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VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie/spectrum 

NVT Ernstige infecties met vermoeden multiresistente kiemen 

zoals 

• Ernstige pneumonie, febriele neutropenie, ernstige 

UWI, intra-abdominale infecties, huid en weke delen 

infecties, intra- en postpartuminfecties. (UD) 

• Infecties bij cystische fibrose, meningitis, infecties 

met minder gevoelige bacteriën (P.aeruginosa, 

Enterobacteriaceae, Acinetobacter-soorten) (HD) 

Zeer breed spectrum 

Niet actief tegen MR-staphylococcen, E. faecium, 

Stenotrophomonas maltophilia, atypische bacteriën 

(Legionella, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma 

pneumoniae) 

Dosis 

Volwassenen:1,3 • UD IV:  1 G iedere 8 uur of 

500 mg iedere 4 uur  

• HD	IV:		2 G iedere 8 uur 

• Infecties met CPE’s die nog 

intermediair gevoelig zijn aan 

meropenem (vb OXA-48): 2 G 

iedere 8 uur met een ander 

antibioticum volgens 

antibiogram 

Kinderen: 2 

(>1maand) 

• UD IV:  20 mg/kg iedere 8 uur 

(max 6 G/dag) 

• HD	IV:		40 mg/kg iedere 8 uur 

(max 6 G/dag) 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie1,5,6 Interacties 

CrCl ≥ 90ml/min: geen 

CrCl 89-60ml/min: geen 

CrCl 59-30ml/min:  

• UD: iedere 12 uur 

• HD: iedere 12 uur 

CrCl 29-15ml/min:  

• UD: 500 mg tot 1G iedere 12 uur 

• HD: 1G iedere 12 uur 

CrCl <15ml/min: 

• UD: 500 mg tot 1G iedere 24 uur 

• HD: 1G iedere 24 uur 

Intermittente hemodialyse: 

• 500 mg tot 1 G iedere 24 uur 

CVVH: 1 tot 2 G iedere 8 tot 12 uur 

Zie andere bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie2 Onverenigbaarheden2 

geen Zie PIF fiche 

Vermijd combinatie met valproïnezuur 

(Serumconcentratie van valproïnezuur kan sterk dalen, 

reeds binnen 24 uur: combinatie te mijden.) 
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Therapeutic drug monitoring2 PK/PD2 

NVT Tijdsafhankelijk (T < MIC) 

Bactericied 

T ½: 1 uur 

Attest7 

Ambulant: behandeling van luchtweginfecties bij 

mucoviscidose patiënten 

CAVE4 

Toediening via verlengd infuus mogelijk:  

• 10-20mg/mL in NaCl 0.9% is 12 uur stabiel 

• 40mg/mL in NaCl 0.9% is 8 uur stabiel 

• Niet met glucose 5%. 

Afkortingen:  

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

van het product; CrCl : creatinine clearance; UWI : urineweginfecties; CPE : carbapenemase-producerende enterobacteriaceae; CVVH: continue 

veno-veneuze hemodialyse; MR : methicilline resistant; UD : usual dose; HD : high dose 

Bronnen: 

1 The Sanford Guide to antimicrobial therapy 2012-2013 

2 SKP (laatst geraadpleegd op 10/11/2016) 

3 Therapeutisch beleid bij patiënten met een infectie door carbapenemase producerende enterobacteriën (CPE). BAPCOC werkgroep 

ziekenhuisgeneeskunde 

4 Stability of generic brands of meropenem reconstituted in isotonic saline. Carlier M. e.a. Minerva Anestesiologica , 2015 Vol.81-No 3  283-287. 

5 Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT): Antimicrobial Dosing Recommendations University of Pennsylvania Health System Department 

of Pharmacy 2015.  

6 http://www.uphs.upenn.edu/surgery/Education/trauma/SCCS/protocols/CRRT_Antimicrobial_Dosing_Table.pdf 

7 www.bcfi.be 


