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Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, 

neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 
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1 Algemeen 

 

Voor U ligt de handleiding van Tropaz 2.0.  

Tropaz 2.0 is een zogenaamde webportal of webapplicatie die u in staat stelt om 

informatie met uw trombosedienst uit te wisselen. Via Tropaz kunt u uw 

doseringskalender inzien en uitprinten. Tevens is er de mogelijkheid een bericht 

naar de trombosedienst te sturen en berichten te ontvangen van de 

trombosedienst. 

Dit document geeft een beschrijving van de functionaliteit van Tropaz 2.0. 

 

De communicatie met de trombosedienst zal zoveel mogelijk verlopen met behulp 

van Tropaz 2.0. De trombosedienst bekijkt voortdurend de berichten die via 

Tropaz binnenkomen. Overleg via de telefoon kan zo worden beperkt, wat zowel 

voor u als voor andere patiënten minder wachttijd zal inhouden.  

U zult steeds een e-mail ontvangen als er een bericht of doseerkalender via 

Tropaz naar u is verstuurd. U kunt dan inloggen op Tropaz 2.0. 

 

De eerste keer 

Als u gebruik gaat maken van Tropaz dan geeft u eerst uw e-mailadres aan de 

trombosedienst door. Van de trombosedienst krijgt u het webadres van de Tropaz 

website. Hierna wordt u door de trombosedienst voor Tropaz ingeschreven en 

ontvangt u per e-mail een wachtwoord. Het inlogscherm van Tropaz voor 

gebruikers bij Trombosedienst Leiden is te bereiken via: www.tdleiden-tropaz.nl 

 

U kunt dan inloggen op de Tropaz website met gebruik van uw e-mailadres en het 

wachtwoord. Het wachtwoord moet u daarna direct wijzigen. Dit staat beschreven 

in hoofdstuk 2  “Inloggen”. 

 

 

Eén e-mailadres per gebruiker 

Een e-mailadres kan maar gebruikt worden door één gebruiker. Als u zowel als 

uw partner onder behandeling bent bij de trombosedienst en beiden gebruik 

willen maken van Tropaz 2.0 dan dient u dus ieder een eigen, apart e-mailadres 

te gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Inloggen 

 

2.1 Inlogscherm 

Wanneer u wilt inloggen op de website van Tropaz 2.0 zal een inlogscherm 

worden getoond, waar gebruikersnaam en wachtwoord ingevoerd dienen te 

worden. Zie volgende scherm: 

http://www.tdleiden-tropaz.nl/


 

 

 

E-mailadres 

In het veld “E-mailadres” zet u het e-mailadres dat u doorgegeven heeft aan de 

trombosedienst. 

 

Wachtwoord 

Als u voor het eerst inlogt, maakt u gebruik van een wachtwoord dat in een e-

mail naar u verzonden is. Na het inloggen, moet u meteen uw wachtwoord 

wijzigen. Dit gebeurt in het volgende scherm. 

 

 

 



Het wachtwoord dient aan bepaalde eisen te voldoen, te weten: 

- minstens 8 karakters lang zijn. 

- maximaal 25 karakters lang zijn. 

- minstens 1 letter bevatten. 

- minstens 1 hoofdletter bevatten. 

- minstens 1 cijfer bevatten 

 

Na het opslaan van het nieuwe wachtwoord, moet u opnieuw inloggen met het 

wachtwoord dat u zojuist heeft gewijzigd. U krijgt 6x de mogelijkheid een 

inlogpoging te doen. Daarna lukt het niet meer en moet u een nieuwe inlogcode 

aanvragen via de link “wachtwoord vergeten” in het inlogscherm. 

 

2.2 Wachtwoord vergeten 

Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen 

door de link “wachtwoord vergeten” aan te klikken in het inlogscherm. 

 

 

 

U vult op dit scherm uw e-mailadres in. 

 

Als u op de knop “Versturen” drukt, zal gecontroleerd worden of het e-mailadres 

bekend is.  

Is het e-mailadres niet bekend dan zal hiervan geen melding worden gemaakt. 

Is het e-mailadres bekend, dan zal een e-mail worden verstuurd naar het 

opgegeven e-mailadres met daarin een nieuw wachtwoord.  

Automatisch zal het inlogscherm worden getoond. Meteen na het inloggen met 

het nieuwe wachtwoord, krijgt u het scherm “wijzigen wachtwoord” te zien. U 



dient een nieuw wachtwoord op te geven, waarmee u opnieuw in kan loggen. 

 

2.3 Wachtwoord wijzigen 

U kunt overigens te allen tijde uw wachtwoord wijzigen. Hiervoor klikt u nadat u 

bent ingelogd in het menu rechts boven op “Patiënt” en vervolgens krijgt u de 

mogelijkheid het wachtwoord te wijzigen. 

 

 

3 Welkomstscherm 

 

Na het inloggen ziet u het welkomstscherm. 

 

 

 

 

Met aan de bovenkant (boven de blauwe balk) patiënt informatie 

De volgende gegevens getoond: 

Naam patiënt 

Patiëntnummer (van trombosedienst) 

Geboortedatum 

Geslacht 

Streefgebied 

Antistollingsmiddel 

 

 

Daaronder vindt u het veld Tropaz Actueel waarin de trombosedienst 

mededelingen kan plaatsen om u te informeren over belangrijke gebeurtenissen. 



Deze mededelingen zijn voor alle patiënten zichtbaar. 

 

 

4 Bijzonderheden 
 

Via het tabblad “Bijzonderheden” kunt u altijd bijzonderheden naar uw 

trombosedienst te versturen. 

 

Zie hieronder een voorbeeld van het bijzonderhedenscherm. 

 

 

 

Toelichting bij invoer bijzonderheden 

 

4.1  Vakanties 

Hier kunt u een vakantie of een periode van afwezigheid opgeven.  Er kunnen op 

één scherm 2 periodes opgegeven worden. Eventueel kunt u via een nieuw 

bericht meer periodes opgeven. 

 

Voer eerst de datum dat u vertrekt in en daarna op dezelfde regel de datum dat u 

terugkomt. In het vakje “taal” kunt u de taal opgeven van het land waar u naar 

toe gaat. De vakantiebrief onder uw doseringskalender zal dan in die taal komen 

te staan. 

 

4.2  Wijziging medicijnen 

Als u een nieuw medicijn begint dan kunt dat hier invoeren door de startdatum en 

de naam van het medicijn in te voeren.  

Als u het medicijn een korte periode gebruikt, bijvoorbeeld een antibioticumkuur, 

dan kunt u direct al de einddatum invoeren. 

Als u stopt met het gebruik van een medicijn dan kunt u de einddatum invullen 

en de naam van het betreffende medicijn. Het is dan niet verplicht om ook de 



startdatum in te voeren. 

 

4.3  Geplande ingreep 

Hier kunt u een ingreep of onderzoek doorgeven.  

Voer de datum van de ingreep in en daarna het soort operatie, ingreep of 

onderzoek dat u moet ondergaan. U kunt de naam van uw behandelend arts en 

de naam van het ziekenhuis invoeren en of de specialist heeft aangegeven dat de 

INR naar een bepaalde waarde moet worden verlaagd (“Couperen ingreep”).  Als 

de specialist heeft aangegeven dat u een bepaalde periode moet stoppen met de 

antistolling dan kunt u dat ook aangeven. 

 

4.4 Bloeding 

Als u een bloeding heeft dan kunt u dat hier opgeven met de datum en het soort 

van de bloeding. Als het een ernstiger bloeding is dan kunt u natuurlijk ook direct 

de trombosedienst bellen en neem zonodig ook contact op met uw huisarts. 

 

4.4  Koorts, Diarree, Braken 

Hier kunt u, met de bijbehorende datum, opgeven of u koorts heeft gehad,  

of u heeft gebraakt of diarree hebt gehad. Bij Overig geeft u dan aan hoe lang u 

daar al last van hebt. 

4.5  Overig 

Hier kunt u overige zaken aanmelden of een toelichting geven op een van de 

andere onderwerpen.  

 

Wanneer de gebruiker op de knop “Opslaan” klikt dan zullen de bijzonderheden 

worden vastgelegd.  

 

De door u ingevoerde bijzonderheden worden getoond aan een medewerker van 

uw trombosedienst. Als de bijzonderheid het vereist wordt er contact met u 

opgenomen. 

 

 



5 Kalender 

 

Wanneer de trombosedienst een kalender voor u heeft aangemaakt  dan wordt u 

hiervan op de hoogte gebracht door middel van een e-mail. 

 

U kunt in Tropaz 2.0 ook uw doseringskalender inzien.  

U klikt eerst op “Kalender” in de blauwe balk.  

Aan de bovenkant van het scherm wordt in het grijze submenu de laatste 10 data 

getoond waarop een kalender is aangemaakt. Als u op een datum drukt, dan zal 

de kalender van die datum worden getoond.  

 

Zie hieronder voor een voorbeeldscherm. 

 

 

 

De kalender die getoond wordt, is de kalender die uw trombosedienst naar u 

opstuurt of gestuurd heeft. De kalender kan op details afwijken van de kalender 

die u thuis ontvangt maar de weergegeven informatie zal overeenkomen. 

  

De kalender wordt als een PDF bestand in de browser getoond. Hierdoor is het 

ook mogelijk om de kalender af te drukken, op te slaan of naar uzelf te e-mailen. 

Een PDF bestand kan bekeken worden met het programma Acrobat Reader, dat u 

gratis kunt downloaden via http://get.adobe.com/nl/reader/. 

Zorg ervoor dat u de laatste versie van adobe op de computer hebt geïnstalleerd. 

 

Wanneer u een kalender heeft geopend, zal het tijdstip worden vastgelegd bij de 

trombosedienst zodat zij kunnen zien dat u uw kalender bekeken heeft. 

6.1  Vakantie 

Als u hebt doorgegeven met vakantie te gaan naar het buitenland dan kunt u een 

kalender afdrukken met een begeleidende tekst in de door u gewenste taal. 

 

http://get.adobe.com/nl/reader/


6 Medicijnen 

Het is belangrijk dat de trombosedienst op de hoogte is van de medicijnen die u 

gebruikt. Via het tabblad “Medicijnen” kunt u inzien welke medicijnen bij u door 

de trombosedienst geregistreerd zijn. 

 

Als u in het menu op “Medicijnen” klikt zal het onderstaande scherm worden 

getoond. 

 

 

 

 

Alleen de medicijnen die u nu gebruikt worden getoond. De medicijnen waarvan 

de stopdatum voor de huidige datum ligt, worden niet getoond. 

 

Wanneer u een medicijnwijziging wil doorgeven aan de trombosedienst, dan kunt 

u dit met behulp van het bijzonderheden scherm invoeren, zie “Bijzonderheden” 

4.2. 

 



7 Berichten 

 

Wanneer u een bericht wilt doorgeven aan de trombosedienst, dan kunt u dit 

doen door op bericht te klikken. Hierna verschijnt het berichtenscherm. Zie 

hieronder een voorbeeld van dit scherm. 

 

 

 

Aan de linkerkant wordt een overzicht gegeven van de aanwezige berichten. Als 

een bericht wordt geselecteerd, zal aan de rechterkant van het scherm het 

complete bericht in chronologische volgorde worden getoond. 

 

U kunt een nieuw bericht naar de trombosedienst sturen door op de knop “Nieuw 

bericht” te drukken. Een nieuw scherm wordt getoond waarin de tekst van het 

nieuwe bericht kan worden ingevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zie hieronder voor een voorbeeldscherm 

 

 

 

Als u een bericht heeft ingevoerd en op de knop “Versturen” klikt, zal het bericht 

worden verstuurd naar de trombosedienst.  

 

Als u een antwoord op een bestaand bericht wilt versturen, klikt u op de knop 

“Antwoord”. Ook nu wordt er een nieuw scherm getoond, wat vergelijkbaar is met 

het scherm “Nieuw bericht”, alleen wordt aan de bovenkant van het bericht de 

complete tekst van het bestaande bericht getoond. 

 

 

8 Tot slot 

 

Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, 

Neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 

 


