
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 TIGECYCLINE 
 

VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie/spectrum 

IV à PO switch: NVT Indicatie1,2: 

Breed spectrum bacteriostatisch antibioticum 

Restrictief gebruik ! 

• Gecompliceerde intra-abdominale infecties 

• Gecompliceerde huid- en weke delen infecties, 

uitgezonderd diabetische voetinfecties 

• Opletten bij HAP, VAP, kritisch zieken 

Spectrum2: 

Geen dekking van Pseudomonas aeruginosa; 

verminderde activiteit tegen Proteus spp., Morganella 

spp., Providencia spp.9 

Dosis 

Volwassenen:1,2,5,6 Oplaaddosis: 1x100 mg, na 12u 

gevolgd door onderhoudsdosis:  50 

mg q12h 

HD: onderhoudsdosis kan tot 100 

mg q12h  

Kinderen:8 8 – 12 jaar: 2,4 mg/kg/dag in 2 

doses. Maximale dosering per gift: 

50mg/dosis 12 – 18 jaar: 100 

mg/dag in 2 doses 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie1-3 Interacties 

Geen dosisaanpassing nodig zie andere bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie1-3 Onverenigbaarheden 

Indien ernstig (Child-Pugh klasse C): Oplaaddosis: 

1x100mg, na 12u gevolgd door onderhoudsdosis 25 mg 

q12h 

geen bijzonderheden 

Therapeutic drug monitoring PK/PD4,9 

NVT Onzekerheid over tijds- of concentratieafhankelijke 

werking. Tigecycline zou zowel een tijds- als 

concentratieafhankelijke werking hebben.  

Farmacodynamische index: AUC/MIC 

Attest 

NVT 

CAVE 

Nevenwerkingen: Voornamelijk nausea, 

fotosensitiviteit 

Afkortingen:  

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

van het product; HD: hoge dosis. 
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