
	  

	  
1. Zie	  A:	  deze	  sticker	  bevat	  uw	  NAW-‐gegevens	  en	  wordt	  op	  het	  buisje	  geplakt.	  Zo	  

voorkomen	  wij	  patiëntverwisselingen.	  Daarom	  is	  het	  zeer	  belangrijk	  om	  dit	  origineel	  
exemplaar	  van	  de	  kalender	  tijdens	  de	  controle	  te	  krijgen.	  

2. Zie	  B:	  De	  Trombosedienst	  meet	  via	  bloedafname	  de	  INR-‐waarde.	  INR	  staat	  voor	  
International	  Normalized	  Ratio	  en	  meet	  de	  dikte	  van	  uw	  bloed.	  Dit	  moet,	  afhankelijk	  van	  
de	  indicatie	  (reden	  van	  verwijzing),	  binnen	  een	  bepaald	  streefgebied	  gehouden	  worden.	  	  

3. Zie	  C:	  de	  datum	  waarop	  uw	  INR	  gecontroleerd	  wordt.	  Komt	  u	  enkele	  dagen	  eerder	  is	  dat	  
geen	  probleem.	  Maar	  niet	  later,	  want	  dan	  weet	  u	  niet	  wat	  u	  moet	  innemen	  en	  dat	  kan	  tot	  
complicaties	  leiden.	  

4. Zie	  D:	  Wordt	  u	  op	  de	  poli	  van	  de	  Trombosedienst	  (of	  prikpunt)	  verwacht	  of	  wij	  komen	  
bij	  u	  thuis.	  Thuisprikken	  wordt	  kritisch	  beoordeeld	  door	  de	  verwijzend	  (huis-‐)arts	  
waarna	  de	  arts	  ons	  daarover	  informeert.	  
	  
Zie	  Omme	  Zijde	  (Z.O.Z.):	  op	  de	  achterkant	  staan	  enkele	  behandelafspraken.	  
	  
Wij	  kunnen	  onder	  het	  schema	  met	  dagelijkse	  doseringen	  nog	  een	  speciale	  opmerking	  
maken.	  Let	  daar	  aub	  op.	  
	  

	  



	  
	  

5. Zie	  E:	  Als	  u	  verandert	  of	  binnenkort	  gaat	  veranderen	  van	  medicijnen	  (aanpassing	  van	  
dosering,	  de	  start/	  stop	  van	  een	  medicijn	  of	  drankje	  met	  Vitamine	  K),	  dit	  hierop	  noteren	  
of	  doorgeven	  bij	  controle	  of	  telefonisch.	  

6. Zie	  F:	  Gaat	  u	  met	  vakantie?	  Noteer	  het	  hier	  of	  geef	  het	  tijdens	  de	  controle	  of	  telefonisch	  
door.	  Uw	  krijgt	  dan	  een	  vakantiebrief	  in	  de	  juiste	  taal	  en	  er	  kan	  worden	  bekeken	  of	  het	  
doseerschema	  erop	  aangepast	  kan	  worden,	  mocht	  dat	  medisch	  verantwoord	  zijn.	  

7. Zie	  G:	  Krijgt	  u	  een	  ingreep,	  onderzoek,	  geplande	  opname	  of	  een	  injectie?	  Noteer	  het	  hier	  
of	  geef	  het	  tijdens	  de	  controle	  of	  telefonisch	  door.	  

8. Zie	  H:	  Bent	  u	  ziek	  geweest,	  in	  welke	  vorm	  dan	  ook?	  Noteer	  het	  hier	  of	  geef	  het	  tijdens	  de	  
controle	  of	  telefonisch	  door.	  

9. Zie	  I:	  Heeft	  u	  een	  soort	  bloeding	  gehad?	  Geef	  dit	  meteen	  telefonisch	  door	  en	  noteer	  het	  
voor	  de	  zekerheid	  ook	  hier.	  

10. Zie	  J:	  Zijn	  er	  andere	  dingen	  aan	  de	  hand	  die	  wellicht	  uw	  INR	  of	  uw	  inname	  kan	  
beïnvloeden?	  Denk	  dan	  aan	  stress,	  veel	  groenten	  met	  Vitamine	  K	  gegeten,	  
alcoholgebruik,	  etc.	  Noteer	  het	  hier	  of	  geef	  het	  tijdens	  de	  controle	  of	  telefonisch	  door.	  

	  
Meer	  toelichting	  op	  de	  bijzonderheden	  bij	  ‘de	  achterkant’.	  
	  
Tijdens	  uw	  eerste	  bezoek	  krijgt	  wordt	  het	  bovenstaande	  nog	  eens	  toegelicht.	  Ook	  houden	  wij	  
geregeld	  patientinformatie-‐avonden.	  

	  
	  
	  



De	  achterkant…	  
	  

	  
	  

1. Op	  de	  prikdag	  telefonisch	  bereikbaar	  zijn	  tussen	  8.30	  en	  17.00	  uur.	  U	  kunt	  eventueel	  een	  
2e	  telefoonnummer	  of	  mobiel	  nummer	  doorgeven	  voor	  als	  u	  niet	  thuis	  bent.	  Het	  is	  
belangrijk	  om	  op	  de	  dag	  van	  afname	  bereikbaar	  te	  zijn	  voor	  gevallen	  dat	  uw	  uitslag	  
dusdanig	  afwijkend	  kan	  zijn	  waardoor	  u	  dezelfde	  avond	  een	  andere	  dosering	  dient	  in	  te	  
nemen	  of	  Vitamine	  K	  toegediend	  moet	  krijgen.	  De	  dag	  erna	  ontvangt	  u	  daarnaast	  gewoon	  
uw	  doseerkalender.	  	  	  

2. De	  doseerkaart	  altijd	  bij	  u	  dragen.	  Indien	  u	  (plotseling)	  bij	  een	  arts	  moet	  zijn,	  weet	  deze	  
dat	  u	  een	  trombose	  patiënt	  bent,	  kan	  deze	  afleiden	  welke	  tabletten	  u	  gebruik	  en	  wat	  u	  
ingenomen	  hebt.	  Dit	  zal	  de	  behandelkwaliteit	  te	  goede	  komen.	  

3. Precies	  volgen	  van	  de	  voorgeschreven	  dosering	  en	  de	  tabletten	  steeds	  ’s	  avonds,	  op	  
hetzelfde	  tijdstip,	  innemen.	  Streep	  de	  dosering	  pas	  na	  de	  inname	  door.	  Het	  aantal	  
tabletten	  per	  dag	  op	  uw	  kalender	  wordt	  gebaseerd	  op	  uw	  INR-‐uitslag.	  Het	  tijdstip	  is	  van	  
belang	  omdat	  de	  tabletten	  een	  specifieke	  werkingstijd	  hebben.	  Het	  doorstrepen	  helpt	  u	  
voorkomen	  dubbel	  in	  te	  nemen	  of	  helpt	  u	  te	  herinneren	  dat	  u	  ze	  nog	  moet	  innemen	  als	  ze	  op	  
de	  dag	  nog	  niet	  doorgestreept	  zijn.	  

4. Stipt	  houden	  aan	  de	  controledatum.	  Reden	  hiervoor	  is	  de	  tijd	  voor	  de	  volgende	  controle	  
gebaseerd	  is	  op	  uitgebreid	  onderzoek.	  Later	  dan	  afgesproken	  laten	  controleren,	  brengt	  
risico’s	  met	  zich	  mee,	  omdat	  u	  niet	  kunt	  weten	  hoeveel	  tabletjes	  u	  dient	  in	  te	  nemen.	  	  
Controles	  aan	  huis	  dienen	  bij	  afwezigheid	  minimaal	  24	  uur	  van	  tevoren	  bij	  de	  
Trombosedienst	  afgezegd	  te	  worden.	  Indien	  wij	  voor	  gesloten	  deur	  staan,	  kunnen	  wij	  u	  
een	  bedrag	  in	  rekening	  brengen.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  (zelfstandige)	  bewoners	  van	  



verzorgingshuizen/	  aanleunwoningen.	  Reden	  hiervoor	  is	  dat	  het	  voor	  een	  gesloten	  deur	  
staan	  tijd	  en	  geld	  kost	  die	  we	  niet	  vergoed	  krijgen.	  Daarnaast	  staat	  het	  afzeggen	  van	  een	  
afspraak	  erg	  netjes.	  We	  dienen	  dan	  een	  nieuwe	  afspraak	  met	  u	  te	  plannen	  zodat	  u	  zo	  snel	  
mogelijk	  weer	  een	  actuele	  doseerkalender	  heeft.	  

5. Raadpleeg	  uw	  huisarts	  als	  u	  andere	  medicijnen	  wilt	  innemen	  en	  waarschuw	  altijd	  de	  
Trombosedienst	  als	  u	  met	  nieuwe	  medicijnen	  begint	  of	  dosering	  aangepast	  wordt.	  Neem	  
NOOIT	  zonder	  overleg	  met	  de	  Trombosedienst	  pijnstillers	  met	  acetylsalicylzuur	  erin,	  
bijvoorbeeld	  aspirine,	  ascal,	  etc.	  Een	  groot	  aantal	  medicamenten	  kunnen	  in	  conflict	  komen	  
met	  de	  tabletten	  voor	  trombose.	  Dit	  kan	  leiden	  tot	  gevaarlijke	  reacties.	  Zowel	  de	  huisarts,	  
uw	  apotheek	  als	  wij	  kunnen	  voor	  u	  uitzoeken	  of	  het	  medicijn	  ongewenste	  reacties	  kan	  
oproepen	  en	  u	  daarmee	  begeleiden.	  

6. Geef	  opname	  in	  het	  ziekenhuis	  altijd	  meteen	  door	  aan	  de	  trombosedienst.	  Zo	  lang	  er	  geen	  
elektronisch	  patiënten	  dossier	  is,	  kan	  het	  zijn	  dat	  de	  uitwisseling	  van	  informatie	  niet	  goed	  
verloopt.	  Om	  dat	  zo	  veel	  mogelijk	  te	  voorkomen,	  vragen	  we	  ook	  ú	  om	  een	  (on-‐)geplande	  
opname	  zo	  snel	  mogelijk	  door	  te	  (laten)	  geven.	  Wij	  kunnen,	  eventueel	  in	  overleg	  met	  de	  arts	  
of	  specialist,	  de	  antistolling	  adequaat	  aanpassen	  zodat	  complicaties	  voorkomen	  kunnen	  
worden.	  Dat	  geldt	  ook	  voor	  punt	  7:	  

7. Bij	  iedere	  medische	  behandeling	  (o.a.	  tandarts,	  operatie,	  kleine	  ingreep…)	  altijd	  meteen	  
contact	  opnemen	  met	  de	  Trombosedienst.	  

8. Wees	  matig	  met	  alcohol.	  Alcohol	  verdunt	  het	  bloed	  en	  verhoogt	  het	  risico	  op	  bloedingen.	  
9. Als	  u	  met	  vakantie	  gaat,	  vragen	  wij	  u	  de	  Trombosedienst	  altijd	  waarschuwen:	  u	  krijgt	  

dan	  eventuele	  gegevens	  in	  de	  buitenlandse	  taal	  mee.	  Indien	  u	  op	  vakantie	  
(plotseling)	  bij	  een	  arts	  moet	  zijn,	  weet	  deze	  in	  zijn	  of	  haar	  taal,	  dat	  u	  een	  trombose	  
patiënt	  bent,	  kan	  deze	  afleiden	  welke	  tabletten	  u	  gebruik	  en	  wat	  u	  ingenomen	  hebt.	  Dit	  zal	  
de	  behandelkwaliteit	  te	  goede	  komen.	  

	  
Mocht	  u	  meer	  achtergrondinfo	  wensen:	  folder	  ‘Informatie	  voor	  mensen	  met	  
antistollingsbehandeling’.	  
	  
Mochten	  de	  onderstaande	  bijzonderheden	  zich	  bij	  u	  voordoen,	  dan	  moet	  u	  zo	  snel	  mogelijk	  uw	  
huisarts	  waarschuwen,	  de	  Trombosedienst	  hiervan	  in	  kennis	  stellen	  en	  de	  dag	  erna	  op	  controle	  
komen.	  Wij	  kunnen,	  eventueel	  in	  overleg	  met	  de	  arts	  of	  specialist,	  de	  antistolling	  adequaat	  
aanpassen	  zodat	  complicaties	  voorkomen	  kunnen	  worden.	  
	  

Bijzonderheden	  
Neusbloedingen	   Grote	  of	  veel	  kleinere	  blauwe	  plekken	  
Bloed	  ophoesten	  of	  bloed	  braken	   Rode	  of	  zeer	  donkere	  urine	  
Zwarte	  ontlasting	  of	  bloed	  bij	  de	  ontlasting	   Rooddoorlopen	  oog	  
Zwangerschapswens	   Diarree	  
Stress	   Opname	  in	  buitenland	  (MRSA)	  
	  


