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Hoofdstuk bergklimmen, 3e aandachtsstreepje:
De INR kan op grote hoogte ontregeld raken
en dalen.

De INR kan op grote hoogte ontregeld raken.
Als dit plaatsvindt, zal de INR in de meeste
gevallen dalen.
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Aangepaste definitie ernstige bloedingscomplicaties:
- iedere intracraniële bloeding
- iedere gewrichtsbloeding, objectief
gediagnosticeerd
- iedere bloeding die leidt tot dood, bloedtransfusie,
opname in ziekenhuis voor behandeling van de bloeding)
of operatief ingrijpen.

Borstvoeding en Vitamine K
Aan zuigelingen die borstvoeding krijgen, wordt vervolgens
2e aandachtsstreepje, eerste zin:
per os 150 μg vitamine K per dag gegeven, vanaf dag 8
Aan zuigelingen…t/m de 13e week.	tot 3 maanden na de geboorte; dit komt overeen met een
cumulatieve dosis van 1 mg per week.7, 8
3e aandachtsstreepje in zijn geheel verwijderen

geen

Wordt 3e aandachtsstreepje met de volgende tekst:
112/113
4e aandachtsstreepje
			Wanneer de moeder een VKA slikt en borstvoeding geeft,
wordt hetzelfde beleid toegepast, dus per os 150 μg vitamine K per dag tot 3 maanden na de geboorte, ook als de
borstvoeding daarna wordt gecontinueerd. Acenocoumarol
gaat niet over in de moedermelk. Fenprocoumon wordt
slechts in geringe mate uitgescheiden in de moedermelk
en mag bij borstvoeding worden voorgeschreven.9, 10
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Kopje Dabigatran en Rivaroxaban, 5e regel ref. 2
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