
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 POSACONAZOLE 
 

VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid3 Indicatie/spectrum3,4 

Afhankelijk van de galenische vorm en de manier van 

inname. 

Aspergillus species 

Candida species 

Fusarium 

Mucor 

Rhizopus 

Niet-endemische fungi (o.a. Coccidioides immitis)  

 

Dosis 

Volwassenen:1,3 Tabletten: Therapeutisch & 

profylactisch: D1 opladen met 300mg 

2dd. Daarna 300mg 1dd. 

Siroop: Therapeutisch: 400mg 2dd, 

indien niet mogelijk met vetrijke 

maaltijd/zure drank 200mg 4dd. 

Profylactisch: 200mg 3dd. 

IV: Idem dan bij tabletten. 

Kinderen: 

(>1 maand)1,2,3 

Tabletten: Therapeutisch & 

profylactisch (13-18j): idem dan bij 

volwassenen. 

Siroop: Therapeutisch (8-18j): idem 

dan bij volwassenen. Profylactisch 

(vanaf 10 kg): 15 - 24 mg/kg/dag in 

2 doses, max 800mg/dag). 

IV: Idem dan bij tabletten. 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie4 Interacties 

NVT Zie andere bronnen 

CYP3A4-inhibitor. 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie3,4 Onverenigbaarheden 

Geen aanpassing nodig. Voorzichtigheid geboden bij 

leverfunctiestoornissen. 

Zie PIF fiche 

Therapeutic drug monitoring4 PK/PD3 

Het nut hiervan is niet duidelijk gezien lage 

plasmaconcentraties vs. zeer hoge weefselconcentraties. 

Indien gewenst, kan een dalspiegel bepaald worden. 

 

AUC/MIC  

Attest 

Ja (momenteel nog geen terugbetaling bij kinderen) 

CAVE 

Inname en dosis verschilt afhankelijk van de galenische 

vorm (niet onderling uitwisselbaar!). 

Tabletten zijn het voorkeurspreparaat owv een betere 

blootstelling. 

Tablet/IV: onafhankelijk van voedsel en zuurremmers. 

Siroop: met vetrijke maaltijd en/of zure drank (bv. cola) 

Bij omschakeling van siroop naar tabletten wordt er 

aangeraden terug een laaddosis te geven. 4 
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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: 

1 www.utdol.com (laatst geraadpleegd op 19/1/2016); 2 www.kinderformularium.nl (laatst geraadpleegd op 19/1/2016); 3 SKP (laatst 

geraadpleegd op 26/1/2016); 4 AB gids UZ Leuven (laatst geraadpleegd op 26/1/2016) 


