
SRTB (Stichting Regionale Trombosedienst Breda e.o.) is een 

zelfstandige stichting, die onder de medische eindverantwoordelijkheid 

staat van een medisch leider (internist). SRTB is verantwoordelijk voor 

het instellen, controleren en begeleiden van poliklinische patiënten, die 

orale antistollingsmiddelen (cumarines) gebruiken.

SHL-Groep is een modern toegerust diagnostisch centrum. SHL-

Groep verricht laboratoriumonderzoek en ander diagnostisch 

onderzoek bij patiënten die zijn doorverwezen door huisartsen 

en verloskundigen. De hoofdvestiging bevindt zich in Etten-Leur. 

Dankzij circa tweehonderdvijftig prikposten is SHL-Groep gemakkelijk 

bereikbaar voor alle inwoners van werkgebied.

SRTB

Bredaseweg 165, 4872 LA • Postbus 228, 4870 AE  Etten-Leur

T (076) 502 91 50 • E info@srtb.nl • www.srtb.nl

SRTB (KvK 41103570) is gelieerd aan SHL-Groep (KvK 20128945)

Trombose en antistolling
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Voor deze intake is het belangrijk om de onderstaande zaken klaar te leggen: 
•  uw verzekeringspas en een identiteitsbewijs;
•  het aanmeldingsformulier voor SRTB dat ingevuld is door uw behandelend 

arts;
•  alle overige medicatie die u gebruikt. Zorg voor een actueel medicatie 

overzicht. Dit is verkrijgbaar bij uw apotheek;
•  een lijstje met vragen die u wilt stellen.

Tijdens het eerste bezoek krijgt u veel informatie. Het kan dan handig zijn om 
iemand, die met u meeluistert, bij de intake aanwezig te laten zijn.

De ‘Wet gebruik Burgerservicenummer in de Zorg’ verplicht ons het 
burgerservicenummer (BSN) van patiënten vast te leggen in de administratie. 
Om er zeker van te zijn dat wij het juiste BSN registreren, zijn wij verplicht 
uw identiteit vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument 
(rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Wij verzoeken u dan ook een geldig 
identiteitsdocument te tonen.

SRTB doet er alles aan om de begeleiding bij uw antistollingsbehandeling zo 
plezierig mogelijk te laten verlopen. Als u niet geheel tevreden bent horen wij 
dit graag. U kunt uw opmerkingen of klachten bespreken met de betreffende 
medewerker of u kunt contact opnemen met SRTB. Als deze bespreking naar 
uw mening niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de 
afdeling Kwaliteit van SHL-Groep.  
Deze afdeling is telefonisch bereikbaar via het centrale nummer van SHL 
(076) 502 91 00. 

Nog vragen
Heeft u nog vragen, die niet kunnen wachten tot de intake, dan kunt u de 
trombosedienst bereiken op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur via 
telefoonnummer (076) 502 91 50. Op weekend- en feestdagen tussen 17.00 
en 18.00 uur is de trombosedienst te bereiken via telefoonnummer 
088-0209500.

Antistolling
Uw behandelend arts heeft u antistollingsmedicatie (acenocoumarol of 
fenprocoumon/Marcoumar®) voorgeschreven. 
Om de hoeveelheid antistollingsmiddelen te bepalen, bent u doorverwezen 
naar SRTB (Stichting Regionale Trombosedienst Breda e.o.). In verband met uw 
antistollingsbehandeling is het noodzakelijk dat er regelmatig bij u bloed afgenomen 
wordt. Een dag na bloedafname ontvangt u een brief met daarin uw dosering en 
een datum voor de volgende bloedafname (doseerkalender). Met deze brief gaat u 
op de vermelde datum naar een prikpost van SHL-Groep bij u in de buurt. Hiervoor 
hoeft u geen afspraak te maken; openingstijden van de prikposten kunt u vinden op 
www.srtb.nl. SRTB besteedt de bloedafname en het laboratoriumonderzoek uit bij 
SHL-Groep.

Doseerkalender
De doseerkalender is ook online beschikbaar. Hiervoor ontvangt u kort na de intake 
uw inloggegevens.

Medicatie
De hoeveelheid tabletten van acenocoumarol of fenprocoumon/Marcoumar® wisselt 
per persoon en is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de uitslag van 
het bloedonderzoek. De taak van de trombosedienst is om de juiste hoeveelheid 
tabletten acenocoumarol of fenprocoumon/Marcoumar® aan u voor te schrijven.

Intake trombosedienst
De eerste keer komt een medewerker van de prikdienst bij u thuis voor een intake. 
U kunt de medewerker van de prikdienst verwachten tussen 07.30 en 14.00 uur. De 
intake duurt 20-25 minuten en bestaat uit: 
• bloedafname;
•  inschrijving van relevante gegevens en het navragen van uw medicijngebruik;
• uitleg van de werkwijze van de trombosedienst;
•  informatie over de telefonische bereikbaarheid van de trombosedienst.
• het uitreiken van een informatiefolder.

TROMBOSE EN ANTISTOLLING


