
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. 

1 

WERKGROEP Antibiotica  

CONTACT antibiotica@vza.be 

VERSIE 2019-01-10 

FICHE BENZATHINEBENZYLPENICILLINE  

 
VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie/spectrum3,5 

NVT Profylaxe of behandeling van:  

• Huidinfecties (bv erysilepas) 

• Infecties door Treponema spp. (bv syfilis, 

framboesia, pinta en bejel) 

Geen indicatie: neurosyfilis of syfilis met pathologische veranderingen 

in de liquor cerebrospinalis. 

Spectrum:  

• Staphylococcus spp. en Streptococcus spp., 

Neisseria gonorrhoeae en Treponema pallidum. 

• Minder gevoelig zijn: Enterococcus faecalis, 

Haemophilus influenzae en Neisseria meningitidis. 

Dosis 

Volwassenen1: IM: 1,2 – 2,4 MIE  

Kinderen2: 

(> 1 maand) 

IM:  

• ≥ 1 jaar en < 20 kg: 0,6 MIE  

• ≥ 20 kg: 1,2 MIE 

(eenmalig tot om de 3-4 weken) 

 

Congenitale syfilis (bij voorkeur 

IV): 50 000 IE/kg/dosis. Max: 2 400 

000 IE 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie1,4 Interacties 

NVT Zie ander bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie3,4 Onverenigbaarheden 

NVT Zie PIF fiche 

Therapeutic drug monitoring PK/PD3 

NVT Tijdsafhankelijk 

Bactericied 

Depotvorming thv de huid à penicilline detecteerbaar in 

serum tot 30 dagen na IM toediening 

Attest6 

Attestplichtig voor ambulante patiënten 

CAVE3,4 

Als een dosis van 2.400.000 I.E. moet worden toegediend, 

moet in het bovenbuitenkwadrant van de twee billen 1 

PENADUR LA worden ingespoten. 

PENADUR LA mag niet intraveneus worden ingespoten. 

 

Er is geen IV vorm beschikbaar in België 

 

Penadur-LA® is in stockbreuk, Lentocilline® is het 

derogatieproduct. Toediening van Lentocillin® wordt 

ervaren als pijnlijk. TIPS:  

• gebruik linisol 1%® als oplosmiddel 

• gebruik een naald van 18G (in plaats van  bv 21 G).  

• Plaats het product op kamer temperatuur bij 

inspuiting 
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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: intravenous; IM: intramusculair; MIE: miljoen eenheden: UD: usual dose; MD: medium dose; HD: high dose; ESBL: extended 

spectrum Beta-lactamase; roducerende stam; BHB: bloed-hersenbarrière  

Bronnen: 

1IGGI (laatst geraadpleegd op 08/11/18); 2www.kinderformularium.nl (laatst geraadpleegd op 08/11/2018); clinical pharmacology (laatst 

geraadpleegd op 08/11/2018); Wetenschappelijke bijsluiter Penadur LA (laatst geraadpleegd op 26/11/2018 via www.bcfi.be)  


