Patiëntgegevens
Naam van de patiënt / patiënte

Patiëntenkaart
Product: ...................................

Geboortedatum
Indicatie waarvoor oraal anticoagulans is aangewezen
Naam van het product
Posologie

Contactgegevens voorschrijvende arts

Beste patiënt,
Uw arts heeft besloten u te behandelen met een nieuw
oraal anticoagulans. Om het product veilig te gebruiken,
dient u rekening te houden met de informatie binnenin
vermeld.
Deze kaart bevat belangrijke informatie met betrekking
tot uw behandeling. Draag deze kaart daarom steeds bij u,
opdat gezondheidsmedewerkers geïnformeerd zijn.

VRAAG AAN UW ARTS DE VELDEN
“PRODUCT” EN “PATIËNTGEGEVENS”
IN TE VULLEN.

De nieuwe orale anticoagulantia:
Informatie voor patiënten
•D
 raag deze kaart steeds bij u. Volg nauwgezet de instructies
van uw arts gedurende de ganse behandeling
•N
 eem het product regelmatig in volgens de instructies en sla
geen dosis over
•A
 nticoagulantia voorkomen stolsels door uw bloed
vloeibaarder te maken. Dit kan echter het risico op
bloedingen vergroten
•V
 ermits de anticoagulantia op de bloedstolling werken,
hebben de meeste bijwerkingen te maken met blauwe
plekken of bloedingen. Tekenen en symptomen van bloeding
kunnen zijn: blauwe plekken, zwarte stoelgang, bloed in de
urine, neusbloeding, enz.
•W
 aarschuw onmiddellijk uw arts als een bloeding niet
spontaan stopt. Overleg met uw arts of de behandeling
eventueel moet worden gestopt.
•S
 top niet met het innemen van dit geneesmiddel zonder
overleg met uw arts, omdat u risico loopt op een beroerte of
andere complicaties door vorming van bloedstolsels
•A
 ls u een operatieve of invasieve ingreep moet ondergaan,
informeer dan de behandelende arts over het gebruik van dit
anticoagulans.

De nieuwe orale
anticoagulantia: Informatie voor
gezondheidsmedewerkers
•D
 e nieuwe orale anticoagulantia werken door een directe
inhibitie van factor Xa of trombine en hebben een kort
halfwaardeleven (+/- 12h)
• In het geval van ernstige bloedingen moet de behandeling
onmiddellijk worden gestaakt.
•D
 e behandeling moet worden gestopt vóór een operatieve
of andere invasieve procedure (zie de Samenvatting van de
Productkenmerken van het betreffend product voor details)
•Z
 ie de samenvatting van de Productkenmerken voor details
en advies om het antistollingseffect van de nieuwe orale
anticoagulantia om te keren.

