
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 (4,5) 

80-90% (1) Spectrum: 

Gram-positieve en Gram-negatieve micro-organismen, 

treponemata, rickettsiae, Borrelia, Plasmodium, diverse 

anaeroben. en atypische bacteriën (Legionella 

pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia) 

 

Mogelijke indicaties: 

Luchtweginfecties 

Urethritis door Chlamydia trachomatis 

Acne vulgaris 

Ziekte van Lyme 

Rosacea  

Preventie en behandeling resistente P. falcipare-malaria 

Dosis 

Volwassenen: PO (2) 

 

Luchtweginfecties: 1e dag 200mg (of 

2x100mg), daarna 100mg/dag 

(200mg bij ernstige infecties) 

 

Acne: 50-100mg/dag 

Overige indicaties: 100mg 2x/dag 

Kinderen: PO (3) 

Oraal  

• ≥ 8 jaar en < 50 kg  

o Startdosering: 4 mg/kg/dag 

in 1 dosis 

o Onderhoudsdosering: 2 

mg/kg/dag in 1 dosis (bij 

ernstige infectie: 4 

mg/kg/dag in 2 doses) 

• ≥ 50 kg  

o Startdosering: 200 mg/dag in 

1 dosis 

o Onderhoudsdosering: 100 

mg/dag in 1 dosis (bij 

ernstige infectie 200 mg/dag 

in 2 doses) 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie (2) Interacties 

Geen aanpassing nodig. Hoge dosis doxycycline kan wel 

verhoogde ureum-waarden geven bij patiënten met reeds 

verminderde nierfunctie tgv. verhoogd katabolisme. 

Zie andere bronnen 

• Verminderde resorptie van doxycycline bij 

gelijktijdige inname van voedsel (o.a. melk en 

melkproducten), van calcium-, magnesium-, ijzer- 

of aluminiumzouten en van strontiumranelaat; een 

interval van enkele uren tussen de innames is 

aangewezen. 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie (2) Onverenigbaarheden 

Doxycycline moet met voorzichtigheid toegediend worden 

aan patiënten met leverinsufficiëntie. 

NVT 

Therapeutic drug monitoring PK/PD (6) 

NVT AUC/MIC 
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Attest 

NVT 

CAVE (2) 

Indien inname met onvoldoende vocht, risico op irritatie 

thv. de slokdarm met oesofagitis en ulceraties tot gevolg 

Innemen met een voldoende hoeveelheid 

vloeistof en 30 minuten wachten alvorens te gaan 

liggen. Monitor voor symptomen zoals dysfagie en 

retrosternale pijn  

Niet bij kinderen <8j omwille van afwijkingen in 

tandglazuur. Geen langdurig gebruik <12j. 

Risico op fotosensitiviteit 

Afkortingen:  

PK/PD: pharmacokinetics/pharmacodynamics; NVT: niet van toepassing; SKP: Samenvatting van de kenmerken van het product 

Bronnen: 

1 Clinical pharmacology (www.clinicalkey.com/pharmacology) geconsulteerd online op 12/12/2017; 2 SKP Vibratab (www.bcfi.be - geconsulteerd 

online op 12/12/2017); 3 Kinderformularium (uitgave van de Stichting Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen) 

(https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/315/doxycycline) geconsulteerd augustus 2018; 4 www.BCFI.be (geconsulteerd online op 

12/12/2017); 5 Farmacotherapeutisch Kompas  (geconsulteerd online op 12/12/2017); 6 http://www.eucast.org (geconsulteerd online op 

12/12/2017) 


