
id Omschrijving Toelichting VO VM VV

1 Addison crisis profylaxe Bij een bijnierschorsinsufficiëntie moet bij mentale of fysieke stress (bijvoorbeeld koorts en/of infectie, 

trauma en ingrepende) de (hydro)cortisondosis verdubbeld of verdrievoudigd worden (minimaal 40 mg/dag) 

ter voorkoming van een Addison crisis. Als orale inname niet mogelijk is zo spoedig mogelijk 100 mg 

hydrocortison of 25 mg prednisolon im of iv toedienen. Zie ook de NHG/InEen ontregelingskaart bij 

Addisoncrisis

1 2

2 Endocarditis profylaxe Maatregelen ter voorkoming van endocarditis. Bijvoorbeeld na correctie van een VSD, waarvoor antibiotica 

geindiceerd is in de eerste 6 maanden na de ingreep. Zie voor indicaties en benodigde maatregelen de NHG-

Behandelrichtlijn Endocarditisprofylaxe. 

1 2

3 Profylaxe bij bloedingsziekten Hieronder vallen voorzorgsmaatregelen zoals die bij specifiek optredende events nodig zijn. Bijvoorbeeld: 

cave gewrichtsbloeding bij trauma, laagdrempelig insturen voor toediening stollingsfactorpreparaat; of dag 

voor bloedige ingreep starten met Cyklokapron 

1

4 Profylaxe bij endoprothese Bij patiënten met een endoprothese zijn soms maatregelen nodig ter voorkoming van infectie van deze 

prothese. Bijvoorbeeld: Bij cystoscopie met positieve urinekweek, bij endoscopie of tandheelkundige ingreep 

tijdens infectie en bij oesofagoscopische ingrepen: augmentin 500/125 mg 1x2 tabletten, een uur voor de 

ingreep. Bij overgevoeligheid: clyndamycine 600 mg. Indicatie en maatregelen worden meestal aan u 

gecommuniceerd door de specialist. 

1

5 Profylaxe bij immuun 

gecompromitteerde patient

Maatregelen of voorzorgen bij specifieke immuunstoornissen, zoals IgA-deficiëntie, SCID of Aids of bij het 

gebruik van immunosuppressieve medicatie. Bijvoorbeeld: Geen levend-verzwakte vaccinaties geven. Soms 

is er verminderde immuunrespons op vaccins en moet titercontrole worden overwogen. Overweeg 

laagdrempelig antibiotica.
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6 Profylaxe na lymfeklierdissectie Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van complicaties na een lymfeklierdissectie. Bijvoorbeeld: geen 

bloeddruk meten of injecties geven in rechterarm (okselkliertoilet).

1

7 Profylaxe bij (functionele) asplenie Het gaat hier om maatregelen naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis bij patiënten met een 

(functionele) asplenie. Bijvoorbeeld: bij koorts, honden- of kattenbeet: start antibiotica 

(amoxicilline/clavulaanzuur 50/12.5 mg/kg/dg in 3 doses, maximaal 3 dd 500/125 mg); bij reizen: zorgvuldige 

toepassing van malariaprofylaxe en alertheid op tekenbeten (Babesiosis). Zie ook: RIVM Richtlijn voor 

preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie. 

1 2

8 Trombose profylaxe Het gaat hier om aanvullende maatregelen zoals bijvoorbeeld: klasse II steunkous bij vliegreis. Behandeling 

met antistollingsmiddelen wordt vastgelegd in het medicatiedossier. 

1

9 Profylaxe bij bijzonder resistente 

micro-organismen (BRMO) 

Algemene voorzorgsmaatregelen op het gebied van handhygiëne, kleding en persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Bij opname in (psychiatrische) ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en 

voorzieningen voor kleinschalige woonvormen voor ouderen zijn aanvullende maatregelen nodig en wordt bij 

verwijzing dragerschap voor BRMO gemeld. Zie ook: LCI richtlijn BRMO.
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