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VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie/spectrum 

 Indicaties 1,4: 

• Infecties van de luchtwegen (pneumonie) 

• Gecompliceerde urineweginfecties 

• Gecompliceerde infecties van de huid en weke delen 

• Gecompliceerde intra-abdominale infecties  

• Bacteriële meningitis 

• Bot- en gewrichtsinfecties 

Spectrum: 

Gevoelig voor Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp, 

Haemophillus influenzae, Esscherichia coli, Serratia spp, 

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus 

Dosis 

Volwassenen: Courante dosissen2,4: 

Intermittente toediening:  

• 2 g, 3 x daags 

Continu infuus:  

• Ladingsdosis: 2 g 

• onderhoudsdosis: 6 g per dag 

Specifieke doseringsschema’s 4,1: 

Longinfecties bij cystische fibrose: 

•  100 – 150 mg/kg/dag, 3 x daags 

(max 9 g/dag) 

Gecompliceerde UWI, huid en weke 

delen infecties : 

• 1-2g, 2 tot 3 x daags 

Meningitis, CNS infecties, 

osteomyelitis, gynaecologische 

infecties, HAP, bacteriëmie, febriele 

neutropenie  

• 2 g, 3 x daags 

Prothese – infecties, Pseudmonas 

aeruginosa: 

• 2 g, 3 x daags (gedurende 4 tot 

6 weken, al dan niet 

gecombineerd met een 

aminoglycoside) 

Intra-abdominale infecties (in 

combinatie met metronidazole): 

• 2 g, 3 x daags (gedurende 7 tot 

10 dagen) 

Kinderen3: Longinfecties bij cystische fibrose: 

• 150 – 200 mg/kg/dag in 4 – 6 

dosissen, max 12 g/dag  

• (in combinatie met tobramycine) 

Sepsis en ernstige infecties: 

• < 1 week en geboortegewicht < 

2 kg: 50 mg/kg/dag in 2 giften 

• < 1 week en geboortegewicht ≥  

2 kg: 100 mg/kg/dag in 2 giften 

• 1 tot 4 weken en 
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geboortegewicht < 2 kg: 100 

mg/kg/dag in 2 giften 

• 1 tot 4 weken en 

geboortegewicht ≥ 2 kg: 150 

mg/kg/dag in 2 giften 

• 1 maand tot 18 jaar: 100 – 150 

mg/kg/dag in 3 dosissen; max 6 

g/dag 

• Meningitis IV: 150 mg/kg/dag in 

3 dosissen 

• ernstige infecties: 200-300 

mg/kg/dag in 3 dosissen 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie2 Interacties 

Dosisaanpassing bij nierinsufficiëntie 

• 59 – 30 ml/min: 2 g, 2 x daags 

• 29 – 15 ml/min: 2 g, 1 x daags 

• ≤ 15 ml/min: 2 g, om de andere dag (elke 48 uur) 

Zie andere bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie4 Onverenigbaarheden 

Geen dosisaanpassing bij leverfunctiestoornissen Verenigbaar met NaCl 0,9%, glucose 5%, glucose 10%, 

NaCl 0,9% + glucose 5%, Ringer Lactaat 

Therapeutic drug monitoring PK/PD 

NVT Bactericied, tijdsafhankelijk antibioticum 

Attest 

NVT 

CAVE2 

• Flebitis 

• Neutropenie, thrombocytopenie, eosinofelie 

• Toename leverenzymen 

• Overgevoeligheid, rash 

Afkortingen:  

CAPD: continue ambulante peritoneale dialyse; CNS: Central Nervous System; CRRT: continue renal replacement therapy; HAP: Hospital Acquired 

Pneumonia; IV: intraveneus; NVT: niet van toepassing  

Bronnen: 

1 www.bcfi.be (SKP ceftazidime Fresenius Kabiven 09/2016); 

2 Sanford; 

3 www.kinderformularium.nl; 

4 UpToDate 


