
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 SPIRAMYCINE 
 

VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie/spectrum 

33% - 39% (range: 10% - 69%) • Wordt gebruikt bij de behandeling van 

toxoplasmose tijdens de zwangerschap om de 

infectiekans van de foetus te verminderen (dit 

gebruik is controversieel)3 

• Vertoont activiteit tegen gram-positieve 

organismen: Streptococcus pyogenes (group A 

beta-hemolytic streptococcus), S. viridans, 

Corynebacterium diphtheriae en methicillin-

gevoelige Staphylococcus aureus. Alsook tegen 

gram-negatieven zoals Neisseria meningitidis, 

Bordetella pertussis en Campylobacter. Vertoont 

bijkomend ook activiteit tegen Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Toxoplasma 

gondii, Legionella pneumophila en spirocheten.  

Dosis 

Volwassenen: 6 à 9 M.I.E. (= 4 – 6 tabletten) per 

dag verdeeld over 2 tot 4 dosissen 

Kinderen  

(> 1 maand): 

1 tablet (hetzij 1,5 M.I.E.) per 10 kg 

lichaamsgewicht per dag te verdelen 

over 2 of 4 innamen. 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie Interacties 

Geen dosisaanpassingen noodzakelijk Zie andere bronnen 

Een vermindering van de biologische beschikbaarheid 

(en de werking) van carbidopa of levodopa bij 

gelijktijdige toediening met spiramycine. Dit effect is 

waarschijnlijk het gevolg van een door spiramycine 

geïnduceerde toename van de gastro-intestinale 

motiliteit. 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie Onverenigbaarheden 

Voorzichtigheid is vereist in geval van leverinsufficiëntie, 

aangezien dit de eliminatie van spiramycine kan 

verminderen en bijgevolg het gevaar voor bijwerkingen 

kan vergroten.  

NVT 

Therapeutic drug monitoring PK/PD 

NVT 24h AUC/MIC4 (Zoals (neo)macroliden?) 

Attest 

NVT 

CAVE 

Overgevoeligheidsreacties, ook met andere macroliden 

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 08/08/2018); 3 SKP (laatst 

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


