
Automatische besturing

Zeg ja tegen onafhankelijkheid…

Uw arts heeft u zojuist verteld dat u vanaf nu orale anticoagulantia en uw 
bloedstollingstijd moeten worden gecontroleerd regelmatig?

Behandeling met een oraal antistollingsmiddel is noodzakelijk als u een klep heeft 
kunsthart of als u lijdt aan atriumfibrilleren of ziekten trombotisch. Het innemen van 
een oraal antistollingsmiddel is erg belangrijk voor uw gezondheid. En een zeer 
nauwkeurige dosering is essentieel. Regelmatige controle is noodzakelijk omdat elke 
persoon reageert anders op deze medicijnen, om nog maar te zwijgen van het feit dat 
verschillende factoren kunnen interfereren met hun actie (voedsel, andere drugs, 
enz.).

Nadat u het ziekenhuis heeft verlaten, vindt deze controle meestal plaats in de 
spreekkamer van uw arts. arts of in een kliniek die gespecialiseerd is in behandeling 
met antistollingsmiddelen. Het heeft nodig meestal het afnemen van een veneus 
bloedmonster op het kantoor van uw arts, in een privé- of ziekenhuislaboratorium of 
in een kliniek die gespecialiseerd is in de behandeling anti-coagulantia. Dit resulteert 
meestal in lange wachttijden en al deze afspraken u kunt uw tijd verspillen, wat uw 
onafhankelijkheid beperkt.

Desalniettemin stellen recente ontwikkelingen patiënten nu in staat om zelfcontrole. 
Dit wordt coagulatie-zelfcontrole genoemd. Zelfcontrole heeft veel voordelen: het is 
eenvoudig, het vergemakkelijkt routinetests, het stelt u in staat om: maakt je 
onafhankelijk en stelt je in staat direct betrokken te raken bij het management 
verantwoordelijk voor uw gezondheid, in samenwerking met uw arts. Nog 
belangrijker, ervaring leert dat frequenter testen complicaties als gevolg van: 
onderliggende ziekte of het antistollingsmiddel zelf.

Met het CoaguChek XS-systeem kunnen we u helpen weer te leven als onafhankelijk 
en veilig mogelijk dankzij meer dan tien jaar ervaring in de dienstverlening aan 
patiënten dat we helpen hun stolling te controleren - altijd en overal.

De informatie op deze website zal veel van uw vragen beantwoorden. Aarzel niet om 
uw arts te contacteren voor meer informatie.

Zeg ja tegen meer onafhankelijkheid en zekerheid! Kies voor zelfcontrole van de 
stolling!


