
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 DAPTOMYCINE 
 

VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie/spectrum1 

IV toediening = 100% Gecompliceerde huid- en weke delen infecties OF 

(Rechtszijdige) infectieuze endocarditis met 

grampositieve bacteriën, 

inclusief een aantal hardnekkige resistente 

staphylococcen (MRSA, VISA, VRSA) & vancomycine-

resistente enterococcen.  

(ook Streptococcen) 

Dosis 

Volwassenen1-3: 4-6 mg/kg IV q24h 

Kinderen5 

(> 1 jaar): 

5-10 mg/kg IV q24h (max. 14 

dagen)  

(Leeftijdsgebonden plasmaklaring – 

hoe jonger, hoe snellere klaring, 

dus hoe hoger te doseren)  

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie2-3 Interacties 

CrCl < 30 ml/min: 4-6 mg/kg IV q48h 

Hemodialyse of CAPD: 4-6 mg/kg IV q48, na dialyse 

toedienen 

Zie andere bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie Onverenigbaarheden 

Geen dosisaanpassing Glucose-oplossingen! 

(Zie PIF fiche) 

Therapeutic drug monitoring PK/PD1 

NVT Het heeft een snelle bactericide werking met een 

concentratie-afhankelijk PK/PD profiel (conc > MIC) en 

een post-antibiotisch effect 

T ½ : 8 uur 

Attest 

Dit betreft een buitenlandse specialiteit. De kostprijs valt 

bijgevolg volledig ten laste van de patiënt. (± 

€130/500mg daptomycine) 

CAVE 

Daptomycine wordt vaak gepositioneerd als reserve-

antibioticum. 

belangrijkste nevenwerkingen: myalgie, spierzwakte en 

–pijn (reversibel & dosis gerelateerd) 

Afkortingen:  

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

van het product 

Bronnen: 

1 Rationale for the EUCAST clinical breakpoints, version 1.0 publicatiedatum 13/09/2005; 2 Micromedex, laatst geraadpleegd op 09/07/2017; 3 

Wetenschappelijke bijsluiter geraadpleegd via http://www.ema.europa.eu/ op 12/06/2014; 4 Injectable Medicines Guide: Medusa (laatst 

geraadpleegd op 09/07/2017); 5 kinderformularium via www.kinderformularium.nl (laatst geraadpleegd op 09/07/2017) 


