
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 FOSFOMYCINE IV 
 

VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie/spectrum1 

NVT Fosfomycine IV is een breedspectrum bactericide 

antibioticum dat kan worden toegepast bij 

gedocumenteerde infecties met multiresistente kiemen. 

Fosfomycine is actief tegen Escherichia coli en andere 

Enterobacteriaceae. Het heeft ook een goede activiteit 

tegen Staphylococcus aureus, inclusief methicillin 

resistente S. aureus en de meeste coagulase-negatieve 

staphylococcen. Het is minder actief tegen Enterococcus 

spp en Pseudomonas aeruginosa 

Dosis 

Volwassenen: 

1,2,3,4,6 

8g elke 8u 

Kinderen:5,7 
 

• Postconceptionele leeftijd < 40 

weken 

100 mg/kg/dag in 2 doses 

• Postconceptionele leeftijd 40 

weken tot 44 weken 

200 mg/kg/dag in 3 doses 

• 1 maand tot 12 maanden en < 

10 kg 

200 - 300 mg/kg/dag in 3 doses 

• 1 jaar tot 12 jaar en 10 tot 40 

kg 

200 - 400 mg/kg/dag in 3 - 4 

doses (max dosis per gift 8 g) 

• ≥ 12 jaar en ≥ 40 kg 

12 - 24 g/dag in 2 - 3 doses 

o Osteomyelitis, nosocomiale 

infecties van de onderste 

luchtwegen 

12-24 g/dag 

o Gecompliceerde 

urineweginfecties:  

12-16 g/dag 

o Bacteriële meningitis: 

≥ 12 jaar en ≥ 40 kg 

16 - 24 g/dag in 3 - 4 doses 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie6 Interacties 

• >90 ml/min: 8 g q8h 

• 89-60 ml/min: 8 g q8h 

• 59-30 ml/min: 6 tot 8 q8h 

• 29-15 ml/min: 4 tot 5 g q8h 

• < 15 ml/min (ESRD): 2,5 g q12h 

NVT 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie Onverenigbaarheden 

Geen Zie PIF 

Therapeutic drug monitoring PK/PD 

NVT AUC/MIC1 
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 Attest 

Fosfomycine IV wordt geïmporteerd uit het buitenland 

en wordt dus niet terugbetaald. 

CAVE 

Voor ernstige infecties wordt fosfomycine altijd gebruikt 

in combinatie met β-lactam antibiotica, 

aminoglycosiden, fluorochinolones of glycopeptiden1. 

Hoog natriumgehalte in poeder aanwezig. 

Afkortingen:  

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

het product; ESRD: End stage renal disease 

Bronnen: 

1. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Fosfomycin: Rationale for the clinical breakpoints, version 1.0, 2013. 

http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Rationale_documents/Fosfomycin_rationale_1.0_20130203.pdf (geraadpleegd 

10/07/2017); 2. Interne richtlijn UZ Gent; 3. Wetenschappelijke bijsluiter Infectophos; 4. Martindale The Complete Drug Reference: geconsulteerd 

online op 7/11/2016; 5. Kinderformularium (uitgave van de Stichting Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen) 

(https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/335/teicoplanine) geconsulteerd juli 2017; 6. IGGI gids (geconsulteerd op 26/11/2018); 7. 

www.farmacotherapeutischkompas.nl ((geconsulteerd op 26/11/2018) 


