspanning leveren om 
het bloed door de vernauwde slagaders te 
pompen.

Uiteindelijk raakt het hart door de grote 
inspanning uitgeput, wat kan leiden tot 
hartfalen en de dood.4,5

Chronisch = langdurig aanhoudende ziekte
Trombo-embolisch = de volledige of gedeeltelijke blokkade van een bloedvat  
door een bloedstolsel dat is losgeraakt van de plaats waar het gevormd is
Pulmonaal = met betrekking tot de longen
Hypertensie = de medische term voor ‘hoge bloeddruk’
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Als gevolg van PH krijgt het lichaam niet de hoeveelheid zuurstof die het nodig heeft om normaal  
te kunnen functioneren, waardoor patiënten kortademig worden. Kortademigheid is een van de meest 
invaliderende symptomen van PH en kan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals korte afstanden 
of trappen lopen, bemoeilijken.6 Andere vaak voorkomende symptomen zijn zwelling van de weefsels, 
vermoeidheid, pijn in de borststreek en flauwvallen.4,7 Omdat dit vrij algemene symptomen zijn,  
kunnen ze in eerste instantie worden toegeschreven aan andere, vaker voorkomende hart- of 
longaandoeningen en valt de diagnose CTEPH helaas moeilijk te stellen.

Een vroegtijdige en correcte diagnose is van essentieel belang om bij patiënten met CTEPH optimale resultaten 
te kunnen boeken.8 Alle PH-patiënten met een vermoeden van CTEPH dienen naar een  gespecialiseerd 
centrum voor CTEPH te worden verwezen voor diagnose en een onderzoek naar de operabiliteit.2,9  
Voor screening op CTEPH wordt de voorkeur gegeven aan een ventilatie-
perfusiescan (V/Q-scintigrafie).3,4,10

Opties voor de behandeling van CTEPH
De standaardbehandeling die mogelijk genezing brengt bij CTEPH is pulmonale 
endarteriëctomie (PEA).11 Aangezien de fibrotische blokkade die bij CTEPH optreedt 
eenvoudiger te bereiken is dan die bij andere vormen van PH, is de kans groot dat de 
blokkade met een PEA kan worden weggenomen.12

Alle patiënten moeten in een gespecialiseerd CTEPH-centrum worden onderzocht om te bepalen of ze in 
aanmerking komen voor PEA. Soms is een operatie niet mogelijk vanwege de plek waar de blokkade zich bevindt 
of omdat de toestand van de patiënt niet goed genoeg is voor een operatie. Ook kunnen de mogelijke risico’s van 
de operatie zwaarder wegen dan de voordelen ervan. Als een operatie geen optie is, moet er met een specialist 
over een andere behandeling met medicijnen worden gesproken. Veel patiënten bij wie een onderzoek naar een 
mogelijke PEA wordt gedaan, kunnen echter geopereerd worden. 

CTEPH is de enige vorm van PH die mogelijk te genezen is*, wat betekent dat een 
vroegtijdige en correcte diagnose van de vorm van PH van essentieel belang is.
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* zonder te moeten overgaan tot een longtransplantatie

Een operatie  
(PEA) is  
geschikt  

voor ongeveer  
2 op de 3 mensen 

met CTEPH
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