
Hoe ITP je emotioneel welzijn kan beïnvloeden

Ieders traject met ITP is uniek. Het kan je emotioneel welzijn verschillend beïnvloeden:

Praat met je zorgteam om je te helpen 'je balans te vinden'

Met je zorgteam spreken is de eerste stap om de zorg en ondersteuning te krijgen die bij jou past.

Angst voor een 
schommelend aantal 
bloedplaatjes2,4 

Stress van het leven met 
een chronische 
aandoening5 

Mensen die jouw 
onzichtbare symptomen 
onderschatten2

Schrijf je doelen 
en behoeften op

Vraag of er diensten 
zijn die jou 
emotioneel kunnen 
ondersteunen

Deel ze en wees 
open over je 
gevoelens
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Bespreek jouw 
behandeluitdagingen 
en -voorkeuren

Luister naar je 
lichaam

Vind een hobby die 
je gedachten verzet

Pas je tempo aan op 
basis van wat je 
kunt bereiken

Praat met je geliefden 
over je gevoelens

Houd een dagboek bij

Leg contact met 
andere mensen die  
met ITP leven

Onvoorspelbaarheid en 
angst voor bloedingen2

Verstoringen in het 
dagelijks leven veroorzaakt 
door ITP-symptomen of    
-behandelingen2

Bijwerkingen van 
behandeling3 

Omgaan met 
vermoeidheid2

Vind Je Balans
ITP en emotioneel welzijn

De impact van immuun trombocytopenie (ITP) gaat verder dan 

de fysieke symptomen, zoals bloedingen en blauwe plekken.1,2 

ITP kan invloed hebben op je gevoelens en emoties en je 

vermogen om met dagelijkse activiteiten om te gaan.1-4
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Tips om je emotioneel welzijn te managen




