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VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie1/spectrum6 

NVT • gecompliceerde intra-abdominale infecties 

• ernstige pneumonie waaronder nosocomiale en VAP 

• infecties intra- en postpartum 

• gecompliceerde urineweginfecties 

• gecompliceerde huid- en weke deleninfecties. 

• behandeling van patiënten met bacteriëmie die 

samenhangt, of vermoedelijk samenhangt, met een 

van 

• de bovengenoemde infecties. 

• behandeling van neutropene patiënten met koorts 

die vermoedelijk het gevolg is van een bacteriële 

infectie. 

Gram-positieve (geen MRSA) en Gram-negatieve 

kiemen, inclusief ESBL en anaeroben. 

Dosis 

Volwassenen: Dosis behandeling infectie IV: 

• 500 mg 4x/dag OF 1 g 3 à 

4x/dag 

• Ernstige infecties, minder 

gevoelige bacteriespecies (vb. 

Pseudomonas aeruginosa), 

neutropene patienten met 

koorts: 1 g 4x/dag. 

maximale totale dagdosis: 4 g per 

dag 

Kinderen: 3,5 lichaamsgewicht <1 kg:  

• postnatale leeftijd ≤14 days: 20 

mg/kg, 2x/dag  

• postnatale leeftijd  15-28 days: 

25 mg/kg, 2x/dag 

lichaamsgewicht 1-2 kg:  

• postnatale leeftijd ≤7 days: 20 

mg/kg, 2x/dag 

• postnatale leeftijd 8-28 days: 25 

mg/kg, 2x/dag 

lichaamsgewicht >2 kg:  

• postnatale leeftijd ≤7 days: 25 

mg/kg, 2x/dag 

• postnatale leeftijd 8-28 days: 25 

mg/kg, 3x/dag  

< 40 kg: 15 mg/kg, 4x/dag, max 2 

g/dag 

≥ 40 kg: 500 mg, 4x/dag, max 4 

g/dag 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie2 Interacties1 

• CrCl ≥ 90ml/min = geen dosisreductie. 

Aanpassen aan de nierfunctie indien CrCl<90ml/min 

• CrCl 30-89 ml/min: 500mg tot 1g q 8u 

• CrCl 15-29ml/min: 500mg q 8 - 12u 

• CrCl < 15 ml/min: 500mg q 12u 

zie andere bronnen. 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie1 Onverenigbaarheden1 

Geen dosisaanpassing noodzakelijk (geen relevante 

metabolisatie door de lever) 

Compatibel met 0,9% NaCl, Glucose 5% kan gebruikt 

worden indien NaCl 0.9% ongeschikt is. 
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Therapeutic drug monitoring PK/PD 

NVT Bactericied, tijdsafhankelijk antibioticum 6 

Attest 

NVT 

CAVE1 

• Convulsie 

• kan NIET gebruikt worden bij meningitis. 

Afkortingen:  

IV: intraveneus; BB: biologische beschikbaarheid; MRSA: Methicilline Resistente Staphylococcus aureus; Nvt: niet van toepassing; VAP: Ventilator 

associated pneumonia  

Bronnen: 

1 Wetenschappelijke bijsluiter (geraadpleegd 26/09/2016) 

2 Sanford 2012-2013 

3 www.kinderformularium.nl (geraadpleegd 21/12/2015) 

4 www.crediblemeds.org (geraaadpleegd 21/12/2015) 

5 Red Book, 2012  

6 BCFI 


