
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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FICHE CO-TRIMOXAZOLE 
 

VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid2,4 Indicatie/spectrum 

90-100% (vrijwel volledig) 

Tabletten en IV ampullen zijn bio-equivalent 

• Infecties van de luchtwegen tgv Pneumocystis 

jirovici(PCP) 

• Infecties van de urinewegen 

• Gastro-intestinale infecties zoals reizigersdiarree 

• Andere bacteriële infecties 

• Nocardia 

• Stenotrophomonas maltophilia 

• Toxoplasmose 

• Off-label : Osteomyelitis tgv MRSA, septische 

arthritis 

Geen dekking van P. aeruginosa, Shigella, Vibrio 

cholerae 

Dosis 

Volwassenen:1,6 PO (vanaf 18 jaar):  

800/160 mg 2x/dag 

Hoge dosis bij PCP: 1600/320 mg 

4x/dag 

IV (vanaf 12 jaar): 

800/160 mg 2x/dag 

Hoge dosis bij PCP: 1600/320 mg 

4x/dag 

Kinderen:1,3 

(> 1 maand) 

PO (1 maand – 18 jaar): 

Profylaxe: 15/3  mg/kg/dag in 1 dosis   

Infectie:  30/6 mg/kg/dag in 2 doses 

Hoge dosis bij cystic fibrosis of PCP:  

60/12 – 90/18 mg/kg/dag  in 3 doses 

(max 4800/960 mg/dag) 

IV (1 maand – 12 jaar): 

15-30/6 mg/kg/dag in 2 doses 

Hoge dosis bij cystic fibrosis of PCP:  

60/12 – 90/18 mg/kg/dag  in 3 doses 

(max 4800/960 mg/dag) 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie1 Interacties5 

CrCl 30-15ml/min: 50% van de dosis 

CrCl <15ml/min: contra-indicatie 

Zie andere bronnen  

Trimethoprim : CYP2C8-inhibitor 

Sulfomethoxazol : CYP 2C9-inhibitor 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie1 Onverenigbaarheden1 

Niet aangewezen bij ernstige leverinsufficiëntie Zie PIF fiche 

IV-infusie niet verenigbaar met 

natriumbicarbonaatoplossingen 

Therapeutic drug monitoring PK/PD1,4 

/ Bactericied 

Attest5 

Geen 

CAVE1 

risico op hyperkaliëmie  
TMP inhibeert Na-kanaal in nier, waardoor K-secretie 

vermindert. 
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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  

Bronnen: 

1 SKP cotrimoxazole (geraadpleegd op 2/11/2016) 

2 Uptodate.com: 

https://www.uptodate.com/contents/trimethoprim-sulfamethoxazole-co-trimoxazole-drug-

information?source=search_result&search=co%20trimoxazole&selectedTitle=1~150  

3 Kinderformularium.nl:  

https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/314/cotrimoxazol-sulfamethoxazol-trimethoprim (geraadpleegd op 2/11/2016) 

4 Farmaceutisch kompas: 

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/preparaatteksten/c/cotrimoxazol (geraadpleegd op 02/11/2016) 

5 bcfi.be (geraadpleegd op 02/11/2016) 

6 The Sanford guide to antimicrobial therapy 2012-2013 


