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VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie/spectrum 

NVT Indicaties1,4,5: 

• Infecties van de luchtwegen 

(rhinopharynx), het urogenitaal 

stelsel, huid en weke delen, 

galwegen, beenderen en 

gewrichten. 

• Endocarditis 

• Sepsis 

Meestal als peri-operatieve 

antibioticaprofylaxie bij 

chirurgische ingrepen. 

 
Spectrum (in vitro)6: 

• Staphylococcus aureus en 

epidermidis (Methicilline gevoelig) 

• Enterococcus species 

• Gram-negatieve bacillen 

• Streptococcus 

• Enterobacteriaceae 

Dosis1,2,3 

Volwassenen: Peri-operatieve antibioticaprofylaxe 1,2,7:  

• Tot 120 kg: 2 g, 30 minuten voor incisie 

• > 120 kg: 3 g, 30 minuten voor incisie 

Toediening: niet meer dan 1 uur maar ideaal 30 min 

voor de incisie. 

Extra doses:  

• wanneer de ingreep langer duurt dan tweemaal 

de halfwaardetijd van Cefazoline (T1/2 = 1.5 

uur). Hier: elke 4 uur.2 

• bij de start van extracorporele circulatie,  1 uur 

na het van de pomp gaan en 8u na de laatste dosis 

• bij massieve transfusie of hemodilutie   ( > 

1500ml) 

Specifieke doseringsschema’s 1,2,4: 

• 1 tot 2 g,  3 à 4 x/dag 

Max dosis/dag: 12 g bij zeer ernstige infecties 

Kinderen: Peri-operatieve antibioticaprofylaxe 3: 

30 minuten voor incisie 

Toediening gedurende 1 dag (dag van ingreep) 

• jonger dan 1 week en geboortegewicht < 2000 gr: 

50 mg/kg/dag in 2 doses  

• Jonger dan 1 week en geboortegewicht ≥ 2000 gr: 

100 mg/kg/dag in 2 doses  

• 1 week tot 4 weken oud: 150 mg/kg/dag in 3 

doses  

• 1 maand tot 18 jaar oud: 30 mg/kg/dosis 

éénmalig. Bij ingrepen > 4 uur een tweede dosis 

geven. max: 2g/dosis 

Extra doses volgens criteria dienen toegediend te 

worden: 

• wanneer de ingreep langer duurt dan tweemaal 

de halfwaardetijd van Cefazoline (T1/2 = 1.5 

uur) Hier: elke 4 uur.2 

• bij de start van extracorporele circulatie,  1 uur 

na het van de pomp gaan en 8u na de laatste dosis 

• indien er nood is aan massieve transfusie of 

hemodilutie (20 à 30 ml/kg) 
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Specifieke doseringsschema’s (1 maand tot 18) jaar 1,3: 

Zeer gevoelige gram-positieve kiemen: 

• 25 – 50 mg/kg/dag over 2 tot 4 dosissen 

Minder gevoelige gram-positieve kiemen en gram-

negatieve kiemen: 

• Max 100mg/kg/dag over 3 tot 4 dosissen 

• Max dosis/dag: 6 g  

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie Interacties 

Voor peri-operatieve profylaxe1,3:  

• geen dosisaanpassing 

• toediening van extra dosis is niet nodig bij patiënten met chronische 

nierinsufficiëntie 

Andere indicaties (behandeling) 1,3: 
Dosisaanpassing bij nierinsufficiëntie 
• 15 – 29 ml/min:  

o gewone dosis: 1 g q12h  

o hoge dosis: 2g q12h-24u 

• < 15 ml/min:  

o gewone dosis:1-2g q24-48h 

o hoge dosis: 2g q24h 

Zie andere bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie1,3 Onverenigbaarheden 

NVT Zie PIF fiche 

Therapeutic drug monitoring PK/PD 

NVT Tijdsafhankelijk antibioticum, 

bactericied5 

Geëlimineerd via glomerulaire filtratie5 

Attest4 

NVT 

CAVE1 

• Flebitis 

• Convulsies (bij patiënten met 

nierfunctiestoornissen) 

• Toename waarden van 

leverenzymen 

• Overgevoeligheid, rash 

• Wanneer anaërobe dekking 

noodzakelijk is, dient cefazoline 

gecombineerd te worden met 

ornidazole (1 g IV) of 

metronidazole (500mg IV). 

• IgE gemediaeerde allergie: 

alternatieve schema’s op basis van 

aztreonam en vancomycine. 

Afkortingen:  

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

van het product 

Bronnen: 

1 www.bcfi.be (SKP); 2 Sanford; 3 www.kinderformularium.nl; 4 UpToDate; 5 www.farmacotherapeutischkompas.nl (laatst geraadpleegd op 

7/07/2017); 6 antibioticagids UZ Leuven; 7 IGGI Gids (laatst geraadpleegd op 19/07/2018) 


