trombosedienst en trombosezorg

meet zelf uw stollingswaarden of
laat deze bij uw eigen huisarts
of apotheek meten met een
vingerprik

TromboVitaal
TromboVitaal biedt u de trombosezorg
die u nodig heeft. Wij zijn er trots op
dat mensen die reeds gebruik maken
van onze diensten, TromboVitaal, lid
Federatie Nederlandse Trombosediensten als beste trombosedienst
beoordelen.
De beste trombosezorg voor u!
Bij TromboVitaal kunt u gebruik maken
van de volgende diensten en zorg:

Zelfmeten

1. Trombosedienst - Zelfmeten
2. Trombosedienst - Prikpunt
3. Trombosezorg - Zorgpunt

Meet zelf uw antistollingswaarden. De
zelfmeet-methode heeft de volgende
pluspunten:

De trombosedienst en trombosezorg van

1. Totale onafhankelijkheid in tijd en
plaats voor het meten van uw INRwaarden.
2. U houdt zelf de regie over uw gegevens
via een beveiligd online persoonlijk
dossier.
3. Begeleiding op afstand: altijd een
specialist bereikbaar om u van advies te
voorzien via het online portaal van
TromboVitaal.
4. Volg een online cursus in uw eigen
tempo met achtergrondinformatie en
gebruikersinstructies.
5. Alle zelfmeetapparatuur en medicatie
bij u in huis.
6. Steunpunten door het hele land, met
o.a. ondersteuning van apotheken en
huisartsen. Kijk voor uw steunpunt op
www.trombovitaal.nl

TromboVitaal worden geheel vergoed door
Nederlandse zorgverzekeraars.

Zelfvertrouwen, zelfzorg en
zelfstandigheid zijn de kernwoorden
van onze aanpak.
U staat altijd zelf aan het roer.

Prikpunt

Voordelen TromboVitaal

TromboVitaal biedt u naast het
zelfmeten ook de mogelijkheid uw
INR-waarden te laten meten op een
prikpunt. U heeft keuze uit de
volgende 2 mogelijkheden:

1. Hoge kwaliteit trombosezorg

1. U laat uw INR-waarden met een
vingerprik meten bij een prikpunt in
de buurt. U logt zelf in op uw online
persoonlijk dossier om uw doseerschema uit te printen en krijgt online
begeleiding bij uw behandeling door de
stollingsarts.

4. TromboVitaal bij uw eigen prikpunt of
steunpunt

2. U laat uw INR-waarden meten bij
het prikpunt en kiest ervoor niet online
mee te willen kijken in uw
behandeling. U krijgt, na uitleg,
meteen het nieuwe doseerschema mee.
Mocht u in de loop der tijd een andere
keuze in begeleiding willen maken, is dat
uiteraard geen probleem.

2. 24/7 dienstverlening
3. Met een vingerprik kunt u de
stollingswaarde bepalen in plaats van
een naald in de arm

5. Online inzage in uw behandeling,
chatservice met stollingsarts of
ontvang direct een doseerschema
mee bij uw prikpunt
6. Uw huisarts, apotheek en specialist
kunnen met uw toestemming, uw
behandeling inzien
7. Indien nodig, zal een internist u een
advies geven voor uw antistollingsbehandeling
8. Start direct met de online e-learning,
geen wachtlijst
Meld u nu aan via www.trombovitaal.nl of
vraag meer informatie op bij uw prikpunt.

Trombosezorg - Zorgpunt
TromboVitaal biedt mensen met antistollingsmedicatie complete zorg. Indien
u medische vragen heeft met betrekking
tot uw antistollingsbehandeling rondom
bijvoorbeeld ingrepen, overbrugging met
spuitjes of complicaties, kunt u bij ons
terecht!
Bekijk onze waarderingen en reacties van andere
patiënten op www.zorgkaartnederland.nl.

uw trombosezorg
op maat

Wij zien u niet als patiënt, maar als een zelfbewust individu. U wilt vitaal
zijn en niet van zorg afhankelijk. Wij helpen u hierbij.
Laat u verder voorlichten door een verpleegkundige, bel (020) 305 3003 of
vind meer informatie op onze site.

meer informatie:
www.trombovitaal.nl

