
Zelfmeten  

 

Trombosedienst Leiden 



PARKEREN 

Eerste ½ uur   gratis 

½ uur t/m 1 uur  €   2,00  

1 uur  t/m 2 uur  €   3,50 

Automaat in gang zuidvleugel beg.grond. 

  



CoaguChek®Roche Diagnostics 

Zelfmeten mogelijk sinds 

1999   

 



CoaguChek INRange 

 
 

• in bruikleen van trombosedienst 

– bruikleen verklaring 

 

• reparatie via trombosedienst 

  

• inleveren toestel bij 

– overplaatsing naar andere trombosedienst  

– stoppen van antistollingsbehandeling 

 

 



Ziektekostenverzekering 

Kosten zelfmeten 

 
• verstrekking meettoestel en strips door trombosedienst 

• training en begeleiding door trombosedienst 

 

• Kosten bedragen ±140 euro per kwartaal 

• Vergoeding uit het basispakket 

• Komen wel ten laste van het eigen risico € 385 

 



Voorwaarden zelfmeten 

 

• Regelmatig nacontroles bij trombosedienst 

 

• Nakomen afspraken 

– overeenkomst tussen patiënt en trombosedienst 

 

• Gebruik maken van Tropaz 



Meetstrips 

• verstrekking alleen door trombosedienst  

(niet bij apotheek)  

– vergoeding via ziektekostenverzekering 

 

IN BUITENLAND 

– Zorg dat u voldoende strips meeneemt 

– Dat geldt ook voor de antistollingsmiddelen 

– Geen fenprocoumon en acenocoumarol verkrijgbaar 



Trainingsessie 1 

• Instructie meettoestel 

 

• Oefenen zelfprikken 

 

• Verstrekking toestel en strips 

 

• Bruikleen overeenkomst 

 



Trainingsessie 2 

• Priktechniek beheersen 

 

• Controle INR uitslagen 

1. Meting op eigen apparaat 

2. Meting op apparaat van trombosedienst 

 

• Coaguchek weer meenemen 

 

 

 



Controle 

• Eerste controle na 3 maanden 
• beoordeling priktechniek 

• controle toestel 

• verstrekking strips 

• certificaat zelfprikken 

• overeenkomst zelfprikken 

 

• Tijdens de eerste 3 maanden 
• 1x per week of 1x per 2 weken INR controle 

 afhankelijk van stabiliteit 

 

 

 



Controle 

• Tweede controle na 6 maanden 

 
• Tijdens 1e halfjaar1x per max. 4 weken INR 

controle, afhankelijk van stabiliteit 

  

• Daarna controle 1x per jaar 

 
• 1x per max. 6 weken INR controle 

 



Tropaz 

 

• Deze week gebruik maken van Tropaz, 

tenzij u hier al mee werkt 

 



Tropaz inloggen 
Eenmalige code via e-mail (kopieren en plakken) 



             Tropaz inlogscherm 

     www.tdleiden-tropaz.nl 

 



Na inloggen nieuw wachtwoord maken 



Openingscherm 



Kalender =  
doseringslijsten raadplegen + afdrukken 

 



Medicijnen 
Bij de trombosedienst bekend 



Bijzonderheden 
Doorgeven van vakantie, medicijnwijziging, ingreep 



Berichten 
Alleen als het niet via Opmerkingen kan 



Informatie en uitleg Tropaz 
www.trombosedienst-leiden.nl 



• Coaguchek uitleg 

Coaguchek INRange 

            



• Symbool batterij niveau 

 

 

• Bij 2 streepjes batterijen 

vervangen 

   

 

• Geen oplaadbare batterijen   

• Geen zinkkool batterijen 

 

• Alleen Alkaline batterijen 

• Met Duracell de minste 

problemen 

 

  

 

Batterijen 

            



 

 

 

• Let op juiste 

datum in de 

display. 

 

  

 

Datum en tijd  

     



Attentie 
  

• Apparaat niet blootstellen aan vocht en apparaten die 

een magnetisch veld opwekken 

 

• Apparaat altijd in handbagage; kan door scanner op 

luchthaven 

 

• Het apparaat is niet bruikbaar boven de 4300 meter 

 

 

 



Meetstrips 

 
 

• Strips hoeven niet in koelkast 
Houdbaar bij temp. +2  tot +30 oC 
 

 Bij > 30 oC  strips wel in koelkast 

 

• Buisje af sluiten na gebruik 
Strips alleen houdbaar in buisje, 
dus niet los in tasje doen  

 

 

 



Codechip 

 

  
     

 

• Het nummer van de codechip moet 
overeenkomen met nummer  
op het buisje van de teststroken 
 

 

 

• Bij elke nieuwe verpakking teststroken zit een codechip 
• Bij nieuwe strips vaak weer een ander nummer 

 

 

• De codechip bevat informatie over teststrook 
 

 



Werkwijze INR 

bepaling  



Voorbereiding 

 
 

 

• Zorg voor warme handen, daardoor goede toevoer van 

bloed naar uw vingers. 

 

• Coaguchek werkt niet indien temperatuur < 16 °C 

 

• De CoaguChek nooit direct op de verwarming leggen. 

 

 

 

 



Bloeddruppel 

  

 

• Geen meting uitvoeren met een bloeddruppel van een 

vorige vingerprik 

 

• Bij meerdere metingen achter elkaar, niet in dezelfde 

vinger prikken 

 

 

 

 

 

 

 



Bijzonderheden 

  

 

• U kunt direct na de meting een opmerking toevoegen 

en bevestigen 



Instructies  

     

• Bij een paar keer prikken achter elkaar, 

naaldje niet vervangen in prikpen 

 

• Alle afval in gele container 

 

• Deze week elke dag 1x prikken 

 

 

 

 



SUCCES!!! 


