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Geachte heer, geachte mevrouw, 
 
De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) heeft in haar Ledenvergadering 
van 6 oktober jl. besloten de internationale therapeutische INR ranges te gaan hanteren: 
voor de 1e intensiteitsgroep 2.0-3.0 en voor de 2e intensiteitsgroep 2.5-3.5.  
 
De FNT hanteert op dit moment voor zowel de 1e als de 2e intensiteitsgroep nog waarden 
die afwijken van internationaal gehanteerde grenzen. Argumenten rond patiëntveiligheid, 
onder andere het voorkómen dat de INR onder de 2.0 komt te liggen, liggen hieraan ten 
grondslag.  
 
De Richtlijnwerkgroep Antitrombotisch beleid die het afgelopen jaar is gestart met het 
herschrijven van de Richtlijn Diagnostiek, Preventie en behandeling van Veneuze 
Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose, CBO 2008, heeft de FNT 
per brief in augustus jl. benaderd met het verzoek gezamenlijk op te trekken wat betreft 
therapeutische ranges en streefgrenzen. Vanuit de eigen FNT-achterban is in 2014 al het 
verzoek gekomen om ons als FNT te conformeren aan de internationaal gehanteerde 
waarden. Op die manier is immers beter internationale benchmarking mogelijk. Een 
werkgroep die hiervoor is ingesteld heeft daarop nadere literatuurstudie gedaan en 
gediscussieerd over de wenselijkheid van een eventuele koerswijziging. Dit heeft 
geresulteerd in bovengenoemd besluit. 
 
De regionale trombosediensten in Zuid-Oost Brabant gaan de nieuwe ranges met ingang 
van 1 januari 2016 hanteren. Echter, in het geval van individueel-bepaalde afwijkende 
streefwaarden kan voor een klein deel van de cliënten dat enkele weken later 
plaatsvinden. Mogelijk neemt de trombosedienst hier contact met u over op. Ik verzoek u 
dan ook om begrip en uw medewerking te verlenen indien nadere afstemming nodig is. 

 
Alle patiënten die zijn ingeschreven bij onze trombosedienst worden schriftelijk door ons 
geïnformeerd. Daarnaast is betreffende patiëntenbrief op onze website geplaatst, 
waarnaar tevens verwezen wordt op de antistolkaart. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
mede namens dr. J. Vincent, Medisch Leider, 
 
Trombosedienst Elkerliek Ziekenhuis Helmond 


