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Richtlijn voor patiënten waar bij de fenprocoumon/ 
acenocoumarol wordt uitgezet in een baxterrol of weekdoos 
 
Is de patiënt op de controledag niet geprikt dan wordt de apotheek op de hoogte 
gesteld door de trombosedienst. 
Dit gebeurt op één van de onderstaande manieren. 

 De doseerarts vindt het niet verantwoord om door te doseren. De 
trombosedienst neemt telefonisch contact op met de apotheek dat de 
patiënt een dag later gecontroleerd wordt en de doseringskalender een 
dag later wordt gefaxt/gemaild. 

 

 Op vrijdag of als er een feestdag na de controledag is, stuurt de 
trombosedienst altijd een vervangende doseringskalender per fax/mail. Op 
deze kalender staat een 0.0 INR en de opmerking vervangende kalender 
in verband met baxterrol. Heeft de patiënt een weekdosering of korter dan 
zal de controle door de trombosedienst binnen 3 dagen zijn. 

 

 Als een patiënt niet geprikt is en 2 dagen achtereenvolgens niet 
bereikbaar is wordt er telefonisch overleg gepleegd met de apotheek. De 
apotheek kan dan ook achterhalen wat er met de patiënt aan de hand is. 

Op de trombosedienst wordt wekelijks een lijst geprint voor patiënten 
die niet gecontroleerd zijn en probeert de patiënt te achterhalen via de 
huisarts. 

 
 
Bij de patiënten waar de dosering bij is aangepast wordt de apotheek op de 
hoogte gesteld door de trombosedienst. 
Dit gebeurt op één van de onderstaande manieren. 

 Is er een INR bepaald bij de patiënt dan stuurt de trombosedienst een 
nieuwe doseringskalender per fax/mail naar de apotheek. Is er op de 
controledag een aanpassing nodig door een afwijkende INR, dan noteert 
de trombosedienst deze aanpassing op de doseringskalender en belt de 
apotheek. 

 

 Is er geen INR bepaald bij de patiënt, maar is er een aanpassing nodig 
i.v.m. een interfererend medicijn, ingreep of onderzoek, dan stuurt de 
trombosedienst een vervangende doseringskalender per fax/mail. Op 
deze kalender staat een 0.0 INR in verband met een interfererend 
medicijn, ingreep of onderzoek. 

De apotheek is na dit contact verantwoordelijk voor de aanpassing in de 
baxterrol of weekdoos van de patiënt. 
 
 


