
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 beschikbaarheid Indicatie/spectrum 

>90% • Behandeling van infecties veroorzaakt door niet-

sporenvormende anaërobe kiemen 

• Clostridium difficile colitis 

• Uretritis en vaginitis veroorzaakt door Trichomonas 

vaginalis 

• Darm- en lever-amoebiasis 

• Darm-giardiasis (lambliasis) 

• Bacteriële vaginose (ook niet-specifieke vaginitis, 

vaginitis door Gardnerella vaginalis en vaginose 

door anaërobe kiemen) 

Dosis 

Volwassenen: PO in functie van indicatie: 

• Standaarddosering: 3 x 500 mg 

• Vaginose, H. Pylori (icm PPI + 

2e AB): 2 x 500 mg 

• Giardia: 1 x 500 mg 

• Trichomonosiasis: 2 x 500 mg of 

2 g eenmalig 

IV: driemaal 500 mg telkens over 20 

min 

Eenmaal 1,5 g over 60 min 

Therapieduur:  

• Standaard: 5 – 7 dagen 

• H. Pylori en C. Difficile: 14 

dagen 

Kinderen  

(> 1 maand): 

PO: 20 – 30 mg/kg/dag in 1 – 3 

doses, max. 2000 mg/dag 

IV: 30 mg/kg/dag in 3 doses, max 

4000 mg/dag 

è In functie van indicatie 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie Interacties 

Geen dosisaanpassingen noodzakelijk  Zie andere bronnen 

CYP3A4 inhibitor 

Disulfiram-effect bij gelijktijdige toediening met alcohol 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie Onverenigbaarheden 

Child-Pugh A en B: geen dosisaanpassing, monitor voor 

neveneffecten; Child-Pugh C: reduceer dosis tot 1/2 - 1/3 

en geef 1x/dag (8,9) 

Zie PIF fiche 

Therapeutic drug monitoring PK/PD 

NVT  24h AUC/MIC en Cmax/MIC 

T1/2: ongeveer 6-8u 

Attest 

NVT 

CAVE 

Bij voorkeur bij de voeding voor betere GI-tolerantie 

Kan urine donker kleuren 

Bij therapie >10 dagen: controleer leukocyten en 

monitor voor centrale of perifere neuropathie ref: 

https://www.medicines.org.uk/emc/product/9238/smpc 
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kan neurologische toestand verergeren bij patiënten met 

ernstige (perifere of centrale) neurologische 

aandoeningen, inclusief patiënten met hepatische 

encefalopatie 

Afkortingen:  

PO: per os; CrCl: creatinine klaring; PK/PD: pharmacokinetics/pharmacodynamics; PIF: Product Informatie Fiche; NVT: niet van toepassing; SKP: 

Samenvatting van de kenmerken van het product; MIC: minimal inhibitory concentration; IV: intraveneus 

Bronnen: 

1 www.utdol.com (laatst geraadpleegd op 08/08/2018); 2 www.kinderformularium.nl (laatst geraadpleegd op 08/08/20108); 3 SKP (laatst 

geraadpleegd op 08/08/2018); 4 Sanford Guide 2012-2013; 5 EUCAST Rational Document metronidazole (laatst geraadpleegd op 08/08/2018);  

6 www.drugs.com (laatst geraadpleegd op 08/08/2018); 7 https://www.medicinescomplete.com (laatst geraadpleegd op 08/08/2018);  

8 https://www.medicines.org.uk/emc/product/9238/smpc; 9 https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/018657s036lbl.pdf) 


