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Naast de VKA moet het LMWH minimaal 5 
dagen worden gegeven en mag pas worden 
gestaakt als de INR-waarde 
achtereenvolgens tweemaal in de 
therapeutische range ligt met een tussen- 
periode van minimaal 24 uur 
 

Tekst ‘in     de  therapeutische   range..’ is 
gewijzigd in: 
   
‘..  boven de ondergrens van de 
therapeutische range…’ 
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Als er bij de start van de VKA ook een LMWH 
wordt voorgeschreven, moet de LMWH 
minimaal 5 dagen subcutaan worden 
gespoten en deze mag pas worden gestaakt 
als de INR-waarde         achtereenvolgens            
tweemaal  in   de   therapeutische    range   ligt  met 
een  tussenperiode     van minimaal  24 uur.  
 
Als de INR-waarde boven de therapeutische 
range ligt  tijdens  het gebruik van een LMWH, 
is  een algemeen advies om de toediening van 
de LMWH te continueren en de INR omlaag 
te brengen. 

De tekst 
‘tweemaal   in    de       therapeutische     
range’ 
gewijzigd in: 
‘ ‘ tweemaal   boven de ondergrens van de 
therapeutische range    
 
 
Tekst gewijzigd naar: 
Als tijdens  het gebruik van een LMWH de 
INR snel stijgt en boven de bovengrens van 
de therapeutische range komt dan dient de 
INR naar beneden te worden bijgesteld. 
 
Toegevoegde tekst: 
Hierbij zal, zeker bij gebruik van 
fenprocoumon, toediening van een geringe 
hoeveelheid vitamine K (1-3 mg) overwogen 
moeten worden. Omdat er in deze situatie 
sprake is van een instabiele instelling en er 
geen zekerheid is over het verloop van de 
INR in de komende dagen dient de LMWH, 
dus ondanks dat de INR boven de 
streefwaarden ligt, te worden voortgezet 
totdat de INR redelijk stabiel is. Hierbij kan, 
zeker bij een hoge INR overwogen worden 
één toediening van de LMWH over te slaan. 
Er dient naar gestreefd te worden de periode 
van gebruik van de combinatie van VKA en 
LMWH zo kort mogelijk te houden, uiteraard 
met tenminste 5 dagen overlap. 
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Intramusculaire injecties met een volume ≤ 
1ml kunnen in de bovenarm ………………… 
Alle vaccinaties mits ≤ 1 ml kunnen i.m. 
worden verricht, mits de antistolling stabiel is 
ingesteld. 

Teken ‘<’ gewijzigd in ‘≤’: 
   
 

 


