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INTERMITTENT 

 
VALIDATIE INFORMATIE BIJKOMENDE INFORMATIE 

Biologische beschikbaarheid Indicatie/spectrum 

NVT Indien methicilline-R: Staphylococcus aureus, 

enterokokken, Staphylococcus coagulase-negatief, 

Staphylococcus epidermidis 

Dosis 

Volwassenen: Oplaad1: 

• Niet kritisch ziek, geen ernstige 

infectie: 20 mg/kg, onafhankelijk 

van de CL 

• Kritisch ziek en/of ernstige 

infectie: 25-30 mg/kg, 

onafhankelijk van de CL 

• Toedieningssnelheid: maximaal 

10 mg/minuut5 (in praktijk: 

1g/1u)3 

Onderhoud2: 

15-20mg/kg q12u (max 2g per gift) 

Kinderen:9 1 maand tot 18 jaar: 60 mg/kg/dag in 

4 doses, max: 4g/dag 

Aanpassingen bij ↓ nierfunctie Interacties 

Onderhoud2: 

Cl > 90ml/min: 15-20mg/kg q12u (max 2g per gift) 

Cl 60-90ml/min:  15mg/kg q12u (max 2g per gift) 

Cl 40-60ml/min:  15mg/kg q18u (max 2g per gift) 

Cl 30-40ml/min: 15mg/kg q24u (max 2g per gift) 

CL < 30ml/min: Vraag advies Nefroloog of microbioloog 

Zie andere bronnen 

Aanpassingen bij ↓ leverfunctie Onverenigbaarheden 

 Zie PIF fiche 

Therapeutic drug monitoring PK/PD 

! Bloedafname voor spiegelbepaling niet via infuus 

waarlangs medicatie is toegediend. 

Bij intermittente toediening, worden enkel DALspiegels 

afgenomen, maw vlak voor de toediening.  

Doel: 

Cdal: 10-15 mg/L2,7 

Kritisch ziek en/of ernstige infectie: 15-20 mg/L1,2,7 

1e controlespiegel:  

Vlak voor de 4e gift1,2,7,8 

Volgende spiegels:  

Dagelijks als spiegel niet tss 10 en 15 mg/L (resp. 15- 

20 mg/L) 

2*/week1 bij stabiele patiënten als Doel Cdal: 10-15 mg/L   

 

Attest 

 

CAVE 

Respecteer de toedieningssnelheid om “Red-man” 

syndroom te vermijden 

Toedieningssnelheid: maximaal 10 mg/minuut5 (in 

praktijk: 1g/1u)3 

Bij voorkeur via een centrale lijn toedienen 

Nefrotoxisch 

Voor behandeling Clostridium difficile infecties: 

vancomycine enkel peroraal toe te dienen 
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Frekwenter1 als bv onstabiele nierfunctie of bij Doel Cdal: 

15-20 mg/L  

Dosisaanpassing i fie v TDM  

(doel Cdal / gemeten Cdal) x toegediende dagdosis2 

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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