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Gedragsregels voor cliënten van de INR Trombosedienst

Informatieplicht
 Wilt u de vragen die wij u stellen bij de 

intake en gedurende de behandeling zo goed 
mogelijk beantwoorden? Alleen zo kunnen wij 
uw behandeling goed, volledig en deskundig 
laten verlopen.

 Wilt u, daarnaast, ook alle relevante informatie 
over uw gezondheidstoestand meteen laten 
weten?

 Dit betreft: 
➣ Ziekte, ongevallen, hoge koorts, bloedingen, 

grote blauwe plekken, e.d.
➣ Veranderingen in uw medicatie: ook 

medicijnen en vitaminen die u bij de 
supermarkt, de drogist of de apotheek koopt.

➣ Mogelijk bloedige ingrepen en 
operaties meldt u zo vroeg mogelijk 
aan de INR Trombosedienst, zodat de 
antistollingsbehandeling adequaat kan worden 
aangepast en eventueel overleg kan worden 
gevoerd met uw behandelend specialist en/of 
uw verwijzend arts.

➣ Veranderingen die zijn opgetreden met 
betrekking tot het aantal antistollingstabletten 
dat u heeft ingenomen.

➣ Bij zwangerschap en zwangerschapswens.
➣ Ontslag uit het ziekenhuis, als u opnieuw 

bent aangemeld en of uw laatste INR 
uitslag, dosering en reden van opname zijn 
doorgegeven.

➣ Als u van uw behandelend specialist mag 
stoppen met antistollingsmedicijnen. Wilt 
u ons hiervan een schriftelijke bevestiging 
sturen?

➣ Wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, 
ziektekostenverzekering, huisarts.

MEEWERKEN AAN DE BEHANDELING
➣ In uw eigen belang volgt u de adviezen van 

de INR Trombosedienst op.
➣ Lees goed de informatie die op uw 

doseerbrief staat als u hiervan gebruik maakt. 
➣ Laat uw INR controleren, of controleer zelf 

uw INR, op de door de INR Trombosedienst 
voorgestelde datum.

➣ Neem uw tabletten stipt in volgens het aan u 
verstrekte schema.

➣ Neem geen pijnstillers tenzij paracetamol of 
laat het de INR Trombosedienst weten als u ze 
wel inneemt.

➣ Stel uw vragen aan de INR Trombosedienst als 
iets u niet duidelijk is.

➣ Bij meningsverschillen, problemen of 
klachten neemt u contact op met de INR 
Trombosedienst.

➣ Bevorder een goede en respectvolle 
samenwerking met de medewerkers van de 
INR Trombosedienst.



BLOEDAFNAME OP UW VERBLIJFADRES
 Als volgens afspraak uw bloedafname 

plaatsvindt op uw verblijfsadres wordt 
dit verblijfsadres de werkplek van de 
medewerkers van de INR Trombosedienst. 
Volgens de Arbo-wet heeft de werkgever 
de plicht om de werknemer een veilige, 
hygiënische werkplek te bieden. 

 Daarom moet uw verblijfsadres aan de eisen 
van de Arbo-wet voldoen.  

Dit betekent met name dat:
➣ Uw huisdieren niet los rondlopen op de 

plaatsen waar bloed wordt afgenomen.
➣ Uw verblijfadres schoon is.
➣ Bij aanwezigheid van ongedierte er geen 

bloed kan worden afgenomen, de ruimte moet 
dan eerst ontsmet worden.

➣ De bloedafname ruimte vrij is van rommel en 
vuil. 

➣ Er niet gerookt mag worden in de kamer waar 
bloed wordt afgenomen.

➣ De  medewerkers van de INR trombosedienst 
geen schoenen uitdoen op uw verblijfsadres. 
Als u dit wel wilt, zorgt u voor instapsloffen 
of hoesjes voor de schoenen. 

➣ Uw plichten met betrekking tot intimidatie en 
discriminatie ook gelden voor andere mensen 
op uw verblijfadres.

➣ U en eventuele andere personen op uw 
verblijfadres voldoende zijn gekleed tijdens 
aanwezigheid van onze medewerkers.

➣ Uw verblijfadres goed bereikbaar is.
➣ In bijzondere gevallen kunnen aparte 

afspraken worden gemaakt.

 Als u niet op de afgesproken tijd aanwezig 
bent op uw verblijfadres maakt u dit 
minimaal 24 uur van te voren aan de INR 
Trombosedienst bekend. Als u dit niet doet 
sturen wij u een rekening voor het bezoek.

 Kunt u niet aan deze eisen voldoen, of vindt 
de INR Trombosedienst dat u niet aan de eisen 
voldoet, dan gaan wij u verzoeken naar een 
prikpost te komen voor de normale zorg die 
de INR Trombosedienst verleent.

DISCRIMINATIE
 Discriminatie staan we onder geen enkele 

voorwaarde toe. Iedereen heeft immers recht 
op gelijke behandeling en op respect voor 
zijn/haar levensbeschouwing, gewoonten, en 
waarden en normen.

 Onder discriminatie verstaan we elke vorm 
van verschil maken in de behandeling van 
mensen op basis van bepaalde kenmerken. 
Voorbeelden van die kenmerken zijn geslacht, 
godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, 
huidskleur, ras, burgerlijke staat en seksuele 
voorkeur.

INTIMIDATIE
 Binnen de INR Trombosedienst tolereren 

we geen enkele vorm van intimidatie. 
Daaronder valt ook agressieve intimidatie, 
wat betekent: Bewust schade berokkenen 
aan iets of iemand, met woede iets proberen 
te bereiken of te verhullen, andermans 
grenzen overschrijden door psychisch of 
fysiek lastigvallen. Dit wordt als geweld en 
bedreiging ervaren en sterk afgekeurd.

 Seksuele intimidatie: 
 Een andere vorm van intimidatie is seksuele 

intimidatie. Daaronder verstaan we alle 
vormen van seksueel getinte verbale, non-
verbale of fysieke aandacht of gedrag naar 
een ander, dat ongewenst, eenzijdig of 
opgelegd is.

 Het spreekt vanzelf dat seksuele intimidatie 
evenmin wordt geaccepteerd. Wat voor de één 
onschuldig lijkt, kan voor de ander immers 
intimiderend zijn. Wat de ander ervaart, is 
voor ons de norm.

 De INR Trombosedienst houdt meldingen 
van discriminatie, agressie, geweld, 
bedreiging of seksuele intimidatie bij in een 
registratiesysteem.


