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VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie/spectrum 

IV/PO: BB: 75% (zowel amoxicilline als clavulaanzuur)1,2 Indicatie: breed toepassingsgebied 1,3 

 

Spectrum:  

• Breed-spectrum (Gram-positief, Gram-negatief, 

anaeroben)   

• geen Pseudomonas 

• geen MRSA 

Dosis 

Volwassenen: Intraveneus:  

• 1g/200mg: 4x/dag  

• 2g/200mg: 3x/dag, 

uitzonderlijk 4x/dag bij ernstige 

infecties 

Oraal:  

• Immediate release (meeste 

vormen): 3 à 4/dag  500mg-

125mg; 3x/dag 875mg-125mg 

• Extended release vorm 

(Augmentin Retard): 2x/dag 2 

tabletten van 1g-62.5mg(enkel 

luchtweginfecties) 

Kinderen: Intraveneus:  

• Amoxicilline/clavulaanzuur ratio 

5:1 (vb. 1g/200mg): 100-

150mg/kg/dag in 3-4 doses, 

maximaal 4g/dag (gerekend als 

amoxicilline) 

• Amoxicilline/clavulaanzuur ratio 

10:1 (vb. Augmentin P 

1000mg/100mg): < 3 maanden 

of < 4kg lichaamsgewicht: 

50mg/kg 2x/dag; ouder dan 3 

maanden 50mg/kg 3x/dag 

(beiden gerekend als 

amoxicilline) 

Oraal: 40-90mg/kg/dag in 3 doses 

(gerekend als amoxicilline) 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie1,4,5,6 Interacties9 

CrCl >30ml/min: 

• Intraveneus: Geen dosisaanpassing 

• Oraal – immediate release: Geen dosisaanpassing 

• Oraal-extended release: Geen dosisaanpassing 

CrCl 10-30ml/min: 

• Intraveneus: Zelfde dosis om de 12u 

• Oraal – immediate release: Zelfde dosis om de 12u 

Zie andere bronnen 
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• Oraal-extended release: Contra-indicatie: gebruik 

immediate release 

CrCl <10ml/min: 

• Intraveneus: Oplaad: normale dosis dan ½ dosis 

om de 12u 

• Oraal – immediate release: Zelfde dosis om de 12-

24u 

• Oraal-extended release: Contra-indicatie: gebruik 

immediate release 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie2,5 Onverenigbaarheden10 

Voorzichtigheid gewenst bij verstoorde leverfunctie. 

Voorgeschiedenis van clavulaanzuur-gerelateerde 

levertoxiciteit is een contra-indicatie. 

• Enkel toedienen in NaCl 0.9% 

• Oplossing slechts 1 à 2 u stabiel (afhankelijk van 

producent) 

Therapeutic drug monitoring PK/PD1 

Geen monitoring noodzakelijk • Tijdsafhankelijk 

• bactericied antibioticum (T>MIC) 

Attest 

Bron: Bcfi - RIZIV 

CAVE 

• Eén flacon van 2g-200mg is NIET gelijk aan 2 

flacons van 1g-200mg. Dit resulteert in dubbele 

dosis clavulaanzuur met verhoogde kans op 

levertoxiciteit en cholestatische icterusVaak 

voorkomende nevenwerking2,5,7,8:  

• Per os: GI-bijwerkingen 

• PO en IV: frequent hepatotoxiciteit op 

clavulaanzuur; meer bij therapieduur > 14dagen, 

ouderen >65j en mannen. Soms ook laattijdig 

(meerdere weken na stop therapie). 

Afkortingen:  

ALT: Alanine transaminase; AST: Aspartaat transaminase; ALP: alkalisch fosfatase; GGT: gamma-glutamyltransferase; CrCl: creatinine klaring.  

Bronnen: 

1 The Sanford Guide 2012-2013; 2 British National Formulary 2016; 3 British National Formulary for Children 2016; 4 Kinderformularium 

http://www.kinderformularium.nl; 5 wetenschappelijke bijsluiter Augmentin en Augmentin P; 6 The Renal Drug Handbook 3rd edition 2009; 7 

Livertox® 2015 http://livertox.nlm.nih.gov/AmoxicillinClavulanate.htm; 8 AHFS Drug Information 2015; 9 Stockley's Drug Interactions 2015; 10 

The Handbook of Injectable Drugs 2015 


