
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 GANCICLOVIR 
 

VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid1,5 Indicatie1,2/spectrum5 

Nooit PO toedienen. 

Alternatief: Prodrug valganciclovir (resorptie ganciclovir 

60% ) 

• CMV infecties bij immuun gecompromitteerde 

patiënten (HIV)  

• Preventie van CMV bij immuun gecompromitteerde 

patiënten veroorzaakt door een geneesmiddel 

• Off-label : Varicella-zoster infecties met retinale 

necrose 

CMV 

HSV-1 en HSV-2 

HHV 6, -7 en -8 

EBV 

VZV  

HBV 

Dosis1,2,3 

Volwassenen:  PO: / 

IV: trage infusie 

Inductietherapie: 5 mg/kg/dosis q12h 

gedurende 2 – 3 weken  

Onderhoudstherapie: 5 mg/kg/dag 

gedurende 1 week of 6 mg/kg/dag 

gedurende 5 dagen 

Kinderen:  

(>1 maand) 

PO: / 

IV: trage infusie 

Inductietherapie: 5 mg/kg/dosis 

2x/dag gedurende 2 – 3 weken 

Onderhoudstherapie: 5 mg/kg/dag 

ged 7 dagen of 6 mg/kg/dag ged 5 

dagen 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie6 Interacties1 

CrCl (mL/min) Dosering (IV) 

>90 5 mg/kg 2x/dag 

60-89 2,5 mg/kg 2x/dag 

30-59 2,5 mg/kg 1x/dag 

15-29 1,25 mg/kg 1x/dag 

<15 1,25 mg/kg 3x/week  
 

Zie andere bronnen 

Geen CYP-inhibitor/substraat 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie2 Onverenigbaarheden1 

Geen dosisaanpassing vereist Parabenen 

Zie PIF fiche 

Therapeutic drug monitoring1 PK/PD1,2 

Geen TDM Virustatische werking 

Attest4 

Geen 

CAVE1 

Neutropenie, anemie, thrombocytopenie 

Afkortingen:  

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

van het product; CMV: cytomegalovirus; HIV : humaan immunodeficiëntievirus; HSV: herpes simplex; HHV : humaan herpes virus; EBV : 

Epstein-Barrvirus; VZV : varicella-zoster-virus; HBV : hepatitis B-virus 
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Bronnen: 

1 SKP ganciclovir (geraadpleegd op 19/10/2016) 

2 www.uptodate.com (geraadpleegd op 26/10/2016) 

3 www.kinderformularium.nl (geraadpleegd op 26/10/2016) 

4 www.bcfi.be (geraadpleegd op 26/10/2016) 

5 www.farmaceutischkompas.nl (geraadpleegd op 30/11/2016)  

6 Sanford guide (2012-2013) 


