HOOGRISICOMEDICATIE
Voor meer info raadpleeg:

BELANGRIJK
Voor u als patiënt is het belangrijk deze hoog
risicomedicatie te nemen zoals door de arts
voorgeschreven.

Uw huisarts
…………………………………

Laat de arts regelmatig uw bloed controleren.
Zorg voor een evenwichtige voeding.

Uw behandelend geneesheer

De beste tip:

Vanwege het risico op bloedingen is het
belangrijk dat u uw arts onmiddellijk op de
hoogte stelt wanneer u bloedverlies opmerkt
zoals onverklaarbare bloeduitstortingen,
bloedend tandvlees, neusbloeding, bloed in
de urine of in de stoelgang.

INFO
Wenst
u
meer
info
over
deze
hoogrisicomedicatie, lees dan zeker onze
infobrochure.

http://www.azoudenaarde.be/patienten/infor
matiebrochures-patienten
 Medicatie/Hoogrisicomedicatie:
orale anticoagulantia

…………………………………

AZO/HRM/322

Meld aan de arts, huisarts, tandarts en
apotheker dat u anticoagulantia gebruikt. Het
kan nuttig zijn om een medische
waarschuwingskaart in uw portefeuille/
handtas te houden. In geval van nood is men
op de hoogte dat u anticoagulantia gebruikt.

HOOGRISICOMEDICATIE

HOOG
RISICOMEDICATIE
ANTICOAGULANTIA
(BLOEDVE RDUNNE RS)
- Patiëntinformatie -

Anticoagulantia
U

NEEMT AL ÉÉN VAN DE ONDERSTAANDE
GENEESMIDDELEN OF DIT GENEESMIDDEL IS NIEUW
VOOR U:

Marcoumar



Marevan



Sintrom



Pradaxa



Eliquis



Xarelto



Lixiana



De arts schrijft u één van bovenstaande
geneesmiddelen voor. Dit geneesmiddel is van
belang voor uw gezondheid.
Het is van groot belang dat u de voorschriften
en de afspraken opvolgt zoals deze
voorgeschreven
zijn
door
de
arts.
UW GEZONDHEID, ONZE BEZORGDHEID
Met deze infobrochure willen wij uw aandacht
vestigen op het belang van een correcte
inname van uw medicatie.

Geneesmiddelen lijken wel klein, maar zijn bij
verkeerd verbruik niet onschuldig. De
geneesmiddelen met het grootste risico tot
veroorzaken van lichamelijke/fysieke schade,
worden
‘Hoogrisicomedicatie’
(HRM)
genoemd.
Als ziekenhuis vinden wij het belangrijk u
voldoende in te lichten over uw HRMgeneesmiddel.

WAT IS HOOGRISICOMEDICATIE?
Dit zijn geneesmiddelen waarbij sprake is van
een verhoogd risico op het veroorzaken van
ernstige tot zeer ernstige schade bij de patiënt
bij verkeerd gebruik.
In deze groep geneesmiddelen zitten onder
andere anticoagulantia, insuline, verdovende
geneesmiddelen en cytostatica
(chemotherapie).

WAT ZIJN ANTICOAGULANTIA?
Anticoagulantia worden in de volksmond ook
“bloedverdunners” genoemd. Anticoagulantia
zullen het bloed niet dunner maken, maar
zorgen ervoor dat uw bloed minder snel stolt.
Dit is gewenst om de vorming van
bloedklonters (= trombus) te voorkomen bij
bepaalde aandoeningen.
Het gebruik van anticoagulantia zal dus de
neiging tot bloedingen verhogen. Dit kan zich
onder andere uiten in:
 hematomen/blauwe plekken met
onverklaarbare oorzaak;
 bloedend tandvlees;

 bloed in de stoelgang;
 bloedneus;
 hematurie (bloed in de urine).

WAT IS EEN BLOEDSTOLLINGSWAARDE?
De huisarts zal, afhankelijk van het evenwicht
in uw bloedstolling en het geneesmiddel dat u
inneemt,
periodiek
een
bloedafname
uitvoeren.
Hierbij zullen de PTT (Protrombinetijd) en INR
(International Normalized Ratio) gecontroleerd
worden. Dit zijn parameters die tonen hoe snel
uw bloed stolt.
Afhankelijk van deze waarden wordt de dosis
van uw geneesmiddel bepaald.
Een te hoge bloedstollingswaarde zorgt voor
een hoger risico op bloedingen.
Een te lage bloedstollingswaarde zorgt voor
een hoger risico op het vormen van een
bloedklonter. Dit kan in het slechtste geval
leiden tot een beroerte, trombose of
longembolie.

