
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 

NVT • actieve toxoplasmose infectie, in combinatie met 
synergetisch geneesmiddel, vb. Sulfadiazine3 en 
een folaatsupplement  

• behandeling van malaria (Plasmodium falciparum) in 
combinatie met een sulfonamide1 

(indicatie malaria is obsoleet!)5. 

 

Dosis 

Volwassenen: Toxoplasmose:  

200 mg ladingsdosis, dan 50-75 mg 

q24u +sulfadiazine (1-2g q6u 

+folinezuur (6mg-25mg q24u)4,6 

+prednisone (0.5mg/kg q24u IV) 4 

Malaria (OBSOLEET!5):  

25-75 mg q24u pyrimethamine  met 

1000 tot 1500 mg sulfaleen of 

sulfadoxine. Bij volwassenen met een 

gewicht van meer dan 60 kg moet 

doorgaans de hoogste dosis worden 

toegediend3 

Kinderen: 

(>1maand) 

Toxoplasmose congenitaal: 0-

1jaar 

D1 en D2: 2 mg/kg/dag 2 doses, 

D3 en verder: 1 mg/kg/dag in of 2 

doses gedurende 2-6 maanden. 

Daarna 1 mg/kg/dag, 3 x per week 

gedurende het eerste levensjaar2 

Toxoplasmose postnataal: 

1maand-18jaar 

D1 en D2: 2 mg/kg/dag in 2 doses, 

max: 50 mg/dag 

D3 en verder: 1 mg/kg/dag in 1 

dosis, max: 25 mg/dag gedurende 21 

dagen2 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie Interacties 

CrCl ≥ 90ml/min: NVT 

CrCl 89-60ml/min: NVT 

CrCl 59-30ml/min: NVT 

CrCl 29-15ml/min: NVT 

CrCl <15ml/min: NVT4,6 

In combinatie met sulfamide opgelet voor opstapeling van 

sulfamide bij nierinsufficientie.3 

Zie andere bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie Onverenigbaarheden 

NVT3,6 Zie PIF fiche 

Therapeutic drug monitoring PK/PD 

NVT3  
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Attest 

NVT 

CAVE 

In combinatie met sulfadiazine (synergie) en folinezuur 

(vermindert risico op pancytopenie)3.  

(=folinezuur = leucovorin) 

Foliumzuur is niet aangewezen daar het niet het 

folaattekort dat wordt veroorzaakt door remmers van 

dihydrofolaatreductase corrigeert3. 

Bij sulfadiazine-therapie is additioneel geen 

profyactische behandeling met TMP/SMX tegen P.Jiroveci 

infectie nodig6. 
Afkortingen:  

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

van het product, D: dag 

Bronnen: 

1 https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/ (laatst geraadpleegd op 3/11/2016) 

2 www.kinderformularium.nl (laatst geraadpleegd op 3/11/2016) 

3 SKP (geraadpleegd op 3/11/2016, 17/01/2017) 

4 Sanford Guide 2012-2013 

5 BCFI (laatst geraadpleegd op 17/01/2017) 

6 www.uptodate.com: Toxoplasmosis in HIV-infected patients; pyrimethamine; Congenital toxoplasmosis: Treatment, outcome, and prevention 

(laatst geraadpleegd op 17/01/2017) 


