Trombose en antistollingsdienst
Trombosedienst Dirksland

Antistolling
Uw behandelend arts heeft u antistollingsmedicatie, acenocoumarol of
fenprocoumon voorgeschreven. De reden van het gebruik van deze medicatie
heeft de arts met u besproken.

Verwijzing naar de trombosedienst
Om de hoeveelheid antistollingsmiddelen te bepalen, bent u doorverwezen naar
Trombosedienst Dirksland die nauw samenwerkt met de Stichting Regionale
Trombosedienst Breda e.o. (SRTB). Regelmatig zal bij u bloed worden
afgenomen door medewerkers van het ziekenhuis. De uitslag van dit
bloedonderzoek wordt doorgegeven aan de trombosedienst.

Medicatie
De hoeveelheid tabletten van acenocoumarol of fenprocoumon wisselt per
persoon en is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de uitslag van het
bloedonderzoek. De taak van de trombosedienst is om de juiste hoeveelheid
tabletten acenocoumarol of fenprocoumon aan u voor te schrijven.
Uw behandelend arts heeft u een lijst (aanmeldingsformulier van SRTB)
meegegeven waarop de hoeveelheid tabletten acenocoumarol of fenprocoumon
genoteerd staat. Deze dosering moet u nauwkeurig opvolgen.

Intake trombosedienst
De eerste keer komt een medewerker van de trombosedienst bij u thuis voor een
intake. U kunt de medewerker van de trombosedienst verwachten tussen
07.30 uur en 14.00 uur.
De intake duurt 20-25 minuten en bestaat uit:

bloedafname;

inschrijving van relevante gegevens en het navragen van uw medicijngebruik;

uitleg van de werkwijze van de trombosedienst;

informatie over telefonische bereikbaarheid van de trombosedienst op werken weekend-dagen;

het uitreiken van een informatiefolder;
Voor deze intake is het belangrijk om de onderstaande zaken klaar te leggen:

uw verzekeringspapieren;

het aanmeldingsformulier van SRTB, dat ingevuld is door uw behandelend
arts;

alle overige medicatie die u gebruikt;

eventuele vragen.
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Tijdens het eerste bezoek krijgt u veel informatie. Het kan handig zijn om iemand
die met u meeluistert, bij de intake aanwezig te laten zijn.

Volgende afspraken bloedafname
U ontvangt van Trombosedienst Dirksland/SRTB een brief met daarin uw
dosering. Houd u zich stipt aan de voorgeschreven hoeveelheid. In de brief staat
de datum waarop u opnieuw bloed moet laten afnemen. Hiervoor hoeft u geen
afspraak te maken. U kiest zelf voor een bloedafnamelocatie bij u in de buurt.
De openingstijden van alle bloedafnamelocaties van het laboratorium kunt u
vinden op www.zhsdirksland.nl. Onder het kopje patiënten en bezoekers klikt u op
laboratorium, gevolgd door prikposten. Klik dan op overzicht prikposten.
Een dag na bloedafname ontvangt u weer een brief met daarin uw dosering en
een datum voor de volgende bloedafname.

Nog vragen
Heeft u nog vragen die niet kunnen wachten tot de intake, dan kunt u de
trombosedienst bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.00 uur en in het
weekend op zaterdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur op
telefoonnummer 076- 5029150.

Klachten
Als u klachten heeft over de trombosedienst kunt u contact opnemen met het
laboratorium (0187-607177). Een gesprek kan verhelderend werken en mogelijk
de oorzaak van uw klacht wegnemen. Als dit niet het geval is kunt u uw klacht
schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van het ziekenhuis.
Adres:
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
T.a.v. Klachtencommissie
Postbus 153
3240 AD Middelharnis
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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