
Overzicht van wijziging in de Kunst van het doseren d.d. 26 oktober 2011

 Pagina Oude tekst Nieuwe tekst c.q. toevoeging

 17 3e aandachtsstreepje literatuurverwijzing  23 toegevoegd 
 gewijzigd: (20, 21,22) 

 
 18 Literatuurverwijzingen 23 en 24 Gewijzigd in literatuurverwijzingen 24 en 25

 
 19 Achter literatuurverwijzing 22  23. Meer van der F. Zelfmanagement van
  literatuurverwijzing 23 toegevoegd  antistollingsbehandeling – consequenties voor 
    de toekomst? Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3691.
 
 25 Tabel 2.2. Therapeutische range 2,0 – 4,0 INR Therapeutische range 2,5 – 4.0 INR

 33 Hoofdstuk bergklimmen, 3e aandachtsstreepje: De INR kan op grote hoogte ontregeld raken.
  De INR kan op grote hoogte ontregeld raken  Als dit plaatsvindt, zal de INR in de meeste
  en dalen. gevallen dalen.

 79 Definitie van ernstige bloedingscomplicatie  Aangepaste definitie ernstige bloedingscomplicaties:
  aanpassen aan definitie uit het kwaliteitshandboek - 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.

 112/113 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  
 
 112/113 3e aandachtsstreepje in zijn geheel verwijderen geen

 112/113 4e aandachtsstreepje Wordt 3e aandachtsstreepje met de volgende tekst:
    Wanneer de moeder een VKA slikt en borstvoeding geeft, 

wordt hetzelfde beleid toegepast, dus per os 150 μg vita-
mine 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 

 112/113 5e aandachtsstreepje Wordt 4e aandachtsstreepje

 115 Literatuurverwijzing 7 Wordt literatuurverwijzing 8

  
  Literatuurverwijzing 7 7.   Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.  

Richtlijn vitamine K toediening bij pasgeborenen en 
zuigelingen, 2011. www.nvk.nl

 115 Literatuurverwijzing 9 en 10 toevoegen 9.   Olthof E, de Vries TW. Borstvoeding en orale anticoagu-
lantia. Tijdschr Kindergeneeskd 1993;61:175-177.

   10.   Geneesmiddelen, Zwangerschap en Borstvoeding. Lareb/
Teratologie Informatie Service 2011: 124-125.

 
 120/121 Kopje Dabigatran en Rivaroxaban, 5e regel ref. 2 wordt: zie ref.2, 4

   
 120/121 7e regel ref. 4,5 Wordt ref.5, 6  

 121 Achter referentie 3, referentie 4 invoegen 4.  Bauer KA. Recent progress in anticoagulant therapy:  
oral direct inhibitors of thrombin and factor Xa.  
J Thromb Haemost 2011; 9 (Suppl. 1): 12-19.


