anesthesiologie

Tijdelijk stoppen met het gebruik van
acenocoumarol voor de operatie
Binnenkort wordt u geopereerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat u drie dagen voor de
operatie stopt met het innemen van de acenocoumarol. In deze folder geven wij u
hier meer informatie over.
De anesthesioloog of arts preoperatieve
screening heeft het tijdelijk stoppen met het
gebruik van acenocoumarol met u besproken.
De operatiedatum en de datum waarop u
stopt met de acenocoumarol vindt u in de
opname brief.

Voor de operatie

Voor de periode zonder acenocoumarol heeft
u een recept voor injecties Fragmin
(dalteparine) gekregen. Deze injecties nemen
de werking van de acenocoumarol tijdelijk
over. De injecties spuit u op de dagen zoals
aangegeven in het schema. Indien de
trombosedienst u anders adviseert, dan volgt
u dat advies. Mocht de operatiedag wijzigen
dan kunt u de data in het schema aanpassen.
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Uw behandelend specialist geeft na de
operatie aan wanneer u de acenocoumarol
weer kunt innemen. Voordat u weer goed
ingesteld bent op uw eigen bloedverdunner
kan het nodig zijn dat u nog een aantal dagen
Fragmin (dalteparine) injecties moet
gebruiken. Een nieuw recept hiervoor krijgt u
van uw specialist.

Contact met trombosedienst

U dient de trombosedienst op de hoogte te
brengen van uw geplande operatie, het feit
dat u dient te stoppen met uw
bloedverdunner en als de operatie dag
wijzigt. Zij laten u weten wanneer u de INR
moet laten controleren en geven u advies.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze
folder? Neem dan contact op met ZGT
opnameplanning en anesthesie,
telefoon nummer 088 708 70 10 (optie 1).

1/2

november ’19

Acenocoumarol

Anesthesiologie

Check uw dossier op MijnZGT

2/2

11.12.2019

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op:zgt.nl/mijnzgt

