onderdeel van MCA Gemini Groep

Instructieschema
bloedverdunnende medicijnen

Instructieschema
bloedverdunnende medicijnen

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende

Schema A: behandeling in de rug

medicijnen

				

Gebruikt u bloedverdunnende

■ 1 Acenocoumarol (Sintrom): altijd

medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier
voor de behandeling tijdelijk mee moet
stoppen. Dit is onder andere afhankelijk

stoppen: u hoort dit van de
trombosedienst
■ 2 Fenprocoumon (Marcoumar):

van of u in uw rug of hals behandeld

altijd stoppen: u hoort dit van de

wordt.

trombosedienst

U vindt de instructies in het schema
hieronder.
• schema A, bij een behandeling in de rug
• schema B, bij een behandeling in de hals

■ 3 Fraxiparine / Fraxodi / Innohep:
24 uur voor behandeling stoppen
■ 4 Acetylsalicylzuur (Cardio 80): u mag
met dit medicijn doorgaan
■ 5 Carbasalaatcalcium (Ascal): u mag

Het is belangrijk dat u de instructies goed
opvolgt. De behandeling kan anders
waarschijnlijk niet doorgaan.

met dit medicijn doorgaan
■ 6 Asasantin: u mag met dit medicijn
doorgaan
■ 7 Dipyridamol (Persantin): u mag met

Heeft u voor de behandeling
eerst een aparte afspraak met de
anesthesioloog-pijnspecialist? Dan kruist
de anesthesioloog-pijnspecialist in het
schema aan met welke medicijnen u
eventueel tijdelijk moet stoppen.

dit medicijn doorgaan
■ 8 Tigracelor (Brilique): 5 dagen voor
behandeling stoppen
■ 9 Prasugrel/ Clopidogrel (Plavix,
Grepid): 7 dagen voor behandeling
stoppen
■ 10 Fondaparinux (Arixtra): 2 dagen

Als uw anesthesioloog-pijnspecialist niets

voor behandeling stoppen

in het schema heeft aangekruist, betekent

■ 11 Dabigatran (Pradaxa): 2-5 dagen

dat niet automatisch dat u gewoon met

voor behandeling stoppen, uw arts

de bloedverdunnende medicijnen kunt

bepaalt dit

doorgaan. Neem daarom bij twijfel of met
vragen altijd contact op via het telefonisch

■ 12 Rivaroxaban (Xarelto)/ Apixaban: 2
dagen voor behandeling stoppen

spreekuur.
Als u niets anders met uw anesthesioloog-

pijnspecialist heeft afgesproken, mag u de
medicijnen waar u tijdelijk mee gestopt
bent ’s avonds na de behandeling weer

bepaalt dit
■ 12 Rivaroxaban (Xarelto)/ Apixaban: 2
dagen voor behandeling stoppen

gewoon innemen.

■ 13 Ibuprofen/ Advil/Aleve : u mag met

Schema B: behandeling in de hals

■ 14 Diclofenac (Voltaren): u mag met dit

dit medicijn doorgaan
		
■ 1 Acenocoumarol (sintrom): altijd
stoppen, u hoort dit van de
trombosedienst
■ 2 Fenprocoumon (Marcoumar):
altijd stoppen, u hoort dit van de
trombosedienst
■ 3 Fraxiparine / Fraxodi / Innohep:
24 uur voor behandeling stoppen
■ 4 Acetylsalicylzuur (Cardio 80): u mag
met dit medicijn doorgaan

medicijn doorgaan
■ 15 Naproxen: u mag met dit medicijn
doorgaan
■ 16 Elecoxib (Celebrex) en Etoricoxib
(Arcoxia): u mag met dit medicijn
doorgaan
■ 17 Aspro, Femapirin, Nurofen en Zafen:
uw arts bepaalt of dit gestopt moet
worden
■ 18 Alka-Seltzer: uw arts bepaalt of dit
gestopt moet worden

■ 5 Carbasalaatcalcium (Ascal): u mag
met dit medicijn doorgaan
■ 6 Asasantin: 5 dagen voor behandeling
stoppen 		
■ 7 Dipyridamol (Persantin): u mag met
dit medicijn doorgaan

Als u niets anders met uw anesthesioloogpijnspecialist heeft afgesproken, mag u de
medicijnen waar u tijdelijk mee gestopt
bent ’s avonds na de behandeling weer
gewoon innemen.

■ 8 Tigracelor (Brilique): 5 dagen voor
behandeling stoppen
■ 9 Prasugrel/ Clopidogrel (Plavix,
Grepid): 7 dagen voor behandeling
stoppen 		
■ 10 Fondaparinux (Arixtra): 2 dagen
voor behandeling stoppen
■ 11 Dabigatran (Pradaxa): 2-5 dagen
voor behandeling stoppen, uw arts

Neem in deze gevallen altijd contact op
met het Pijncentrum:
1. Als u denkt of vermoedt dat u misschien
niet zomaar met uw bloedverdunnende
medicijnen mag stoppen. Omdat u
recent gezondheidsproblemen heeft
gehad waarvoor u bloedverdunnende
medicijnen gebruikt bijvoorbeeld.

2. Als u niet één maar twee soorten

Afspraak pijnpolikliniek Noordwest

bloedverdunnende medicijnen uit

Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder

het schema gebruikt.

Heeft u een afspraak gehad op

3. Als het bloedverdunnende medicijn

de pijnpolikliniek van het Gemini

dat u gebruikt niet in het schema

Ziekenhuis? En bent u verwezen naar

staat.

het Pijncentrum Noord-Holland voor
uw behandeling? Dan hoeft u voor uw

Belangrijk:

vragen geen contact op te nemen met

In bepaalde gevallen mag u niet

het Pijncentrum.

zomaar met bloedverdunnende me-

U kunt voor al uw vragen terecht bij de

dicijnen stoppen. Als u recent gezond-

pijnpolikliniek van locatie Den Helder.

heidsproblemen heeft gehad waarvoor

Dat kan op werkdagen van 09:00 -

u bloedverdunnende medicijnen

10:00 uur en 13:00 - 14:00 uur.

gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor

Op vrijdag van 09:00 - 10:00 uur,

u? Of twijfelt u hierover? Neem dan

telefoon 0223 - 69 6903.

altijd voor overleg zo spoedig mogelijk
contact op met het Pijncentrum.
Dat kan tijdens het dagelijkse telefonische spreekuur van 13:00 - 14:00 uur,
telefoon 072 - 548 4224.

Datum:

U kunt uw vraag ook mailen
U kunt uw vraag ook mailen naar

....................................................................................................................

pijnbestrijding@nwz.nl. Vermeld
ook uw naam en geboortedatum.

Paraaf arts / medewerker:

Afhankelijk van uw vraag nemen wij
dan binnen 1 of 2 werkdagen contact
met u op.

....................................................................................................................
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Op alle behandelingen in Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest
Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl of vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting.

