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1. Trombosediensten geven goede voorlichting aan hun patiënten over het melden van afwezigheid en
tillen, als het medisch verantwoord is, de nieuwe afspraakdatum over de periode van afwezigheid
heen.
2. Indien een patiënt elders gecontroleerd moet worden, maakt de patiënt of de thuistrombosedienst
een afspraak bij de gasttrombosedienst. In principe worden voor vakantiepatiënten alleen afspraken
gemaakt op prikposten, tenzij duidelijk gemaakt kan worden dat een huisbezoek noodzakelijk is.
3. In die situaties waarbij patiënten zich voor een (vermoedelijk) eenmalige controle melden bij een
gasttrombosedienst heeft het in beginsel de voorkeur de INR door te geven aan de
thuistrombosedienst en deze de dosering te laten verzorgen. Een belangrijke reden hiervoor is dat
er anders een onevenredige administratieve last ontstaat voor de gasttrombosedienst. Voor alleen
een INR-bepaling volstaan voor de gasttrombosedienst de NAW-gegevens van patiënt, de
verzekeringsgegevens en de gegevens van de thuistrombosedienst waar de uitslag naartoe gestuurd
moet worden.
4. Patiënten die zich melden bij een gasttrombosedienst en daar waarschijnlijk meerdere controles
zullen hebben ontvangen in de regel hun doseervoorstel van de gasttrombosedienst. De
thuistrombosedienst draagt hiertoe het dossier over, met inachtneming van vigerende richtlijnen,
aan de gasttrombosedienst zodat deze over de relevante gegevens beschikt om een passend
doseeradvies vast te stellen.
5. De gasttrombosedienst bewaart de gegevens conform vigerende richtlijnen.
6. De gasttrombosedienst heeft in geval van een controle zonder dosering in principe recht op dat deel
van het tarief dat betrekking heeft op de afname en analyse.
7. Voor wat betreft patiënten komende van de trombosedienst te Curaçao: in dit geval wordt te allen
tijde de dosering verstrekt door de Nederlandse gasttrombosedienst. Dit geldt vice versa ook voor
patiënten van een Nederlandse thuistrombosedienst die gecontroleerd worden door de
gasttrombosedienst te Curaçao.
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