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ANTIBIOTICA 
 
Medicatie Ciprofloxacine 
Merknamen          Ciproxine® (IV, oraal) 

Indicatie  - Bij perianale Crohn, plastron, abcedatie, fistulisatie 
- Pouchitis  

Aandachtspunten bij 
opstart 

/ 

Dosering -       2 x 500 mg/dag  
- eGFR < 10 mL/min: dag 1 normale dosering, vanaf dag 2: 2x250 mg/dag 

FU labo - volledig bloedbeeld, natrium, kalium, ureum, kreatinine, bilirubine, Alk fos, 
GGT, ASAT, ALAT.  

o week 0 en week 4: 
o Verdere controle is afhankelijk van productie van, en klachten bij de 

fistel, waarbij mogelijk een andere therapie wordt ingezet.  
- INR-monitoren bij patiënten op vitamine K antagonisten. De protrombinetijd 

kan verlengd zijn bij opstart van ciprofloxacine 

FU consult  - Na 2 weken 

Red flags - Stop bij optreden pijn in achillespees  
(Het risico op achillesruptuur verhoogt in combinatie met cortico) 

Onverenigbaarheden  - Mag niet ingenomen worden met antacida, calcium- en ijzersupplementen 
en melkproducten. Door complexvorming wordt ciprofloxacine minder goed 
geresorbeerd met een lagere biologische beschikbaarheid tot gevolg. De 
toediening moet minstens 2 uur gespreid worden. 

- Ciprofloxacine kan de renale klaring van methotrexaat, theofylline en 
carbamazepine verminderen; dit kan leiden tot verhoogde toxiciteit van 
deze geneesmiddelen . 

- Ciprofloxacine zorgt voor een verhoogde plasmaconcentratie van duloxetine 
(Cymbalta). Aangeraden om tijdelijk te stoppen met duloxetine 

Contraindicaties  - Te vermijden in 1e trimester zwangerschap 
- Te vermijden tijdens borstvoeding 

Bijwerkingen  - Frequente bijwerkingen zijn diarree en misselijkheid 
-  

Opmerkingen - TDM is aangeraden bij langdurige therapieën 

 
 

Medicatie Metronidazole 
Merknamen          Flagyl® (oraal, IV) 

Indicatie  - Bij perianale Crohn, plastron, abcedatie, fistulisatie 
- Pouchitis  

Aandachtspunten bij 
opstart 

/ 

Dosering - Postoperatief bij Crohn: 20 mg/kg gedurende 3 maanden 
- Symptomatische perianale fistels: 750-1500 mg/dag (verspreid over 2 tot 3 

dosissen) 

FU lab - volledig bloedbeeld, natrium, kalium, ureum, kreatinine, bilirubine, Alk fos, 
GGT, ASAT, ALAT.  

o week 0 en week 4: 
Verdere controle is afhankelijk van productie van en klachten bij de 
fistel, waarbij mogelijk een andere therapie wordt ingezet. 

FU raadpleging - na 2 weken 

Red flags - Kan perifere neuropathie veroorzaken 
- Antabuse effect bij alcoholgebruik 
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Onverenigbaarheden  - Antabuse  
- De werking van anticoagulantia van het coumarinetype kan worden 

versterkt. Bij deze patiënten dient de INR opgevolgd te worden. Een 
dosisreductie van 1/3 kan van de anticoagulantia kan nodig zijn 

- Metronidazol kan de plasmaspiegels van lithium verhogen, hetgeen kan 
leiden tot nefrotoxische reacties. Vooral opletten bij patiënten die al 
antipsychotica nemen (Camcolit® en Maniprex® in het bijzonder) 

- Kans op hypoglycemie door het verstoren van het hypoglycemisch effect van 
andere geneesmiddelen. 

- Rifampicine: versnelde afbraak van fluconazole, adviseer een dosisverhoging 
van 25% 

- Fentanyl: door combinatie kan de afbraak van fentanyl verminderen met een 
risico op respiratoire depressie. (CYP3A4-inhibitie) 

- Simvastatine: inhibitie van de afbraak van simvastatine met risico op 
rhabdomyolyse 

Contraindicaties  - Te vermijden in 1e trimester zwangerschap 
- Te vermijden tijdens borstvoeding  

Bijwerkingen - Misselijkheid en braken, metaalsmaak,  hoofdpijn en duizeligheid 
- Risico op QT-verlenging indien het een risicopatiënt is (1 of meer kalium 

verlagende medicatie, 1 of meer anti-aritmica, LL>65 j, vr, 
schildklierproblematiek, cardiovasculaire comorbiditeiten/geneesmiddelen, 
diabetes mellitus) en andere QT-verlengde medicatie inneemt. 

Opmerkingen  - Zeker vermelden aan de patiënt dat de urine bruinrood kan verkleuren. 
- Opgepast met alcoholgebruik omwille van mogelijke disulfiram-like reaction. 

Zeker niet opstarten bij patiënten die al Antabuse nemen. 
- Metronidazole kan de plasmaconcentraties van cyclosporine en 

tacrolimus/sirolimus significant verhogen. TDM is aangeraden bij langdurige 
therapieën 

 
 
 


