
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 beschikbaarheid1 Indicatie/spectrum 

= prodrug van ganciclovir. BB ganciclovir 60 % Indicaties1: 

• CMV retinitis bij patiënten met AIDS 

• Preventie CMV bij solide orgaantransplantatie met 

CMV-positieve donor 

Spectrum5: 

• Cytomegalovirus (CMV) 

• Herpes simplex virus (HSV)-1 en HSV-2 

• Human herpesvirus (HHV) 6, -7 en -8 

• Ebstein Bar Virus (EBV) 

• Varicella Zoster Virus (VZV)  

• Hepatitis B Virus (HBV) 

Dosis1,2 

Volwassenen: 

 

 

• Actieve retinitis: 900 mg (= 2 

tabl van 450 mg) 2x/d met 

voeding ged 21 dagen 

• CMV profylaxe bij 

orgaantransplantatie/ 

• onderhoudsbehandeling retinitis: 

900 mg (= 2 tabl van 450 mg) 

1x/d met voeding 

Kinderen:  • Profylaxe orgaantransplantatie: 

520 mg/m2/dag in 1 dosis (max 

900 mg/dag)  met voeding 

• (Off label behandeling CMV: 900 

mg/m2/dag in 2 doses (max 

1800 mg/dag) met voeding) 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie1 Interacties 

CrCl (mL/min) Dosering PO therapie Dosering PO profylaxe 

≥ 60 900 mg 2x/dag 900 mg 1x/dag 

40-59 450 mg 2x/dag 450 mg 1x/dag 

25-39 450 mg 1x/dag 450 mg om de dag 

10-24 450 mg om de dag 450 mg 2x/week 

<10 Niet aanbevolen Niet aanbevolen  
 

Zie andere bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie1,3 Onverenigbaarheden 

Niet onderzocht NVT 

Therapeutic drug monitoring PK/PD 

NVT / 

Attest4 

Attestplichtig 

Buiten forfait 

Cave1,3,6 

• Potentieel teratogeen/carcinogeen => bereidingen 

in biohazard kast 

• Cave beenmergsuppressie 

• Cave acuut nierfalen 

• Inname bij de maaltijd! 

Afkortingen:  

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

van het product 
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Bronnen: 
1SKP (laatst geraadpleegd op 12/07/2017); 2 www.kinderformularium.nl (laatst geraadpleegd op 12/07/2017); 3www.uptodate.com (laatst 

geraadpleegd op 12/07/2017); 4www.bcfi.be (laatst geraadpleegd op 12/07 /2017); 5www.farmacotherapeutischkompas.nl (laatst geraadpleegd 

op 12/07/2017); 6http://www.pletmedicatie.be (laatst geraadpleegd op 14/12/2017) 

 


