Antistollingsbehandeling
Uw specialist heeft u antistollingtabletten (acenocoumarol, marcoumar
of fenprocoumon) voorgeschreven. Voor de antistollingsbehandeling
bent u verwezen naar de INR Trombosedienst. In deze folder leest u wat
u van de Trombosedienst kunt verwachten. Op de achterkant vindt u een
doseringsvoorschrift.
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Eerste bezoek aan de trombosedienst
De eerste keer komt een medewerker van de trombosedienst bij u aan huis
en wordt bloed bij u afgenomen. Ook ontvangt u uitgebreide mondelinge en
schriftelijke informatie over de antistollingsbehandeling. Op het laboratorium
van de INR Trombosedienst wordt vervolgens de stollingstijd (INR) van uw
bloed bepaald. Deze INR-uitslag vormt de basis voor het aantal tabletten dat u
moet gaan slikken.
Als er in het ziekenhuis nog geen controledatum met u is afgesproken, dan
neemt de trombosedienst telefonisch contact met u op om een afspraak
te maken (de eerste werkdag na uw ontslag uit het ziekenhuis). Mocht dit
onverhoopt niet gebeuren, neem dan zelf telefonisch contact op met de
trombosedienst.

Controles
Zodra u de antistollingtabletten gebruikt, moet u regelmatig naar de
Trombosedienst om uw bloed te laten controleren. Aan het begin van uw
behandeling is dit twee keer per week. Dit wordt afgebouwd naar een controle
van minimaal een keer in de zes weken. Het kan zijn dat de controle vervroegd
wordt, bijvoorbeeld bij wisselende medicatie, in geval van ziekte of als u een
bepaald onderzoek of een bepaalde ingreep moet ondergaan. Informatie
hierover staat op de achterkant van de doseerbrief die u thuisgestuurd krijgt na
een controle. Op deze doseerbrief vindt u ook de dosering voor de komende
tijd en de volgende controledatum.
Het duurt een paar dagen voordat de antistollingtabletten een optimaal effect
hebben. Daarom wordt de behandeling soms aangevuld met spuitjes onder de
huid met een direct werkend middel. In dat geval moet u twee tot drie keer per
week voor controle naar de Trombosedienst. De spuitjes zijn niet meer nodig
als u minimaal vijf dagen behandeld bent en twee keer een goede INR- uitslag
hebt gehad. U krijgt dan bericht dat u met de spuitjes kunt stoppen en alleen
met de tabletten verder kunt gaan.
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Als u mobiel bent vinden de controles op een prikpost bij u in de buurt plaats.
Indien medisch noodzakelijk komt een medewerker van de Trombosedienst bij
u aan huis prikken.
Tijdens de controle kan ook bloed worden afgenomen voor onderzoeken die
door uw huisarts of specialist zijn aangevraagd. In dat geval is het belangrijk
dat u een volledig ingevuld aanvraagformulier bij u hebt.

Bereikbaarheid
De INR Trombosedienst heeft twee locaties:
Arnhem Zuid
Rijnstate Arnhem-Zuid
Marga Klompelaan 6
Tel.: 088 - 005 66 55 (8.00 - 13.00 uur)
Fax: 088 - 005 76 16
Nijmegen
Burgemeester Daleslaan 27, 6532 CL Nijmegen
Tel.: 024 – 365 70 00
Fax: 024 – 365 51 85
website: www.inrtrombosedienst.nl
e-mail: trombosedienst@cwz.nl
Daarnaast zijn er in de regio ongeveer 120 prikposten die minimaal één keer
per week geopend zijn.
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Doseringsvoorschrift
Doseringsvoorschrift voor acenocoumarol, marcoumar of fenprocoumon
datum

aantal tabletten
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.
@rijnstate
facebook.com/rijnstate
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