Zelfmanagement
Zelfmeten en Zelfdoseren

SRTB (Stichting Regionale Trombosedienst Breda e.o.) is een
zelfstandige stichting, die onder de medische eindverantwoordelijkheid
staat van een medisch leider (internist). SRTB is verantwoordelijk voor
het instellen, controleren en begeleiden van poliklinische patiënten, die
orale antistollingsmiddelen (cumarines) gebruiken.
SHL-Groep is een modern toegerust diagnostisch centrum. SHLGroep verricht laboratoriumonderzoek en ander diagnostisch
onderzoek bij patiënten die zijn doorverwezen door huisartsen
en verloskundigen. De hoofdvestiging bevindt zich in Etten-Leur.
Dankzij circa tweehonderdvijftig prikposten is SHL-Groep gemakkelijk
bereikbaar voor alle inwoners van het werkgebied.
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ZELFMETEN EN ZELFDOSEREN
Zelfmeten

Zelfdoseren

SRTB biedt u de mogelijkheid om door middel van een vingerprik, met
zelfmeetapparatuur, uw INR waarde te bepalen. Een medewerker traint u
hiervoor. SRTB begeleidt u via een internetapplicatie en blijft u doseren. U
hoeft dan geen prikpost meer te bezoeken voor de bloedafname. Hiermee is
het zelfs mogelijk om in het buitenland uw antistollingstherapie probleemloos
voort te zetten.

Bij de evaluatie kunt u aangeven of u de vervolgtraining (Zelfdoseren)
gaat volgen. U krijgt dan per post de benodigdheden toegestuurd. Hierna
start de training, waarbij u de INR waarde en dosering doorgeeft via de
internetapplicatie. Na 3 maanden worden deze doseringen beoordeeld en de
traningsfase afgesloten.

Wie komt in aanmerking?

•	Voor de zelfmeetapparatuur, de CoaguChek XS, sluit u een
bruikleenovereenkomst met SRTB af.
•	De CoaguChek XS blijft eigendom van SRTB.
•	Jaarlijks wordt uw CoaguChek XS gecontroleerd. De locaties voor deze
controle vindt u op www.srtb.nl.
•	Kosten: kwartaalabonnement waarvan het tarief jaarlijks wordt vastgesteld
door de Nederlandse Zorgautoriteit. Houdt er rekening mee dat de kosten
worden verrekend met uw eigen risico/bijdrage. Wij raden u aan vooraf bij
uw zorgverzekeraar te informeren naar eventuele voorwaarden.

Aanmelden
U meldt zich aan:
• telefonisch
• via een melding op uw doseerkalender
• via de website www.srtb.nl onder het kopje Zelfmeten en zelfdoseren.
U ontvangt automatisch een bevestiging van uw aanmelding per e-mail.
Binnen enkele dagen wordt u gebeld voor het maken van een afspraak.

Training Zelfmeten
De training bestaat uit drie contactmomenten en vindt plaats op locatie.
Tijdens het eerste contactmoment ontvangt u het zelfmeetapparaat
(CoaguChek XS). Met behulp van een internetmodule leert u de priktechniek
en het gebruik van deze CoaguChek XS. Het tweede contactmoment kijken
wij of u de priktechniek beheerst. SRTB ontvangt uw INR waarde via de
internetapplicatie.
Na de training prikt u wekelijks uw INR en geeft deze door via de internet
applicatie. SRTB begeleidt u via de internetapplicatie. Na drie maanden
komt u terug voor een evaluatie (derde contactmoment). Hierna worden de
prikmomenten verlengd, uiteraard afhankelijk van de INR waarde.

Informatie
Informatie over Zelfmanagement vindt u tevens terug op onze website:
www.srtb.nl. Voor informatie over de CoaguChek XS verwijzen wij u naar de
website: www.coaguchek.nl.
SRTB is lid van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) en is
sinds 1997 geaccrediteerd. Voor informatie over de cliëntenraad verwijzen wij
u naar de website: www.clientenraad-trombosediensten.nl.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze folder neemt u dan contact op
met een medewerker van SRTB, op werkdagen tussen 08.00-18.00 uur
telefonisch bereikbaar op nummer: (076) 502 91 50 of stuurt u een e-mail
naar: info@srtb.nl.
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•	U bent door uw behandelend arts bij SRTB aangemeld voor een
antistollingsbehandeling.
•	U beschikt over een internetaansluiting.

Zelfmeetapparatuur

