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Gebruikt u antistollingsmiddelen en bent u onder controle 

van de trombosedienst? Weet u dat de keuze bestaat om 

zelf uw antistollingswaarde (INR) te bepalen? Dit is 

mogelijk via het zelfmeetprogramma van de 

trombosedienst van Adrz. Als u zelf gaat meten kunt u 

thuis, met behulp van een zelfmeetapparaat, de INR-

waarde van uw bloed bepalen. De uitslag wordt direct 

getoond op de display van het apparaat. Deze uitslag 

geeft u online door per computer/tablet aan de 

trombosedienst. Het doseerteam van de trombosedienst 

beoordeelt uw INR-uitslag en bepaalt vervolgens de 

nieuwe dosering voor uw bloedverdunners. Gemakkelijk, 

snel en betrouwbaar. 

 

Voordelen zelf meten 

 U hoeft niet naar de prikpost te gaan. 

 U kunt uw INR overal meten. Thuis of op reis. 

 Bloedafname gebeurt eenvoudig via een vingerprik. 

 Eén druppel bloed is voldoende. 

 Bloedafname vanuit uw arm is niet meer nodig. 

 U ziet direct uw INR-waarde. 

 

 U kunt gemakkelijk uw INR aan de trombosedienst 

online doorgeven. 

 De trombosedienst van Adrz ondersteunt u bij het zelf 

meten. 

 

Zelf leren meten 

De trombosedienst biedt u een cursus aan om het 

zelfmeten van uw INR onder de knie te krijgen. U krijgt 

voldoende gelegenheid om het zelfmeten te oefenen. De 

werking van het zelfmeetapparaat en het online 

doorgeven van uw INR aan de trombosedienst wordt 

grondig aan u uitgelegd. Na het volgen van de cursus mag 

u zelfstandig uw INR-waardes meten. 

 

Begeleiding na de training 

Nadat u de cursus heeft afgerond gaat u zelf aan de slag. 

U meet uw INR op de afgesproken controledatum en 

geeft  deze online door aan de trombosedienst. Het 

nieuwe doseerschema wordt digitaal naar u toegestuurd. 

Periodieke controles door de trombosedienst zijn 

onderdeel van het zelfmeetprogramma en vinden, na de 

eerste 3 maanden, ieder half jaar plaats. Tijdens deze 

controles wordt nagegaan hoe de afgelopen periode is 

verlopen. Het apparaat wordt gecontroleerd en het 

benodigde materiaal (naaldjes en strips) wordt weer 

aangevuld. Als er bij de controle geen problemen worden 

geconstateerd, kunt u het zelfmeten voorzetten.  

 

Kosten 

De kosten verbonden aan het zelfmeten worden vergoed 

vanuit de zorgverzekering. Het eigen risico van uw 

zorgverzekering zal in zijn geheel op gaan aan het 

zelfmeten als u geen andere kosten heeft. Als u hierover 

nog vragen heeft, dan adviseren wij u contact op te 

nemen met uw zorgverzekeraar. 

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden voor het zelfmeten door uw naam 

en geboortedatum te sturen naar: 

trombosedienst.zoc@adrz.nl.  

Zelfmeten Trombosedienst 
In deze folder leest u informatie over het zelfmeetprogramma van de trombosedienst 

van Adrz. Het is goed u te realiseren dat bij u de situatie anders kan zijn dan 

omschreven. 

onderdeel van 

mailto:trombosedienst.zoc@adrz.nl
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Tot slot 

Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is 

samengesteld, kan het voorkomen dat de informatie niet 

volledig is. Heeft u na het lezen van de informatie nog 

vragen heeft, dan kunt maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 

uur en 13.00-16.30 uur contact opnemen met de 

Trombosedienst (onderdeel van Adrz) via 0118 425 730. 
 


