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1. Algemeen 
 

Voor u ligt de handleiding van Tropaz een zogenaamde web portal of webapplicatie, 

waarmee informatie uitgewisseld kan worden met de trombosedienst. 

 

Via Tropaz kunt u: 

 INR van een patiënt invoeren; 

 doseerkalender van een patiënt inzien en uitprinten; 

 bijzonderheden van een patiënt melden. 

 

De communicatie met de trombosedienst verloopt zoveel mogelijk via Tropaz. De 

trombosedienst bekijkt de berichten die binnenkomen via Tropaz. 

Dit document geeft een beschrijving van de functionaliteit van Tropaz. 

2. Inloggen 

 

2.1 De eerste keer aanmelden 

Wanneer u als zorginstelling gebruik gaat maken van Tropaz, dienen er een aantal 

zaken aangeleverd te worden aan de trombosedienst: 

 NAW gegevens van de zorginstelling 

 E-mailadres van de zorginstelling 

 E-mailadres van de medewerker (werkzaam in de zorginstelling) 

 Naam van de medewerker (werkzaam in de zorginstelling) 

 Geboortedatum van de medewerker (werkzaam in de zorginstelling) 

 Geslacht van de medewerker (werkzaam in de zorginstelling) 

 

Hierna maakt de trombosedienst per medewerker van de zorginstelling een Tropaz 

account aan. De medewerkers ontvangen per e-mail een link naar Tropaz. 
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Wanneer u op ‘klik hier’ heeft geklikt wordt u doorgestuurd naar Tropaz om uw 

wachtwoord aan te maken. 

 

 
 

Het wachtwoord mag u zelf bedenken maar dient wel aan bepaalde eisen te voldoen, te 

weten: 
 minstens 8 karakters; 
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 maximaal 25 karakters; 

 minstens 1 letter; 

 minstens 1 hoofdletter; 

 minstens 1 cijfer. 

 

Nadat u het nieuwe wachtwoord twee keer heeft ingevoerd klikt u op de knop 

Opslaan, linksonder op het scherm.  

 

2.2 Aanmeldscherm 

Wanneer u zich wilt aanmelden op de website van Tropaz, https://www.tdleiden-

tropaz.nl/ zal een inlogscherm worden getoond, waar gebruikersnaam en wachtwoord 

dienen te worden ingevoerd.  

 

 

 

2.3 Wachtwoord vergeten of account geblokkeerd? 

Als u zesmaal een foutief wachtwoord invoert bij een e-mailadres, dan wordt uw 

account geblokkeerd. Let op: u krijgt hiervoor géén waarschuwing. U krijgt de melding 

De combinatie e-mailadres en wachtwoord is niet juist! 

U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen door te klikken op ‘Wachtwoord vergeten?’. 

    
 

Het onderstaande scherm wordt vervolgens getoond: 

 

https://www.tdleiden-tropaz.nl/
https://www.tdleiden-tropaz.nl/
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Voer uw e-mailadres in en klik op Verstuur. Het systeem controleert of het e-mailadres 

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

Automatisch zal het inlogscherm worden getoond.  Indien het e-mailadres bekend is, dan 

zal een e-mail worden verstuurd naar het opgegeven e-mailadres met daarin een link. 

Wanneer u op deze link klikt krijgt u het scherm Wachtwoord wijzigen te zien. U dient een 

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

 

Nadat u het nieuwe wachtwoord twee keer heeft ingevoerd klikt u op de knop 

Opslaan, linksonder op het scherm. Na de eerste keer inloggen gebruikt u het 

wachtwoord dat u zelf heeft bedacht. 

 

2.4 Wachtwoord wijzigen 

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

ingelogd op het tabblad Mijn gegevens in de rode balk en vervolgens krijgt u de 

mogelijkheid het wachtwoord te wijzigen. 

3. Home 

 
Nadat u bent aangemeld ziet u het volgende scherm: 

 

 
 

Aan de bovenkant (boven de rode balk) is het logo zichtbaar van de trombosedienst en 

staat de volgende informatie over de instelling: 
 Instelling 

 Adres instelling 

 Telefoonnummer instelling 

 Naam medewerker 

 Geboortedatum medewerker 

 Geslacht medewerker 

 

Daaronder ziet u de rode balk met de volgende tabbladen: 
 Home 
 Patiënten 

 Documenten 

 Mijn gegevens 

 Uitloggen 
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Na het inloggen wordt automatisch het tabblad Home getoond. Dit tabblad is wit 

gekleurd in de rode balk om aan te geven dat dit het actuele tabblad is dat wordt 

getoond in het scherm. Op dit tabblad worden alle algemene mededelingen van de 

trombosedienst weergegeven.  

4. Patiënten 
 

Het tabblad ‘Patiënten’ geeft een overzicht van alle patiënten met antistollingsmedicatie 

die verblijven in de zorginstelling en een overzicht van de patiënten die geprikt moeten 

worden (‘Openstaande INR’). Er kan geselecteerd worden op Alle patiënten, NPT 

patiënten en Reguliere patiënten.  

 
 

Onderin de pagina zijn verschillende tabbladen zichtbaar: INR, Bijzonderheden, Kalender, 

Medicijnen, Documenten. Wanneer een patiënt wordt geselecteerd kan één van deze 

tabbladen gekozen worden. 

 

Er kan ook geselecteerd worden op Reguliere patiënten. Dat zijn patiënten die niet onder 

NPT vallen, maar wel in de instelling verblijven of op de dagbehandeling komen en 

geprikt worden door de trombosedienst. 

Van deze patiënten kunnen dezelfde gegevens worden geraadpleegd en doorgegeven als 

bij NPT patiënten. Het enige wat niet kan is een INR doorgeven d.m.v. de INR knop. Dat 

is alleen voorbehouden aan de NPT patiënten. 

 

4.1 INR invoeren 

U kunt de INR van de geselecteerde patiënt invoeren en doorgeven aan de 

trombosedienst. Het invoeren bestaat uit twee stappen die zijn aangegeven met INR 

invoeren en Bijzonderheden. Automatisch wordt eerst de stap INR invoeren getoond. 
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 Het invoerveld INR is leeg bij het openen van het scherm. Het invoeren van de 

INR waarde kan door een waarde te kiezen uit de keuzelijst door erop te klikken. 

De mogelijke waarden zijn van 0,8 t/m 8,0 of > 8.0. Deze laatste mogelijkheid 

gebruikt u om aan te geven dat de waarde hoger is dan 8.0. 

 Omdat het belangrijk is dat bij de invoer van de INR geen typefouten gemaakt 

worden, wordt u gevraagd de INR tweemaal in te voeren bij ‘Bevestig INR’. Bij 

het opslaan wordt hierop gecontroleerd, zijn de INR waardes niet gelijk dan krijgt 

u de foutmelding: 

 

 Voert u een INR > (hoger dan) 7,9 in, dan krijgt u de melding: 

 

U meet nogmaals uw INR en voert deze vervolgens in bij ‘Duplo INR: !’ en 

‘Bevestig duplo INR’. 

 Is de INR bij de tweede meting wederom > 7,9 en u klikt op ‘Opslaan’, dan 

krijgt u de melding: 
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LET OP: De INR wordt niet verstuurd naar de trombosedienst. 

 

4.2 Bijzonderheden 

Dit is het scherm om eventuele bijzonderheden van een patiënt aan de trombosedienst 

door te geven.  

 

  
Hieronder volgt een korte toelichting per bijzonderheid en worden de bijbehorende 

schermen met de gevraagde invoervelden getoond. 

 

4.2.1 Geen bijzonderheden 

 
 

Indien er geen enkele bijzonderheid van toepassing is, klikt u ‘Geen bijzonderheden’ aan, 

vervolgens op Versturen.  De INR wordt dan verstuurd en opgeslagen.  

 

4.2.2 Wel bijzonderheden 

 

 Indien er wel één of meerdere van de aangegeven bijzonderheden van toepassing zijn 

klikt u op het hokje dat voor de bijzonderheid staat. Nadere gegevens moeten worden 

ingevoerd. U kunt zo nodig meerdere bijzonderheden invoeren. 

 De wijze waarop u een datum kunt invoeren is bijvoorbeeld 1-3-2018.  
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4.2.3 Wijziging medicijn 

 
 

Als de patiënt een nieuw medicijn is gaan gebruiken of gaat gebruiken dan kunt u dat 

hier invoeren door de start en de naam van het medicijn in te voeren. 

Wordt het medicijn een korte periode gebruikt, bijvoorbeeld een antibioticumkuur, dan 

voert u indien bekend ook direct de stopdatum in. Als de patiënt stopt met het gebruik 

van een medicijn dan kunt u de stopdatum invullen en de naam van het betreffende 

medicijn. Het is dan niet verplicht om ook de startdatum in te voeren. Eventueel geeft u 

een toelichting door bij ‘Overig’. Deze mogelijkheid staat als laatste in de lijst van de 
bijzonderheden.  

Wilt u meer dan twee medicijnen doorgeven dan verstuurt u eerst deze bijzonderheden. 
Na het versturen kunt u weer opnieuw twee medicijnen doorgeven. 

 

4.2.4 Koorts 

 
 

Hier kunt u, met de bijbehorende begindatum en einddatum opgeven als de patiënt 

koorts heeft gehad en hoe hoog de koorts was. Zo nodig geeft u een toelichting bij 

‘ Overig’. 

 

4.2.5 Diarree 

 
 

Hier kunt u, met de bijbehorende begindatum en einddatum opgeven als de patiënt 

diarree heeft gehad. Zo nodig geeft u een toelichting bij ‘Overig’. 

 

4.2.6 Braken 

 
 

Hier kunt u, met de bijbehorende begindatum en einddatum opgeven als de patiënt 

gebraakt heeft. Zo nodig geeft u een toelichting bij ‘Overig’.  
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4.2.7 Heeft u blauwe plekken en/ of een bloeding gehad? 

 
 

Bij deze bijzonderheid kan u de datum en de soort bloeding aangeven. Zo nodig geeft u 

een toelichting bij ‘ Overig’. 

 

4.2.8 Heeft u een ongeval/valpartij gehad? 

 
 

Hier kunt u aangeven of de patiënt een ongeval/valpartij heeft gehad, met de 

bijbehorende datum. 

 

4.2.9 Geplande ingreep/onderzoek/tandarts ingreep? 

 
 

Hier kunt u een geplande ingreep doorgeven. Voer de datum en daarna de soort 

ingreep in. Vervolgens kunt u de naam van de behandelend arts en de naam van het 

ziekenhuis invoeren. Als uw specialist of trombosedienst heeft aangegeven dat de INR naar 

een bepaalde waarde moet worden verlaagd, dan kunt u dit ook invoeren. 

 

4.2.10 Vakantie/Afwezig? 

 
 

Hier kunt u een vakantie of een periode van afwezigheid opgeven. Er kunnen op één 
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scherm 2 periodes opgegeven worden. Eventueel kunt u bij ‘Overig’ of bij nieuw Bericht 

meerdere periodes doorgeven. 

 

4.2.11 Tabletten vergeten in te nemen? 

 
 

Hier kunt u aangeven wanneer de patiënt de tabletten vergeten is, met de 

bijbehorende datum. 

  

4.2.12 Overig 

 
 

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

onderwerpen. 

 

Met enige regelmaat komt de vraag op de doseringskalender “Wilt u uw medicijnlijst 

meenemen”. Dat houdt in dat er gecontroleerd moet worden of de medicijnlijst bij de 

trombosedienst nog actueel is. 

Als de lijst hetzelfde is, dit doorgeven bij Bijzonderheden met de melding: 

 

Medicijnlijst gecontroleerd 

 
Als u klaar bent met het invullen van de lijst bijzonderheden klikt u op Opslaan. De 

ingevoerde bijzonderheden worden dan naar de trombosedienst verstuurd. 

Mededelingen na 16.00 uur ingevoerd worden de volgende werkdag afgehandeld. 

 

4.3 Kalender 

Op het tabblad ‘Kalender’ kunt u de laatste 10 kalenders (doseerkaarten) van de 

patiënten inzien. Aan de bovenkant van het scherm in de grijze menubalk staan de 

laatste 10 data waarop een kalender is aangemaakt. Klik op een datum, dan wordt 

kalender van die datum getoond. Daaronder staan de gegevens van de betreffende 

patiënt. 
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De kalender wordt als een PDF bestand in de browser getoond.  U kunt dit PDF bestand 

afdrukken of opslaan. Wij raden u aan om hiervoor het gratis programma Acrobat Reader, 

te downloaden via http://get.adobe.com/nl/reader/.  

 

4.4 Medicijnen 

Het is belangrijk dat de trombosedienst op de hoogte is van het medicijngebruik van de 

patiënt. Onder Medicijnen worden de medicijnen met startdatum en eventuele 

einddatum getoond voor zover bekend bij de trombosedienst. Indien er medicatie 

ontbreekt of vervallen is kunt u dit doorgeven in het tabblad ‘Bijzonderheden’ (zie 

paraaf 4.2). 

 

 
 

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

Onder Documenten kan u eventuele vakantiebrieven terug vinden. Deze kunt u voor de 

desbetreffende  patiënt uitprinten.  

5. Documenten  
Onder Documenten in de rode menubalk vindt u de Werklijsten (zie onderstaand scherm) 

 

 
 

Hier zijn de werklijsten voor vandaag en morgen terug te vinden. De werklijst ‘Vandaag’ 

bevat de patiënten uit de zorginstelling waarbij op de huidige dag een INR geprikt moet 

worden. De werklijst ‘Morgen’ bevat de patiënten uit de zorginstelling waarbij op morgen 

de INR geprikt moet worden. Indien er geen patiënten zijn die geprikt moeten worden, 

dan zijn er geen patiënten zichtbaar op de werklijst.  

6. Mijn gegevens  
Door in de rode balk het tabblad ‘Mijn gegevens’ aan te klikken krijgt u het volgende 

scherm te zien: 

 

 
 

Indien gewenst kunt u het wachtwoord wijzigen (zie paragraag 2.1).    
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7. Uitloggen 
Door in de rode balk het tabblad Uitloggen aan te klikken verlaat u Tropaz en verschijnt 

opnieuw het inlogscherm. U kunt deze pagina verlaten door de internetpagina af te sluiten 

zoals u gewend bent. 

 
 

 


