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Nooit meer naar de prikpost? Meer vrijheden. 
 

 

De Trombosedienst. 

In Nederland begeleiden  44 trombosediensten de antistollingsbehandeling  van ongeveer 320.000  

cliënten.  In elke regio is dan ook een trombosedienst te vinden. 

 

Wat doet een trombosedienst. 

De trombosedienst draagt in het algemeen zorg voor een adequate behandeling  van de antistollingszorg.  

De trombosedienst neemt de behandeling van uw specialist  of huisarts over. Deze blijft echter wel de 

eindverantwoordelijke voor uw behandeling. 

De trombosedienst zorgt voor het doseren van de bloedverdunners die nodig zijn om een trombose te 

behandelen om juist om een trombose te voorkomen. Er zijn veel oorzaken aan te duiden waarom u een 

bloedverdunner nodig zou kunnen hebben. Een trombosebeen, ritmestoornissen van het hart of een 

geplaatste hartkunstklep zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. 

 

Waarom prikken? 

U moet regelmatig op het laboratorium of prikpost langs gaan (op uitnodiging van de trombosedienst) om de 

dosering van de bloedverdunners te laten controleren. 

De werking van deze middelen (we noemen deze middelen vitamine K antagonisten) wordt  beïnvloed door 

oorzaken die zeer divers zijn. Denk hierbij aan voeding en andere medicatie gebruikt naast deze bloedverdunner. 

 

Trombosedienst Zeeuws – Vlaanderen. 

Trombosedienst Zeeuws Vlaanderen behandelde de afgelopen jaren ongeveer 2000 cliënten per jaar. Wij werken 

volgens de normen zoals  landelijk  opgesteld door de Federatie van Nederlandse Trombosediensten en  

de Raad van Accreditatie. We zijn  gecertificeerd  volgens de ISO normen 15189 en ISO 22780 door  

voornoemde organisaties opgesteld.  

 

Zelfmeten? 

Voor de bepaling van de bloedverdunningswaarde (INR) prikt de bloedafname medewerker in de vinger of 

neemt een buisje bloed af uit de arm. 

Trombosedienst Zeeuws Vlaanderen geeft de inwoners van de regio (maar ook erbuiten) al  ruim  

15 jaar de mogelijkheid om de meting van een INR ook zelf te doen in uw vertrouwde omgeving thuis. Dit 

middels een antistollingsapparaatje, de Coaguchek. Via een www.digitaallogboek.nl kunt u vervolgens uw 

gemeten INR waarde via een beveiligde internetomgeving aan de trombosedienst doorgeven en heeft u korte 

tijd daarna een nieuw digitaal doseerschema klaar staan op deze site. We kunnen zelfs nog een stapje verder 

gaan mocht u heel enthousiast worden nu - u kunt ook zelf leren doseren! Vaak is echter het kunnen meten 

van de INR en niet meer naar de prikpost moeten gaan de belangrijkste reden om het zelfmeten te omarmen. 

 

Kosten? 

De kosten voor het zelfmeten worden in principe vergoed door alle verzekeraars. We zeggen hier in principe 

omdat wel het eigen risico in acht moet worden genomen.  Precieze eigen bijdragen voor het eigen risico  

kunnen verschillen per verzekeraar. Heeft u inmiddels interesse in het zelfmeten? 

Indien u informatie wenst of indien u zich al wilt aanmelden voor de instructie neemt u dan contact met ons op. 

 

Telefoon trombosedienst algemeen:  0115-688628 

Telefoon zelfmeten:    0115-688645 

Email:      trombosedienst@zzv.nl 
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