
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 KALIUMFENOXYMETHYLPENICILLINE 
(PENICILLINE V) 

 
VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid(1,2) Indicatie/spectrum(1) 

Slechts 25% wordt geadsorbeerd Actief tegen meeste streptokokken, Gram-positieve 

bacillen, spirocheten (syfilis) en sommige neisseria.  

De meeste stafylokokkenstammen (> 90%) zijn 

resistent door productie van een penicillinase. 

Penicilline V is niet geschikt om pneumokokkeninfecties 

te behandelen wegens te grote resistentie. 

Dosis 

Volwassenen 

(4,5): 

3.000.000 IE of meer p.d. in 3 à 4 

doses 1 uur vóór de maaltijd 

Kinderen(7): Niet ernstige infecties 

• ≥ 1 maand en < 30 kg : 25 

mg/kg/dag in 3 doses 

• ≥ 30 kg: 750 mg/dag in 3 doses 

 
Matig ernstige infecties 

• ≥ 1 maand en < 30 kg:50 

mg/kg/dag in 3 doses 

• ≥ 30 kg: 1.500 mg/dag in 3 

doses 

 
Secundaire profylaxe groep A 

streptokokkeninfectie (sikkelcelziekte, 

(functionele) asplenie, acuut reuma, 

chorea van Sydenham) 

• < 1 jaar:15 mg/kg/dag in 2 

doses 

• 1 jaar tot 5 jaar: 250 mg/dag in 

2 doses 

• 5 jaar tot 18 jaar: 500 mg/dag in 

2 doses 

 
Profylaxe Streptococcus viridans 

infectie bij behandeling van AML met 

hoge doses cytarabine 

• 1 maand tot 18 jaar: 50 

mg/kg/dag in 3 doses , max: 

4.000mg/dag 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie(1,3) Interacties 

Geen Zie andere bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie(1,2) Onverenigbaarheden 

Geen NVT 

Therapeutic drug monitoring PK/PD 

NVT Tijdsafhankelijk antibioticum (T>MIC) 

Attest 

NVT 
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CAVE(2) 

• Toediening 1 uur vóór de maaltijd is aangewezen 

• 1 tablet bevat 1.000.000 I.E 

fenoxymethylpenicilline. Dit is equivalent aan 625 

mg 

• Beschikbaar onder de vorm van een siroop (TMF 

formule (6) of import uit het buitenland: Infectocilin 

500000IE/5ml 100ml sir) 

Afkortingen:  

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

van het product; TMF:Therapeutisch magistraal formularium  

Bronnen: 

1 Clinical pharmacology (geconsulteerd 12/09/2018); 2 SKP Peni-oral (www.bcfi.be geconsulteerd 12/09/2018); 3 IGGI gids (www.bvikm.org, 

geconsulteerd 17/09/2018); 4 BCFI (www.bcfi, geconsulteerd 12/09/2018); 5 BAPCOC Ambulante gids ambulante praktijk 

(http://www.bcfi.be/legacy_assets/antibioticagids-nl.pdf); 6 https://www.tmf-ftm.be (geconsulteerd 12/09/2018); 7 www.kinderformularium.nl  

(geconsulteerd op 26/11/2018) 


