
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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VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid1,2,3 Indicatie/spectrum1,2 

~2-10 % (betere opname bij inname met (vetrijke) 

voeding 

Anthelminthicum met vermicide, larvicide en ovicide 

werking. 

 

Gastro-intestinale infestaties door cestoden en 

nematoden, zoals Enterobius vermicularis (aarsworm), 

Ascaris lumbricoides (spoelworm), Trichuris trichiura 

(zweepworm), Ancylostoma duodenale en Necator 

americanus (mijnwormen), Strongyloides stercoralis 

(aaltje), Taenia saginata en Taenia solium (lintwormen). 

Dosis 

Volwassenen2: Aarsworm: 100mg éénmalig. Te 

herhalen na 2-4w. 

Spoel-, zweep- en mijnworm: 100mg 

2dd gedurende 3d. 

Lintworm en strongyloides: 200-

300mg 2dd gedurende 3d. 

Kinderen2,3: 

(> 1 maand) 

>2j: identieke dosering dan bij 

volwassenen. 

Uitzondering! 

Lintwormen en strongyloides: 100mg 

2dd gedurende 3d. 

<2j: gecontra-indiceerd. Enkel 

gerechtvaardigd als de worminfectie 

duidelijk een invloed heeft op de 

voedingstoestand en fysieke 

ontwikkeling van het kind. 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie4 Interacties1 

NVT Zie andere bronnen 

Gelijktijdig gebruik samen met metronidazol vermijden: 

meer kans op het optreden van het Stevens-

Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie2,5 Onverenigbaarheden 

Geen dosisaanpassing vereist, hoewel mebendazol door 

de lever wordt gemetaboliseerd worden er bijna geen 

bijwerkingen gezien. 

/ 

Therapeutic drug monitoring PK/PD1,2,3 

NVT Betere absorptie bij inname met voeding. Maar wordt 

niet specifiek aanbevolen. 

Attest2 

Neen 

CAVE5,6,7 

Bij aarswormen het gehele gezin behandelen om 

herinfectie te voorkomen. 

Geen eerste keuze bij lintwormen (Taenia, 1ste keuze is 

niclosamide). 

Eveneens geen eerste keuze bij strongyloidiasis (1ste 

keuze is ivermectine). 
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Afkortingen:  

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

van het product 

Bronnen: 
1www.utdol.com (laatst geraadpleegd op 03/08/2017); 2SKP Vermox (laatst geraadpleegd op 03/08/2017); 
3www.kinderformularium.nl (laatst geraadpleegd op 03/08/2017); 4SWAB (laatst geraadpleegd op 03/08/2017); 5Farmacotherapeutisch 

kompas (laatst geraadpleegd op 03/08/2017); 6BCFI (laatst geraadpleegd op 18/09/2017); 7Medscape (laatst geraadpleegd op 18/09/2017) 

 


