
INFORMATIEBIJEENKOMST OVER ANTISTOLLING  

 

Om uw antistollingsbehandeling zo goed mogelijk laten slagen, is het belangrijk dat u de juiste informatie heeft. Dat 

u weet uit welke stappen de behandeling bestaat en waarom we deze stappen zetten. Misschien hebt u hierover al 

eens gesproken met de medewerkers van de bloedafname, op het telefonische spreekuur of hebt u erover gelezen 

op onze website www.inrtrombosedienst.nl.  

 

Deze onderwerpen komen ook aan bod tijdens een informatiebijeenkomst op zaterdag 16 juni 2018. Hiervoor 

nodigen wij u en uw partner, familielid of begeleider van harte uit.  

De bijeenkomst vindt plaats in CWZ. Bij binnenkomst via de hoofdingang ziet u waar u precies moet zijn.  

 

 

Programma 

 

  9.30-10.00   Inloop met koffie en thee 

10.00-10.10  Opening 

10.10-10.45  Leven met antistolling. Lezing door Mireille Schouten, arts van de INR 

Trombosedienst. 

Aansluitend kunt u vragen stellen over deze presentatie 

10.45-11.00  Pauze met koffie en thee 

11.00-15.20 

15.25-15.45 

15.50-16.15  

 3 verschillende workshops van elk 20 minuten.  

• Workshop 1 - Zelfmanagement van de antistollingsbehandeling. Wat doet de 

trombosedienst en wat doet u zelf? 

• Workshop 2 - Hoe ziet het proces van de INR Trombosedienst eruit? Wie doet 

wat? 

• Workshop 3 - Alle vragen over trombose en de behandeling die u altijd al wilde 

stellen. Mireille Schouten, arts van de INR Trombosedienst beantwoordt deze. 

16.15  Afsluiting 

 

Deelname is gratis, maar er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

 

Als u wilt komen is aanmelden verplicht. Dit kan op drie manieren 

• Geef het door aan de medewerker bloedafname. Geef hierbij aan of u alleen komt of met z’n tweeën.  

• Vul het contactformulier in op de website: www.inrtrombosedienst.nl 

• Bel de INR Trombosedienst op 024-365 70 00. De telefoniste zal uw aanmelding noteren. 

 

Wij hopen u te mogen begroeten op zaterdag 16 juni 2018. 

 

Management INR Trombosedienst 

Mevr. Cindy de Bont, manager bedrijfsvoering INR Trombosedienst 
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