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VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

IV -> PO switch1 Indicatie/spectrum3 

BB = 90-100% • Gevoelige gisten (C. albicans, C. parapsilosis, C. 

tropicalis, Cryptococcus)  

• Meestal ongevoelig: C. glabrata  

 

Dosis1,5 

Volwassenen: Algemeen:  

• Oplaaddosis: 12 mg/kg (800mg) 

q24h 

• Onderhoudsdosis: 6 mg/kg 

(400mg) q24h 

Profylaxe: 

• 200 - 400mg q24h 

Invasieve candidiasis 

• Opladen: 12 mg/kg (800mg) 

q24h  

• Onderhoud: : 6 mg/kg (400mg) 

q24h  

Mucosale candidose:  

• Opladen: 200mg q24h 

• Onderhoud: 100mg q24h  

Symptomatische cystitis 7: 

• 200 (3mg/kg) q24h gedurende 

14 dagen 

Vaginitis:   

• 150mg eenmalig (tenzij recidief) 

Kinderen: 1 maand -12 jaar : 

• Opladen : tot 25 mg/kg q24h 

max. 800 mg/dag 

• Onderhoudsdosis : tot 12 mg/kg 

q24h max. 400 mg/dag 

12 – 18 jaar :  

• Opladen : tot 800 mg q24h 

• Onderhoudsdosis : 200 - 400 mg 

q24h 

• Uitsluitend in uitzonderlijke 

gevallen en bij zeer ernstige 

infecties: tot 20 mg/kg q24h, 

max. 1600 mg/dag. 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie5 Interacties 

• Steeds opladen, ongeacht NF 

• CrCl < 10 ml/min: dosis 50% reduceren  

zie andere bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie1 Onverenigbaarheden 

Bij Child pugh score A en B: dosis 50% reduceren  
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Bij Child pugh sore C: niet geindiceerd tenzij het voordeel 

opweegt tegen nadeel. 

Levertoxiciteit ontstaan als gevolg van fluconazole-

therapie is meestal reversibel 

Therapeutic drug monitoring3 PK/PD3 

/ fAUC/MIC >/= 100 

Attest 

/ 

CAVE 

Therapieduur bij candidemie: 14 dagen te behandelen 

vanaf klaring hemocultuur (bij afwezigheid van 

complicaties) 7 

Mag eenmaal daags gedoseerd worden wegens lange 

halfwaardetijd (T1/2 = 30u).  

 

Afkortingen:  

IV = intraveneus; PO = per oraal; BB = biologische beschikbaarheid; CrCl = creatine klaring; NF = nierfunctie; TDM = therapeutische drug 

monitoring; PK/PD = farmacokinetiek / farmacodynamiek; AUC = area under the curve; MIC = minimale inhiberende concentratie 

Bronnen: 

1 antibioticagids UZ Leuven, geraadpleegd op 14 juni 2016 

2 Sinnollareddy et al. Critical Care (2015); 19-33.  (DALI study) 

3 EUCAST Rationale document, geraadpleegd op 14 juni 2016 

4 Kinderformularium.nl, geraadpleegd op 14 juni 2016 

5 renal drug handbook, geraadpleegd op 25 januari 2018 

6 bcfi.be, geraadpleegd op 14 juni 2016 

7 IDSA guidlines: Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America 

8 sanford guide 2012-2013 

9 bijsluiter ‘Diflucan 2 mg/ml oplossing voor infusie’ versie 11/2017 


