
Zuyderland  Trombosedienst 
Sittard-Geleen 



Gebruik bloedverdunner? 

• Heeft u al eerder Acenocoumarol of 
Fenprocoumon (Marcoumar) gebruikt? 
– Regelmatig controle bloed nodig! 

 

• Gebruikt u een andere bloedverdunner? 

 

• Gebruikt u laag moleculairgewicht 
Heparine? 
– Zo ja, dan 2 keer per week prikken. 



Recept bloedverdunner? 

• Heeft u dit al van de arts gekregen? 

– Indien nee: recept via aanvragend arts. 

 

• Worden de kosten van het recept 
vergoed? 

– Ja (wel eigen risico) 

 

• Herhalingsrecept via uw huisarts 

 



Hoe neem ik de bloedverdunner in? 

• Rond 18 uur 

Vergeten:  

– ‘s Avonds alsnog innemen. 

– Anders volgende werkdag 
Trombosedienst inlichten. 

 

• Tabletten tegelijk innemen 



Voorbeeld doseerkalender 

• Uw gegevens, indicatie, instelgebied en INR 
• Waar wordt u geprikt? 
• Volgende controle afwezig melden aan Trombosedienst 
• Kalender uitleggen 
• Telefonisch bereikbaar zijn op middag van bloedafname !!! 
• Keuzemenu Trombosedienst 



Strookje kalender ALTIJD invullen en meenemen (barcode)!!! 

 

• Vakantie 
• Medicatieverandering/gebruik pijnstillers 
• Ingreep, onderzoek of opname 



Vervolg strookje kalender 

 

• Bloedingen/CVA altijd direct doorbellen !!!  
      Uitleg bereikbaarheid Trombosedienst buiten kantooruren 
• Ziekte 
• Overige wijzigingen (b.v. tijdelijk adres) 
• Geen bijzonderheden en ondertekenen 

 

 



 

• Bijkomende ziektes melden 

  

• Gebruik van alcohol: max. 2 glazen per 
dag 



Voeding 

• Vitamine K in voeding  
- Groene groenten en koolsoorten 

 

• Bijvoeding  
       - Zoals nutridrink 

• Probiotica 

• Cranberry 

• Groene thee 



Vitamine supplementen en kruiden 
 

• Vitamine preparaten met vitamine K 

 

 

 

• Co-enzyme Q10 

 

• Homeopathische middelen 

 - B.v. St. Janskruid 

 - B.v. Ginkgo Biloba 

 



Achterkant doseerkalender 



Zelfmanagement 

Mogelijkheid: 

• Zelf meten 

• Zelf doseren 



Zwangerschap 

• Bij kinderwens contact met behandelend 
arts 

• Gynaecoloog / Trombosedienst inlichten 



Informatie 

Meegeven: 

• Boekje: “Informatie voor mensen onder 
antistollingsbehandeling” 

• “Coagucheck; meer mens, minder 
patiënt” 

 

Klachten: Patiënten Service Bureau 

Zie ook de website: www.zuyderland.nl 

 

 

 

 

http://www.zuyderland.nl/


Vragen 



Uw gegevens 

  
 

• Adresgegevens 

• 1ste en 2de telefoonnummer 

• E-mail adres 

• Priklokatie en voorkeursdag 

• Medicatie 

 

 


