
Disclaimer 
Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het 
gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging 
van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche. 
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VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie/spectrum 

Oraal alternatief: geen beschikbaar 

(Biologische beschikbaar <1%) 

Ernstige infecties met Gramnegatieven, sommige Gram 

positieve kiemen, mycobacteriën; geen anaeroben 1,2,3 

Meestal in combinatie met beta-lactam antibioticum Dosis 

Volwassenen: OD: 15-20mg/kg 1x/dag IV dosis1,2; 

≥25mg/kg mogelijk op intensieve 

zorgen en cystic fibrosis 4,6 

MDD: 5-7.5mg/kg 2-3x/dag IV1,2 

Max. dagdosis: 1.5g 

Obese patiënt (BMI ≥30 of ABW 

≥120% van IBW): bereken op 

gecorrigeerd gewicht (CBW; zie 

naslagwerk) 

Kinderen: Zie volwassenen 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie Interacties 

CrCl ≥ 90ml/min: geen aanpassing 

CrCl 89-60ml/min: geen aanpassing 

CrCl 59-30ml/min: 15-20mg/kg elke 48u cfr. TDM 

CrCl 29-15ml/min: 15-20mg/kg elke 72u cfr. TDM 

CrCl <15ml/min: 15-20mg/kg elke 96u of wanneer dal 

<2mg/L 

Dialyse: 15-20mg/kg 1-2u vóór dialyse 

Zie andere bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie Onverenigbaarheden 

Geen aanpassing nodig3 Zie PIF fiche 

Therapeutic drug monitoring PK/PD 

Spiegels in mg/L 3 

 Dal Piek 

OD <2 56-64 

MDD 5-10 15-30 

Piek/MIC ratio: >8 

 

Piekconcentratie-afhankelijk antibioticum 

Attest 

Amikacine Braun®: NVT 

Amukin®: cat A: enkel bij cystic fibrosis voor 

behandeling gevoelige kiem; cat B: gehospitaliseerde 

patiënten of ambulant indien tijdens voorafgaande 

hospitalisatie hiermee behandeld 

CAVE 

Nooit in bolus; nooit bij patiënten met myasthenia gravis 

of gekende familiale gevoeligheid voor AG-toxiciteit3,7 

Opgelet bij patiënten met neuromusculaire 

aandoeningen3 

MDD dosering: enkel bij endocarditis, febriele 

neutropenie, meningitis, uitgebreide brandwonden of 

ascites, zwangerschap1,5 
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Afkortingen:  

PK/PD: pharmacokinetics/pharmacodynamics; PIF: Product Informatie Fiche; NVT: niet van toepassing; SKP: Samenvatting van de kenmerken 

van het product, IV: intraveneus, CBW: corrected body weight; IBW: ideal body weight; ABW: actual body weight; MIC: minimaal inhiberende 

concentratie; OD: once daily – 1x/dag; MDD: multiple daily dosing; AG: aminoglycoside 

Bronnen: 
1 British National Formulary/British National Formulary for Children, March 2017; 2 Sanford Guide 2012-2013 ; 3 SKP Amikacine ; 4 Taccone FS, 

Laterre P-F, Spapen H, et al. Revisiting the loading dose of amikacin for patients with severe sepsis and septic shock. Critical Care. 

2010;14(2):R53; 5 www.uptodate.com; 6 Kucers’The use of Antibiotics, 6th edition, 2010; 7 Casano RA et al. Inherited susceptibility to 

aminoglycoside ototoxicity: genetic heterogeneity and clinical implications.Am J Otolaryngol. 1999;20(3):151-6. 


