
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/spectrum3,5 

NVT Breed spectrum 

 

Actief tegen de meeste Gram positieven. 

Actief tegen vele Gram negatieven, maar niet tegen 

ESBL’s.  

Niet actief tegen o.a. Pseudomonas, Enterococcus en 

Listeria!  

 

Gebruikt bij allerlei ziekenhuisinfecties. 

 

Dringt goed door BHB bij meningitis. 

 

Gebruikt bij ziekte van Lyme (neuroborreliose).  

 

Dosis 

Volwassenen1: UD (IV/IM): 1 – 2 G q 24u 

HD (IV/IM): 2 G q 12u 

Kinderen2: 

(> 1 maand) 

Profylaxe meningokokkose(<12j): 

125mg IM éénmaal 

Bacteriële meningitis (<18j):  

100 mg/kg/dag in 1 dosis IV/IM 

(max:4g/dag uitzonderlijk!)**  

Lyme: 

• < 9 jaar: 100 mg/kg/dag in 1 

dosis  (max:2g/dag) 

• ≥ 9 jaar: 2G/dag 

Vroege gedissemineerde lymziekte: 

14 dagen 

Chronische neuroborreliose: 30 

dagen 

Andere (<18j): 

50 - 100 mg/kg/dag in 1 dosis IV/IM 

(max:2g/dag)* 

**>2G enkel IV geven, 1 G of 50 

mg/kg IV: langzaam over > 30min. 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie1,4 Interacties 

NVT Zie ander bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie3,4 Onverenigbaarheden 

GEEN Zie PIF fiche 

Neerslagvorming met calciumhoudende oplossingen of 

producten! 

Therapeutic drug monitoring PK/PD3 

NVT Tijdsafhankelijk 

Bactericied 

T1/2: 8 uur 

Attest6 

Attest plichtig voor ambulante patiënten 

CAVE3 

Max 1G IM per zijde injecteren. IM toediening mogelijk 

met lidocaïne-oplossing. 

Kruisallergie mogelijk bij IgE-gemedieerde penicilline-

allergie. 

Bepaalde generieken kunnen enkel bij hospitaalgebruik. 
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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; UD: usual dose; MD: medium dose; HD: high dose; ESBL: extended spectrum Beta-lactamase; 

roducerende stam; BHB: bloed-hersenbarrière  

 

Bronnen: 
1 The Sanford Guide to antimicrobial therapy 2012-2013; 2www.kinderformularium.nl (laatst geraadpleegd op 10/11/2016); 3 SKP (laatst 

geraadpleegd op 10/11/2015); 4 www.uptodate.com (laatst geraadpleegd op 15/11/2016) 5 Antibiotica, cursus opleiding 

ziekenhuisapotheker, Prof. J. Verhaegen, KU Leuven; 6 BCFI 

 


