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Geachte mevrouw/meneer,
Voor de controle van de antistolling bent u door uw arts aangemeld bij de trombosedienst van het Groene Hart
Diagnostisch Centrum. De trombosedienst voert uw antistollingsbehandeling uit in samenwerking met het St.
Antonius Ziekenhuis. Het kantoor van de Trombosedienst is gevestigd op Bleulandweg 3 te Gouda.
Voor uw bloedafname kunt u terecht bij u in de buurt. De locaties en openingstijden zijn te vinden op de volgende
websites:
Gouda: https://www.trombosedienstgouda.nl/pdf/Priklocaties.pdf of www.ghdc.nl
Woerden: https://www.antoniusziekenhuis.nl/bloedprikken-inleveren-urine/bloedafname-in-regio-woerden
Intakegesprek en eerste bloedafname
Zodra de trombosedienst het aanmeldingsformulier van de behandelend arts heeft ontvangen, neemt de
trombosedienst contact met u op en maakt een afspraak voor de eerste controle. Deze controle vindt aan huis
plaats. Tijdens deze controle maken wij een afspraak over welke priklocatie u wilt bezoeken voor de
vervolgcontroles.
Uitsluitend op medische indicatie kan uw behandelend arts de trombosedienst verzoeken om aan huis te
komen prikken.
Indien u thuis geprikt moet worden vragen wij u om op die dag tussen 8 en 13 uur thuis te zijn voor onze
bloedafname medewerker. Een tijdstip afspreken voor een huisbezoek is niet mogelijk.
Als u op de geplande prikdag verhinderd bent, wilt u dat dan tenminste 24 uur van te voren aan ons doorgeven?
Dit om te voorkomen dat onze medewerkers voor niets bij u aan de deur komen.
Als zij u niet thuis treffen en u heeft de afspraak niet op tijd afgezegd, dan zal het GHDC u € 40 in rekening
brengen. Dat is conform de afspraken tussen de trombosediensten en de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa).
Wilt u contact met ons opnemen indien u:

door omstandigheden thuis geprikt moet worden

opgenomen wordt

mag stoppen met de antistolling

andere medicijnen heeft gekregen

een bloeduitstorting of bloedingen heeft
Het is van groot van belang dat u ons zo spoedig mogelijk, ook al is de precieze datum nog niet bekend, laat
weten of u:

binnenkort een chirurgische ingreep moet ondergaan

binnenkort naar de tandarts/mondhygiënist gaat voor kiezen/tanden trekken en/of tandsteen verwijderen

een injectie toegediend krijgt (m.u.v. de griepinjectie)
Wij vragen u dit, om de dosering en alles daar omheen zo goed mogelijk voor u te kunnen regelen. In sommige
gevallen zal overleg met uw specialist, huisarts of tandarts nodig zijn en dat neemt vaak enige tijd in beslag.
Indien gewenst kunt u inzage krijgen in uw dossier op Bleulandweg 3 te Gouda.
De trombosedienst is aangesloten bij de Cliëntenraad van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten:
www.ctdnederland.nl en bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen (www.degeschillencommissiezorg.nl).
Bij u afgenomen monstermateriaal wordt in principe niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
Mocht een onderzoeksinstituut dat incidenteel wél willen, dan zal vooraf uw toestemming worden gevraagd.
Als u ons privacy gevoelige informatie wil melden, is het mogelijk een medewerker van de Trombosedienst apart
te spreken.
Met vriendelijke groet,
Mevr. C.E. Janmaat
Directeur
Groene Hart Diagnostisch Centrum

Ten behoeve van de trombosezorg werkt het GHDC samen met het St. Antonius ziekenhuis
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