
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 

PO: ± 70% • Bovenste en onderste luchtweginfecties 
• Huidinfecties 
• Urineweginfecties 
• Bacteriële endocarditis 
• Meningitis 

Dosis 

Volwassenen: PO:  
• 500mg q6h-q8h 

• 1 g q8h 

IV: 
• 1g tot 2g q6h-q8h  
• HD: 2g q4h 

Kinderen: PO: 
• < 40 kg 

40- 90 mg/kg/dag in 2 - 4 doses, 
max: 3g/dag  
Hoogte dosering afhankelijk van 
indicatie, de ernst van de ziekte 
en de gevoeligheid van de 
ziekteverwekkers. 
Meestal volstaat 50 mg/kg/dag 
≥ 40 kg 
750 - 3000 mg/dag in 2 - 4 
doses  
Hoogte dosering afhankelijk van 
indicatie, de ernst van de ziekte 
en de gevoeligheid van de 
ziekteverwekkers. Het 
omslagpunt van 40 kg komt 
voort uit de literatuur. Er is geen 
reden waarom kinderen < 40 kg 
een hogere dosis (kunnen) 
krijgen dan kinderen ≥ 40 kg; de 
doseringen hierboven beschreven 
geven per gewichtscategorie 
goede resultaten. 

IV:  
• 1 maand tot 18 jaar  

100 mg/kg/dag in 3 - 4 doses, 
max: 12g/dag 
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Aanpassingen bij ↓ nierfunctie Interacties 

PO: 
• eGFR ≥ 90 ml/min: 500 mg q6-8h, HD: 1 g q8h 
• eGFR 89-60 ml/min: 500 mg q6-8h, HD: 1 g q8h 
• eGFR 59-30 ml/min: 500 mg q8-12h, HD: 1 g q8-12h 
• eGFR 29-15 ml/min: 500 mg q12h, HD: 1 g q12h 
• eGFR < 15 ml/min: 500 mg q12h, HD: 1 g q12h 

IV:  
• eGFR ≥ 90 ml/min: 1 tot 2 g q6-8h 
• eGFR 89-60 ml/min: 1 tot 2 g q8h 
• eGFR 59-30 ml/min: 1 tot 2 g q8-12h 
• eGFR 29-15 ml/min: 1 tot 2 g q12h 
• eGFR < 15 ml/min: 1 tot 2 g q24h 

Zie andere bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie Onverenigbaarheden 

/ Geen bijzonderheden 

Therapeutic drug monitoring PK/PD 

/ 1u stabiel in glucose 5% 

Attest 

/ 

CAVE 

 

Afkortingen:  

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

van het product 

Bronnen: 

1 UpToDate: Amoxicillin: Drug information  

http://www.uptodate.com/contents/amoxicillin-drug-information?source=search_result&search=amoxicillin&selectedTitle=1%7E150 

(laatst geraadpleegd op 22/05/2015); 

2 Clamoxyl wetenschappelijke bijsluiter (Versie 33 geraadpleegd op 22/05/2015);  

3 Clinical Pharmacology: Amoxicillin;  

https://www.clinicalpharmacology.com/Forms/Monograph/monograph.aspx?cpnum=31&sec=mondesc&t=0 (Laatst geraadpleegd op 

28/05/2015);  

4 Pletmedicatie.be: 

http://www.pletmedicatie.be/nl/Product/169/0/Clamoxyl%20500%20mg.aspx (Laatst geraadpleegd op 22/05/2015);  

5 Swab.nl (laatst geraadpleegd op 24/11/2015); 

6 The Sanford guide to Antimicrobial therapy 2012 – 2013; 

7 Kinderformularium.nl (laatst geraadpleegd op 2/12/2015) 


