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NPT checklist controle bijzonderheden en contactinformatie 
 
Contact voor (medische) vragen
Coördinator van de dag van de Trombosedienst; ma t/m vr 8.00  16.00 uur. 
Tel: 071-5265704 
 
Contact voor bestellingen en ICT vragen 
Medewerkers van het trainingscentrum van de Trombosedienst; ma t/m vr 8.00  16.00 uur. 
Tel: 071 5264801. Voor bestellingen heeft de mail de voorkeur. 
NPT_Trombosedienst@lumc.nl 

 
Altijd controleren: bij iedere INR bepaling 

 Identificatie bewoner ( patiënt ) 
 op onderstaande wijzigingen of bijzonderheden en dit invoeren in 

Tropaz.  
Zoek het onderwerp op en lees welke informatie (bijzonderheden) noodzakelijk is. 
Voer de informatie in volgens het blauw gekleurde, dit staat vermeld in het vakje van 
het gekozen onderwerp. 
 

 
De volgende BIJZONDERHEDEN EN / OF WIJZIGINGEN INVOEREN IN Tropaz bij:  

( zie blauw gekleurde ) 
  

HUISARTS, APOTHEEK OF SPECIALIST 
ZORGVERZEKERING EN/ OF POLISNUMMER 
BAXTER OF WEEKDOOS 

Tropaz >Bijzonderheden >Overig 
  

VAKANTIE / DAGJE UIT: 
 Bij vakantie in toekomst: datum van wanneer en tot wanneer en taal van het land  

Tropaz >Bijzonderheden > Vakantie / afwezig 

 
Bij terugkeer: indien op vakantie geprikt dan opvragen uitslagen ( INR ) van elders + dosering 
Bij 1 dagje uit, alleen doorgeven als dit op de vaste prikdag valt. 

Tropaz  >Bijzonderheden >Overig 
 

 

MEDICIJNEN 
- Controleer bij iedere INR bepaling de actuele medicatie in Tropaz 
- Bij starten van een nieuw medicijn: naam medicijn en start datum 
- Bij een medicijnkuur ( bv antibiotica ); naam medicijn en start en verplichte stopdatum  
- Nieuwe lijst gevraagd; controleer huidige lijst en geef evt. correcties aan met startdatum en stopdatum en  
  noteer bij OVERIG  

Tropaz  >Bijzonderheden > Wijziging medicijnen 
- Krijgt bewoner medicatie via Baxterrol van apotheek of anders. 

Tropaz  >Bijzonderheden >Overig 

 

STAKEN met de antistollingsmiddelen 
Definitief of tijdelijk stoppen met antistollingsmiddel: direct melden aan de Trombosedienst 
Reden van staken vermelden (indien bekend)                       Tropaz>Bijzonderheden > Overig 
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OPNAME EN ONTSLAG UIT ZIEKENHUIS  
ONDERZOEK/ INGREEP/ OPERATIE / INTRAMUSCULAIRE INJECTIES: 
- Bij datum: die datum invoeren wanneer ingreep of operatie gaat plaatsvinden ( is niet opname datum ) 
- Bij ingreep: soort ingreep of operatie zo uitvoerig mogelijk beschrijven en gewicht. 
- Bij opname: ja of nee aanvinken ( het is een opname als iemand langer dan 3 nachten opgenomen wordt ) 
- Behandelend arts: naam van de arts of specialisatie van arts invoeren ( bv cardioloog ) 
- Naam ziekenhuis: de naam van het ziekenhuis 
- Ingreep couperen*: verplicht keuze maken uit: Volgens voorstel specialist 
                                                                            : Volgens voorstel Trombosedienst 
                                                                            : Weet niet 
- Couperen voorstel specialist: hier letterlijk invoeren wat de specialist voorstelt 
- Gewenste INR: ja / nee ( maak keuze ) Indien JA aangevinkt dan gewenste INR invoeren bij 
- Door specialist gewenst INR. 
  Indien nodig wordt recept vitamine K per fax / post gestuurd, dit wordt telefonisch doorgegeven. 
  Als het GEEN opname is krijgt de bewoner een doseringsvoorschift ook voor na de ingreep, van de     
Trombosedienst. 

Tropaz >Bijzonderheden > Geplande ingreep.  
( alle items zijn verplicht om in te vullen ) 

*couperen = het aanpassen van de dosering antistollingstabletten en eventueel innemen van vit.K. 
 
Bij ontslag ziekenhuis: 
Ontvangt de Trombosedienst een ( her )aanmeldingsformulier (als de opname langer dan 3 nachten geweest 
is.) De instelling krijgt een voorschrift voor antistolling voor x aantal dagen mee van het ziekenhuis. 
 
De Trombosedienst geeft aan de instelling door wanneer eerst volgende INR controle moet plaatsvinden. 
TD heeft recente gegevens nodig die nieuw of gewijzigd zijn vanuit het ziekenhuis:  
- Opnamereden (kan mogelijk nieuwe (hoofd) indicatie voor antistolling zijn ) 
- Behandelduur kan gewijzigd zijn 
- Bij ontslag medicijnlijst, INR, doseringen, antistollingsmiddel tijdens en na opname 
- Bij gebruik Fraxiparine: aantal ml dosering, gewicht en lengte van patiënt 

Tropaz > Bijzonderheden > Overig 
 

Lichamelijke conditie: 
Algehele achteruitgang 
Dieet sondevoeding 
Terminaal, etc.                                                                        
                                                                                       Tropaz >Bijzonderheden > Overig 

 
 

Te laat/ therapietrouw 
Reden te laat 
Gebruikte dosering 

Tabletten vergeten 

Verkeerde inname van tabletten. 
Tropaz >Bijzonderheden > Overig 

 

 Sociale gegevens 
Vergeetachtigheid / dementie 

Overmatig drankgebruik 

Overlijden familielid 
Scheiding 

Overige stressvolle situaties 
Tropaz >Bijzonderheden > Overig 

 
 
 
Overlijden 

Tropaz >Bijzonderheden > Overig 
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                                              Bij onderstaande bijzonderheden:  

DIRECT INR bepalen en onderstaande gevraagde gegevens invoeren, evt. na overleg 
(verpleeg)huisarts of Trombosedienst 
 
BLOEDINGEN: 

Bloeding trauma is: vallen en ander letsel door buitenaf. 
- Vink bloeding aan 
- Bij datum: vul datum in wanneer de bloeding ontstaan is 
- Bij soort bloeding: omschrijf zo uitgebreid mogelijk de bloeding  

Tropaz >Bijzonderheden > Bloeding  
 

Noodzakelijke informatie 
- Wanneer ontstaan : datum  
- Hoe ontstaan  : spontaan of na bijvoorbeeld een trauma ( mogelijke oorzaak ) 
- Locatie  : waar is de bloeding gelokaliseerd 
- Ernst   : hoe groot, de uitgebreidheid van de bloeding 
- Pijnklachten  : ja / nee, zo ja welke 
- Functieverlies  : ja / nee 
- Is (te)huisarts of specialist gewaarschuwd  
- Is schema van anti-stollingstabletten volgens lijst geslikt of aangepast, zo ja hoe 
- Bewoner adviseren/ informeren over de klachten in relatie tot antistollingsbeleid. 
 
Bij schedel- en hersenletsel, wanneer en wat is er gebeurd, schat ernst van het trauma in. 

Informeer naar: bewustzijnsverlies, braken, misselijkheid, hoofdpijn en  

waarneembaar letsel (boven schouderniveau). 

Tropaz >Bijzonderheden > Overig  
Bepaal INR met Zelfmeetapparaat 
Voer de INR in. 

 Wacht op advies van de Trombosedienst 
 Bij twijfel of acute situatie Trombosedienst bellen 

 
 
  
TROMBO - EMBOLIEN  
     
Klachten van trombose / embolie 
Trombosebeen/-arm: warm, dik, rood, glanzend en pijnlijk 
Longembolie: kortademigheid, pijn bij zuchten vastzittend aan de ademhaling en hemoptoë 
Hartinfarct: pijn op de borst uitstralend naar linker arm of kaak, benauwd en zweterig. 
 
Bij deze klachten contact opnemen met: huisarts of behandelend arts 
Afvragen: Waar en wanneer  
Wordt er nog Fraxiparine of een andere LMWH gebruikt? 

Tropaz >Bijzonderheden > Overig 
 

Bepaal INR met Zelfmeetapparaat 
Voer de INR in. 

 Wacht op advies van de Trombosedienst 
 Bij twijfel of acute situatie Trombosedienst bellen 

 

 
CEREBROVASCULAIR ACCIDENT (CVA) 
Klachten van een herseninfarct(TIA) / -bloeding  
Gevoel en/of krachtsverlies van arm en/of been, afasie, coma. 
 
Bij deze klachten contact opnemen met: huisarts of behandelend arts 
Afvragen: Waar en wanneer 

Tropaz >Bijzonderheden > Overig 
 
Bepaal INR met Zelfmeetapparaat 
Voer de INR in. 

 Wacht op advies van de Trombosedienst 
 Bij twijfel of acute situatie Trombosedienst bellen 

 


