
Wat doet de trombosedienst ? 

 

en 

Hoe verloopt de communicatie ? 

 
 

     Ellen van Eekelen 
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Verwijzers 

 

 

 95 % specialist 

 5   %   huisarts 

 

Toekomst: 20 % huisarts?  



 

Aanmelding 
 Bewaking van: 

Hoofdindicatie in geval van meerdere indicaties 

Streefniveau INR;  

   2,5 - 3,5 veneus en profylactisch 

   3,0 - 4,0 arterieel 

Behandelingsduur  

Controle-interval (max. 6 weken)  

Bewaking gebruik LMWH  

Overige medicatie / interactie of ongewenste 
combinatie met coumarines 

Prikpost of aan huis 

Voorlichting aan patiënt 



Voorlichting 

 

 

Schriftelijk informatiepakket  

Film 

Mondelinge overdracht / presentatie 

Aandachtspunten vermeld op elke doseerbrief 



Overdrachtgegevens bij  

heraanmelding (na opname) 

Mogelijkheid tot aangeven; ‘niets veranderd’. 

 Indicatiewijziging? 

Controle op gebruik juiste antistollingsmiddel 

Controle op ontslagdosering !!! 

Reden van opname / coumarine gerelateerde 

opname? 

 Laatste 3 INR-uitslagen en bijbehorende 

doseringen tijdens opname 

Handtekening arts/ hoofdbehandelaar 



Communicatie en beleid bij ingrepen 

Schriftelijk melding (ingrepenformulier)  

 

   Ook ingrepen waarvoor NIET gestopt hoeft te 
worden, melden!  

   INR controle op dag vóór de ingreep! 

 

Datum, type ingreep, naam uitvoerend specialist of 
huisarts/ ziekenhuis. 

 Bij stoppen; gewenste INR of vlgs richtlijnen TD 
(‘Kunst van het doseren’) 

 CHA2DS2-VASc (bij AF)  

 



Beleid TD bij ingrepen 

  

Bij couperen igv hoog- of intermediair tromboserisico: 
(op basis van indicatie en/of CHA2DS2-VASc bij AF)  

 
 - bridging met LMWH (therapeutisch of profylactisch)  
   Td regelt met  patiënt, apotheek en z.n. met huisarts / thuiszorg 

 
Zo nodig vit K- voorschrift door TD 

 
Vaccinaties: niet stoppen, subcutaan 

 
Cardioversies 
 4 weken vooraf en 4 weken er na wekelijks INR > 2 

 

Vermijd mondelinge info-overdracht via patiënt ! 

 



Communicatie met huisarts 

 INR - uitslagen > 8 (dagelijks) 

   - signaalfunctie!! Geen actie door HA 

 Inzet thuiszorg, ondersteuning bij 
medicatieverstrekking (baxteren niet mogelijk) 

Desgewenst jaarlijks overzicht van onder 
behandeling zijnde patiënten  

  -vermelding van as middel/ indicatie / streefwaarde / reguliere 

     behandeling of zelfmanagement/ start- en stopdatum 

Overleg bij onbegrepen of onwenselijke INR-
instelling 

Nagaan oorzaak  

Stoppen behandeling 

 



Huisarts        trombosedienst  
 

Ernstige diarree, hoge koorts,braken 

Bloedingen / trombose-uitingen 

Sterke gewichtsdaling, dieet, cachexie 

Dementie / psychose / depressie 

 Inschakeling mantelzorg / sociale 
omstandigheden 

 Leverpathologie, alcoholabusus en hartfalen 

 

Maligniteit 

Hoge bloeddruk 

Schildklierproblematiek 

 



Communicatie met apotheek 

Van apotheek              trombosedienst 

 - fax starten interfererende medicatie 

 - fax stoppen interfererende medicatie 

 - fax wijziging antistollingsmiddel 

 

Van trombosedienst             apotheek 

 - fax LMWH (recept + voorlichting) 

 - recept Vit. K 

 - recept coumarine 

 - stoppen coumarine 

 

 



Communicatie met tandarts 

 

Melding ingreep per fax of email  

 (eigen ingrepenformulier) 

 Datum, type!, uitvoerder 

 

TD meldt dag voor ingreep INR-waarde en 

doseeradvies per telefoon, fax of email 



 

Communicatie met mondhygiënist 

 
 

 

Behandeling melden; coumarines niet stoppen 

 

TD meldt dag voor ingreep INR-waarde en 

doseeradvies per email of fax 



 

Zelfmanagement 

6,7% van patiëntenpopulatie in Nederland 

  

Behandeling > 6 maanden 

Apparatuur in bruikleen 

PC vereist 

Reguliere en digitale training  

Beperking t.a.v verzekeraar 

 Leeftijdsgrens? 

 



 

Coumarine           NOAC / DOAC 

 

 

 

Start NOAC op geleide van INR 

 

Stopformulier naar apotheek en huisarts 



 

Bereikbaarheid TD 

 

 

 

 7 dagen 24 uur  

  

 spoednummer via antwoordapparaat of 

doorschakeling 



 

Samen voor een veilige zorg. 


