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Inleiding 
 
Voor u ligt een verkorte handleiding voor het Digitaal Logboek antistolling. Hierin geven we u een indruk van een aantal schermen van uw 
digitaal dossier. 
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1 De homepage 

 

De navigatiebalk 

De homepage is de plek 
waarvandaan u al uw 
gegevens kunt benaderen. 
Links ziet u een navigatiebalk 
waarmee u andere pagina’s in 
het logboek kunt openen. 
Bovenin ziet u gegevens over 
uw afspraken met de 
trombosedienst en gegevens 
over uw meest recente 
doseerschema. (leeg bij 
nieuwe gebruikers). Onderin 
het scherm ziet u eventueel 
aan u gestuurde berichten. U 
kunt nu uw gegevens gaan 
invoeren. Dit gaat volgens een 
vaste volgorde:  

• logboek (wat heeft u 
ingenomen) bijwerken 

• INR meten en invoeren  
• Doseerschema (wat 

gaat u innemen) in -
voeren  

Klik op Invoeren logboek. Het 
scherm Invoeren logboek 
verschijnt. 

Afspraken met de 
trombosedienst 

Het doseerschema  
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2 Invoeren logboek 

 

Hier ku nt u het aantal 
tabetten invoeren dat u de 
afgelopen doseerperiode 
heeft ingenomen. De dag 
van vandaag staat in een 
rode rand. Als u daarmee 
klaar bent klikt u op Opslaan
Het scherm Overzicht 
logboek verschijnt. 

Voer hier het aantal tabletten in 
dat u heeft geslikt. 

Klik daarna op Opslaan  
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3 Invoeren INR 

 

U ziet ‘Datum meting’ de 
datum en waarde van de 
laatste INR. Onder deze 
mededeling ziet u de datum 
van vandaag. U kunt deze 
veranderen om bijvoorbeeld 
INR’s uit het verleden in uw 
logboek op te nemen. 

• Klik één keer op het 
veld ‘INR:’ 

• Voer de INR in; 
• Voer eventueel een 

mededeling in (mbt. 
bloedingen, ziekte 
ed). Deze mede-
delingen worden 
altijd gelezen door 
de trombosedienst, 
weest u aub zorg -
vuldig met het 
gebruik van deze 
mogelijkheid en laat 
het veld leeg als u 
niets wil mededelen. 

• Klik op Opslaan  
Het scherm INR is 
vastgelegd  verschijnt. 

Vul hier alleen klachten , bloedingen 
ed. in. 
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4 Invoeren doseerschema 

 

De trombosedienst controleert uw doseerschema. Mocht de Trombosedienst 
besluiten om uw doseerschema aan te passen dan ontvangt u daarvan bericht 
via e -mail en een bericht in uw Digitaal Logboek  

Hier kunt u de door u 
bepaalde dagdoseringen 
invoeren Het lichtblauwe deel 
geeft de maximale lengte van 
de periode tussen twee INR-
metingen weer, in dit geval 
dus 7 dagen. Het kan 
voorkomen dat u te laat bent 
met het invoeren van de INR, 
daarom is er nog een 
tolerantieperiode waarbinnen 
u nog een meting kunt 
invoeren. 

• Voer uw dosering in in 
de velden; 

Klik op Opslaan om de 
gegevens op te slaan.Er wordt 
gevraagd om bevestiging. 
 
De Homepage verschijnt, 
met daarop uw nieuwe 
doseerschema. 
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5  Printen doseerschema 

 

Klik op Print doseerschema , 
het schema wordt afgedrukt. 
Sluit het scherm door op het 
kruisje rechtsboven te klikken. 
U komt weer in de homepage. 
 

Klik hier om uw doseerschema 
af te drukken. 
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6 Overzicht INR 

 

Hier ziet u de INR’s uit het 
verleden. U ziet de datum en 
tijd van invoeren, de hoogte 
en het type. 
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7 Berichten versturen 

  

Klik op het onderwerp om het bericht te openen. 

Als u op de link Uw berichten 
klikt opent het berichtencentrum. 
Hiervandaan kunt u berichten 
ontvangen van en sturen naar de 
trombosedienst en het 
servicecenter.  
 
U ziet het scherm Uw berichten. 
Daarop staan bovenaan drie links:  

• Postvak in 
• Bericht opstellen 
• Naar het archief 

Daaronder staat de lijst met de 
aan u gestuurde berichten. Als u 
op het onderwerp klikt opent u het 
bericht. Als u een bericht heeft 
geopend krijgt u het scherm 
Bericht lezen te zien. 
 

Na klikken op de tab 
Bericht_opstellen verschijnt 
dit scherm. Hier kunt u 
berichten sturen naar het 
servicecenter (technische 
vragen) of de trombosedienst 
(medische vragen). 

• Klik op 
‘trombosedienst’ of 
‘service center’. 

• Kies de prioriteit: 
‘Hoog’ als er een 
onmiddellijke reactie 
vereist is; 

• Schrijf uw bericht en 
klik op Verstuur en 
archiveer. 

Uw bericht wordt in het 
archief geplaatst zodat u het 
later nog kunt teruglezen. 

Kies de ontvanger: Trombosedienst 
of Service center. 

Kies de prioriteit; ‘Hoog’ alleen als er 
onmiddellijk gereageerd moet worden. 
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8 Uw gegevens 

 

Op deze pagina kunt u uw 
gegevens inzien. U kunt ze 
niet zelf veranderen. Als u iets 
wilt veranderen kan dat door 
het versturen van een bericht 
naar de trombosedienst. 
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9  Voorwaarden 

 

Deze link opent de pagina met 
de algemene voorwaarden 
voor gebruik van de site en de 
privacyverklaring van 
Portavita. Neem even rustig 
de tijd om deze door te lezen 
zodat onduidelijkheid op dit 
gebied wordt voorkomen. 

Klik op Ga terug  om terug te keren naar het vorige scherm. 


