
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/spectrum2,3 

NVT Empirische therapie van gecompliceerde 

urineweginfecties (incl. pyelonefritis) 

Gerichte therapie van lage luchtweginfecties, 

bacteriemie en wondinfecties. 

Spectrum: 

• enkel GRAM negatieve aëroben  

• WEL tegen o.a. Enterobacteriaceae (ook ESBLs, 

AmpC,…) 

• NIET tegen Pseudomonas aeringinosa en 

Acetinobacter NIET tegen GRAM positieven, strikte 

anaëroben en fermenteerders 

Dosis 

Volwassenen:1,2 UD IV/IM: 2G om de 12 uur  

of 4G in continu infuus (mits 

oplaaddosis 2G) 

HD IV/IM: 2G om de 8 uur  

of 6G in continu infuus (mits 

oplaaddosis 2G) 

Kinderen: 1,2 

(>1maand) 

UD IV/IM:  25mg/kg om de 12 uur 

HD IV/IM: 50mg/kg om de 12 uur 

(max 4G/dag) 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie1 Interacties5 

CrCl ≥ 90ml/min: geen 

CrCl 89-60ml/min: geen 

CrCl 59-30ml/min: geen 

CrCl 29-15ml/min: 2 G om de 24 uur 

CrCl <15ml/min: 2 G om de 48 uur 

Bij hemodialyse: 1G IV/24 uur, na hemodialyse 

Bij continue peritoneale dialyse: 1G IM om de 24 uur 

(Geen) 

Zie andere bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie1 Onverenigbaarheden 

Geen Zie PIF fiche 

Therapeutic drug monitoring PK/PD 

NVT • Tijdsafhankelijk, bactericied antibioticum 
• T1/2: 4,5u 

• Betere PK/PD bij 2g/dag q8h of via continu infuus 

bij critically ill patients.4  

• Bij continu infuus:  

• Stabiel >24u bij 37°C in 8-12%-oplossing 6 

6 G/48mL = 24 uur stabiel bij 25°C 2 

Attest 

AF bij ambulante patiënten 
CAVE 

• Allergie1: B-lactam antibiotica 
• Hospitaal gebruik3 

Afkortingen:  

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

van het product; IV: intraveneus; IM: intramusculair; UD: usual dose; HD: high dose; ESBL: Extended-spectrum B-lactamase producerende 

Enterobacteriaceae 
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