
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. 

1 

WERKGROEP Antibiotica 

 

CONTACT antibiotica@vza.be 

VERSIE 2019-01-20 

FICHE TEICOPLANINE 
 

VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie/spectrum 

NVT • gram-positieve micro-organismen 

(stafylokokken (waaronder ook methicilline-

resistente stafylokokken, MRSA),  

• streptokokken,  

• enterococcen (waaronder ook vancomycine 

resistente enterococcen (VRE), type VanB) (3) 

Dosis 

Volwassenen: Gecompliceerde infecties van huid en 

weke delen, longontsteking en 

gecompliceerde urineweginfecties 

(3):  

• Oplaaddosering: 3 giften van 6 

mg/kg à 12 uur 

• Onderhoudsdosering: 6 mg/kg (max. 

400 mg) 1dd. Dosis aanpassen dmv 

TDM adhv spiegels op dag 3 of 4 

• Streefwaarde dal (mg/L): ≥ 15 

Bot- en gewrichtsinfecties, intensive 

care en brandwonden patiënten (3):  

• Oplaaddosering:5 giften van 12 

mg/kg (max. 800 mg) à 12 uur 

• Onderhoudsdosering: 

• 12 mg/kg (max. 800 mg) 1dd. Dosis 

aanpassen dmv TDM adhv spiegels op 

dag 3 of 4 

• Streefwaarde dal (mg/L): ≥ 20 

Infectieuze endocarditis (3) 

• Oplaaddosering: 5 giften van 12 

mg/kg (max. 800 mg) à 12 uur 

• Onderhoudsdosering: 12 mg/kg 

(max. 800 mg) 1dd. Dosis aanpassen 

dmv TDM adhv spiegels op dag 3 of 4 

• Streefwaarde dal (mg/L): ≥ 30 

IV OPAT setting (1,5) 

3 x per week dagdosis (maandag, 

woensdag, vrijdag)  

(hoe dagdosis berekenen? weekdosis 

(vanaf stabiele TDM) delen door 3 
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Kinderen (2): IV  

0 maanden tot 2 maanden  

• Startdosering: 16 mg/kg/dag in 1 

dosis  

• Onderhoudsdosering: 8 mg/kg/dag in 

1 dosis  

2 maanden tot 12 jaar  

• Startdosering: 10 mg/kg/dosis elke 

12 uur voor de eerste 3 doses 

Maximale dosering per gift: 

400mg/dosis  

• Onderhoudsdosering: 6 - 10 

mg/kg/dag in 1 dosis Maximale 

dosering per gift: 400mg/dosis  

≥ 12 jaar  

• Startdosering: 6 - 12 mg/kg/dosis 

elke 12 uur voor de eerste 3 doses 

Maximale dosering per gift: 

800mg/dosis  

• Onderhoudsdosering: 6 - 12 

mg/kg/dag in 1 dosis Maximale 

dosering per gift: 800mg/dosis  

Bij ernstige infecties kunnen de start- en 

onderhoudsdosis worden verhoogd tot 12 

mg/kg/dosis. 

 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie Interacties 

Dosisaanpassing van intraveneuze teicoplanine bij 

nierfunctiestoornissen en nierfunctievervangende therapie is 

niet vereist tot de 4e behandelingsdag, daarna op basis van 

TDM (3).  

• eGFR 30-50 ml/min: 1/2 van de onderhoudsdosis, 

verder op geleide van dalspiegel 

• eGFR 10-30 ml/min: 1/3 van de gebruikelijke dosis 

toedienen, door de normale dagdosis om de 3 dagen 

toe te dienen of de dosering te wijzigen naar 1/3 van 

de normale dagdosis, verder op geleide van spiegels 

• CAPD/Hemodialyse: 1/3 van de onderhoudsdosis per 

dag of de onderhoudsdosis om de 3 dagen. 

Teicoplanine wordt niet verwijderd door peritoneale 

dialyse of hemodialyse. 

• CAPD peritonitis: Eenmalige oplaaddosis 6 mg/kg IV, 

vervolgens 20 mg/L in iedere zak met dialyseoplossing 

in de 1e week, 20 mg/L in alternerende zakken in de 2e 

week, vervolgens 20 mg/L in de nachtzak van de 3e 

week. 

• CAVHD/CVVHD: Teicoplanine wordt deels verwijderd. 

1/3 van de onderhoudsdosis per dag. 

Verdere aanpassingen steeds op basis van TDM.(3) 

Bij gelijktijdig gebruik van nefro- en ototoxische 

geneesmiddelen (bv. colistine, amfotericine B, 

ciclosporine, cisplatine en furosemide) is er mogelijk 

(meer) kans op nefro- en ototoxische verschijnselen. 

Bij patiënten die naast teicoplanine gelijktijdig 

bovengenoemde nefro- en ototoxische 

geneesmiddelen gebruiken dient de nierfunctie en 

het gehoor te worden gemonitord (3, 4) .  

Uit een Cochrane meta-analyse blijkt echter geen 

toename van nefrotoxiciteit bij gelijktijdig gebruik 

van aminoglycosiden en teicoplanine (3,6). 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie Onverenigbaarheden 

Geen  
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Therapeutic drug monitoring PK/PD 

• Dalspiegels kunnen worden afgenomen vóór de eerste 

gift van het onderhoudsschema, na 3 of 4 dagen of na 

aanpassing van de dosis. Indien extra oplaaddoses 

gegeven worden, neem dan na de laatste oplaaddosis 

een dalspiegel af. Na dosisverhoging wekelijks 

dalspiegel afnemen en vervolgen tot in steady state. 

Steady state wordt bij volwassenen bereikt na 3 -5 

weken, bij kinderen eerder en bij patiënten met 

nierfunctiestoornissen later. Controleer eventueel vaker 

en/of langer de dalspiegel bij veranderingen in 

nierfunctie, wisselende vullingstoestand en klinische 

verslechtering. 

• Bij hemodialyse een spiegel voorafgaand aan de dialyse 

sessie afnemen. Bij CAVHD en CVVHD een dalspiegel 

voorafgaand aan de volgende gift afnemen. 

Dalspiegel waarde (3)  

• Gecompliceerde infecties van huid en weke delen, 

longontsteking en gecompliceerde urineweginfecties: 

Streefwaarde dal (mg/L): ≥ 15 

• Bot- en gewrichtsinfecties, intensive care en 

brandwonden patiënten): Streefwaarde dal (mg/L): ≥ 

20 

• Infectieuze endocarditis: Streefwaarde dal (mg/L): ≥ 

30 

dalspiegels boven de > 40 mg/L te vermijden (3). 

Lineaire farmacokinetiek 

• AUC/MIC (4) 

• T1/2:  100 tot 170 uur (4) 

• bactericied 
Attest 

In ziekenhuis: in forfait 

Ambulant/publiek: attest 

CAVE 

 

Afkortingen:  

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

het product 

Bronnen: 

1 Interne richtlijn UZ Gent; 2 Kinderformularium (uitgave van de Stichting Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen) 

(https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/335/teicoplanine) geconsulteerd juli 2017; 3 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers 

(NVZA), Commissie Analyse en Toxicologie (http://tdm-monografie.org/monografie/teicoplanine) geconsulteerd juli 2017; 4 SKP targocid (mei 

2016) geconsulteerd via www.BCFI.be; 5 Elspeth Lamont, R. Andrew Seaton, Merran Macpherson, Lindsay Semple, Emma Bell and Alison H. 

Thomson. Development of teicoplanin dosage guidelines for patients treated within an outpatient parenteral antibiotic therapy (OPAT) programme. 

Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2009;64: 181-187; 6 Cavalcanti AB, Goncalves AR, Almeida CS, Bugano DD, Silva E. Teicoplanin versus 

vancomycin for proven or suspected infection. Cochrane Database syst. Rev; 2010; 7 www.swab.nl (geconsulteerd op 1/12/2018) 


