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Handleiding Trombosezorg
portaal voor patiënten
U bent patiënt bij Isala’s Trombosedienst en meet zelf de 
INR-waarde van uw bloed.

In het Trombosezorgportaal vindt u altijd een actuele kalender 
met de dosering van uw antistollingsmedicijnen.

U kunt ook via het portaal uw INR-waarde doorgeven aan de 
Trombosedienst. De trombosearts kijkt vanuit Isala ook in het 
portaal, en ziet of uw waarden in orde zijn. Als het nodig is past 
de trombosearts dezelfde dag de dosering van uw medicijnen 
aan in uw kalender. 

Verder kunt u via het portaal bijzonderheden melden, 
zoals ziekte en vakantie. Zodra u dat doorgeeft, past de 
trombosearts de dosering van uw medicijnen ook aan, als dat 
nodig is.

In deze handleiding leest u hoe het Trombosezorgportaal 
werkt. Heeft uw vragen over het Trombosezorgportaal of uw 
dosering? Bel of mail ons dan gerust. Zo kunnen we u steeds 
van dienst zijn. Veilig en snel.
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Inloggen
U ziet onderstaand scherm. Vul hier uw gebruikersnaam en 
wachtwoord in. Klik daarna op ‘Verder gaan’.

U ontvangt via een sms van KPN een eenmalige code, 
bestaande uit vier cijfers.

U ziet onderstaand scherm. Vul uw eenmalige code in en klik 
daarna op ‘Verder gaan’.

U logt in met de gegevens die u van KPN via een sms hiervoor 
heeft ontvangen. Vul uw gebruiksnaam en wachtwoord in. Klik 
daarna op de knop ‘Verder gaan’ die hier recht onder staat. 

Start het Trombosezorgportaal op
Ga naar https://trombosezorg.isala.nl.

U ziet onderstaand scherm.

Kies Inloggen voor patiënten: klik op het Idensys-logo.

Klik op het pijltje rechts bij ‘Maak een keuze’. Als u uw keuze 
heeft gemaakt klik dan op Verder
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Na het inloggen komt u in het Trombosezorgportaal. In dit 
scherm ziet u onder andere de vier onderstaande knoppen. 
Meet u niet zelf u INR-waarde, dan ziet u niet de knop 
‘Zelfmeetdossier’.Deze knoppen kunt u aanklikken.

•	 Knop Dossier: Hier staan uw medische gegevens.
•	 Knop Kalender: Bekijk hier de kalender van de Trombose-

dienst, met prikdatum, doseerschema, enz.
•	 Knop Melden: Meldt hier ziekten, vakanties, enz.
•	 Knop Zelfmeetdossier: Alleen als u zelf uw INR-waarde 

meet, ziet u deze knop. Hier vindt u gegevens over de 
controle van uw meter.

Kalender
Zodra u in het Trombosezorgportaal komt, ziet u ook de 
kalender.

 

Hier vindt u uw doseerschema en de nieuwe prikdatum. 
Bij iedere dag staat een getal. Dat getal geeft aan hoeveel 
tabletjes van uw antistollingsmedicijn u die dag moet innemen.
Klik het getal van het aantal tabletjes aan. U leest in een regel 
onder de kalender de naam van uw antistollingsmedicijn en de 
dosering in milligrammen.

Fraxiparine spuiten
Soms kan het nodig zijn dat u fraxiparine spuit. De 
Trombosedienst informeert u daar dan over. In de kalender 
ziet u wanneer u moet spuiten.
Op sommige dagen in de kalender ziet u een vlaggetje, zoals 
op de afbeelding hieronder.
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Op de dagen met een vlaggetje dient u uzelf fraxiparine toe. 
Klikt u op het vlaggetje, dan verschijnt onder de kalender een 
regel met de naam van uw medicijn en het aantal keer dat u 
moet spuiten.

Melden
Klik op de knop Melden.

U ziet onderstaand scherm. In dit scherm kunt u verschillende 
meldingen doorgeven, zoals uw INR-waarde en een vakantie. 
Klik hiervoor op de betreffende knop. Volg de instructies op 
het scherm.

INRmeting
Hieronder ziet u een voorbeeld hoe u uw INR-waarde meldt.
Klik op ‘INR-meting’. U ziet onderstaand scherm.

 
 
 

 
 
 

 
 

Vul hier uw INR-waarde twee keer in en het moment van de 
meting. Wilt u alleen uw INR-waarde doorgeven? Kies dan  
voor ‘Opslaan naar overzicht’. Wilt u nog een andere melding 
doen? Klik dan op ‘Opslaan nieuwe melding’.
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Als u voor ‘Opslaan naar overzicht’ heeft gekozen, verschijnt 
onderstaand overzicht.

 
 
 

 
 
 

 
 

Ook hier heeft u nog de mogelijkheid om een nieuwe melding 
toe te voegen met de knop ‘Melding toevoegen >’.
Ook kunt u hier de INR-melding nog wijzigen of verwijderen.
•	 Wilt u de INR-melding wijzigen? Klik dan op het blauwe 

knopje met het potloodje.
•	 Wilt u een INR-melding verwijderen? Klik dan op de oranje 

knop met de prullenbak.

Heeft u alle meldingen ingevoerd? Klik dan op ‘Melding 
opslaan’. U ziet dan onderstaand scherm.

 
 
 

 
 
 

 
 Klik op de knop ‘OK’. U heeft de melding opgeslagen.

Daarna komt u direct in het scherm met de kalender. Rechts 
naast de kalender ziet u Historie. Dit is een overzicht van de 
INR-waarden die u heeft ingevoerd.

 
Dossier
Klik op de knop ‘Dossier’. In het dossier staan uw medische 
gegevens.
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Contact
Als u vragen heeft over de Trombosezorgportaal kunt u de 
Trombosedienst bellen via telefoonnummer (038) 424 25 21. 
U kunt op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur ook mailen: 
trombosezorg@isala.nl.

Wij helpen u graag.

Klik op ‘Basisgegevens’. In dit scherm leest u uw persoonlijke 
gegevens. Wilt u deze gegevens goed controleren? 
Wijzigingen kunt u aan ons doorgeven via de mail of 
telefonisch. 

Uitloggen
Als u klaar bent, kunt u uitloggen. Klik rechtsboven op de 
ronde persoonsknop. Dan klapt er een zwart menu uit, zoals 
op de afbeelding hieronder. Klik op ‘Uitloggen’.
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