Afdeling

Trombosedienst
De Trombosedienst verzorgt de behandeling van mensen die bloedstollingsremmende
medicijnen gebruiken.
De Trombosedienst heet officieel de Stichting Trombosedienst ’s-Hertogenbosch en Omstreken. Het is een zelfstandige stichting
binnen het JBZ. U kunt bij de Trombosedienst terecht voor bloedafname, voorlichting, bepaling van de stollingswaarde en het
opstellingen van doseerschema’s.

(073) 553 86 16
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.00 uur en 12.30 - 16.30 uur
Stuur een bericht (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/trombosedienst/contact-trombosedienst)

Praktische tips
Prikposten Trombosedienst
Als patiënt bij de Trombosedienst (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/trombosedienst) kunt u ook terecht bij de polikliniek
Bloedafname. Houd rekening met aparte openingstijden. Op de locatie 's-Hertogenbosch kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van
08.00 tot 10.00 uur. U kunt als patiënt bij de Trombosedienst ook terecht bij onze locaties in Boxtel
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/polikliniek-bloedafname-locatie-boxtel), Drunen
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/polikliniek-bloedafname-locatie-drunen) en Rosmalen
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/polikliniek-bloedafname-locatie-rosmalen) of diverse prikposten bij u in de buurt
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/locaties-en-prikposten).

Zelfmanagement
Door zelfmanagement raakt u nauwer betrokken bij uw eigen behandeling. Zelfmanagement zorgt ervoor dat u meer regie krijgt over
uw behandeling bij de Trombosedienst, maar ook over uw eigen tijd. Meer informatie? Zie de pagina Zelfmanagement
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/trombosedienst/zelfmanagement).

Wat neemt u mee?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie
Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee) over wat u moet
meenemen.

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Inzage digitaal dossier
Wilt u inzage in uw doseergegevens van de antistollingstabletten? Vraag dan uw inlog voor het digitaal dossier aan. Aanvragen digitaal
dossier Trombosedient (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/trombosedienst/aanvraagformulier-digitaal-dossier)

Meer informatie
Informatie voor Verwijzers (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/trombosedienst/verwijzers)
Informatie voor artsen en apothekers over het starten van antistollingsbehandelingen en verwijzing naar de Trombosedienst.
Over de Trombosedient (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/trombosedienst/over-de-trombosedienst)
Meer informatie over de Trombosedienst, bereikbaarheid, het indienen van een klacht en het laatste nieuws.
Trombosestichting Nederland (https://www.trombosestichting.nl/)
De Trombosestichting Nederland zet zich in voor een toekomst zonder tromboseleed.
Patiëntenvoorlichting FNT (https://www.fnt.nl/patienten/patientenvoorlichting)
Bekijk hier de patiënteninformatie van de FNT over onder andere antistollingsmiddelen.
Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) (https://www.fnt.nl/)
De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT), is de branchevereniging van de Nederlandse trombosediensten.
Werken bij Trombosedienst (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/vacatures)
Wil je bij ons werken? Bekijk dan het actuele vacatureaanbod van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
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