
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 

IV -> PO switch: BB: 70 à 80 % (maar de PO vorm is 

hoger gedoseerd, dus switch van zodra PO mogelijk te 

adviseren) 

Spectrum: gramnegatieven (incl. Pseudomonas), 

methicilline-gevoelige staphylokokken, en atypische 

kiemen. 

Dosis 

Volwassenen1,2: Standaard: 

• PO: 500 mg 2x/dag 

• IV: 400 mg 2x/dag over 1 uur 

als dusdanig 

Hoge dosis (ernstige infecties, 

moeilijk te bereiken plaatsen):  

• PO: 750 mg 2x/dag 

• IV: 400 mg 3x/dag over 1 uur 

als dusdanig 

Kinderen3,7: PO: 30 mg/kg/dag in 2 doses, max: 

1.500mg/dag 

IV: 20 - 30 mg/kg/dag in 2 - 3 doses, 

max: 1.200mg/dag 

Mucoviscidose:  

• PO:30- 40 mg/kg/dag in 2 doses 

, max: 3.000mg/dag 

• IV: 20-30 mg/kg/dag   in 2 - 3 

doses  , max: 2.000mg/dag 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie2,6,7 Interacties 

CrCl 15-59ml/min:  

• PO standaard: 500 mg q 12 – 24 u 

• PO hoog: 750 mg q 12 - 24 u 

• IV standaard: 400 mg q 12-24 u 

• IV hoog:  400 mg q 8- 12 u 

CrCl < 15 ml/min: 

• PO standaard: 500 mg q 24 u 

• PO hoog: 750 mg q 24 u 

• IV standaard: 200- 400 mg q 24 u 

• IV hoog:  400 mg q 24 u 

Fysico-chemische incompatibiliteit1,5:   

Complexatie met twee- en driewaardige kationen (Mg2+, 

Fe2+,Al3+, Zn2+, Ca2+), polymere fosfaatbinders 

(sevelamer en lanthanumcarbonaat), antacida, 

didanosine oplossing, zuivelproducten => Orale 

ciprofloxacine minimum 2 u voor of na innemen 

 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie Onverenigbaarheden 

  

Therapeutic drug monitoring PK/PD 

 Bactericied, concentratie-afhankelijk  

(Cmax/MIC, AUC/MIC) 

Attest 

NVT 
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CAVE 

QT-verlenging1,2 

Tendinitis/peesruptuur1,2 (risicofactoren: corticoïden, lft 

> 60 jaar, transplant) 

Afkortingen:  

IV: intraveneus; PO: peroraal; BB: biologische beschikbaarheid; MIC: minimaal inhiberende concentratie; AUC: area under the curve; NVT: niet 

van toepassing 

Bronnen: 

1 Wetenschappelijke bijsluiter (geraadpleegd 18/12/2015) 

2 Sanford 2012-2013 

3 www.kinderformularium.nl (geraadpleegd 18/12/2015) 

4 www.crediblemeds.org (geraadpleegd 18/12/2015) 

5 www.medicinescomplete.com /mc/stockley (geraadpleegd 13/1/2016) 

6 Renal Drug Handbook 2014 

7 www.swab.nl (geraadpleegd 07/06/2016) 


