Penicilline

Amoxi
Amox-clv

Pip-tazo
Cef 1
Cef 2
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Metronidazol

CNS
Enterokok

ARE

Strept

Mero/imi

MSSA
H. infl

Enterobacterales

ASE

CNS kan vaak behandeld worden
met dezelfde middelen als
S. aureus, maar gevoeligheid
dient eerst te worden getest.

Peni
Flucloxacilline
Amoxicilline
Amoxicilline
Amoxicilline-clavulaanzuur
Piperacilline-tazobactam
1e gen: cefazolin
2e gen: cefuroxim

Cef 3
3e gen: ceftriaxon / cefotaxim

Cefta
3e gen:

Cotrimoxazol
Macroliden

ESBL
AmpC+

ceftazidim

P/t

Gramnegatieven
Nonfermenters

Cft

Meropenem / imipenem

Vancomycine

Ciprofloxacine
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Gentamicine / tobramycine

CoT
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De Nederlandse Vereniging voor AIOS Medische Microbiologie presenteert,
i.s.m. de afdeling medische microbiologie van het UMC Utrecht, het zakkaartje:

Spectrum van antibiotica
De weergave op de achterzijde is bedoeld om een globaal beeld te schetsen van het spectrum van veelgebruikte antibiotica en om
keuzes van therapie in richtlijnen inzichtelijk te maken. Dit schema is afkomstig uit de syllabus behorende bij de cursus
‘Antibioticagebruik in de praktijk’.
Let op! Het schema mist echter nuances, die essentieel kunnen zijn. Eerdere kweekuitslagen van de patiënt en de klinische toestand
dienen altijd meegewogen te worden in overwegingen; tevens dient rekening te worden gehouden met lokale resistentie-percentages.
Raadpleeg bij twijfel laagdrempelig een arts-microbioloog of infectioloog.
Legenda:
Dichte balkjes geven aan dat de kans op activiteit van een antibioticum tegen de bacterie groot is.
Lichtere delen geven aan dat een belangrijk deel van de species of stammen resistent is,
of dat het middel mogelijk minder actief is.



Meer over het vak van de arts-microbioloog:
 www.nvamm.nl/microbiologie-in-beeld/ (ook voor de laatste versie van dit kaartje)



Deelnemen aan de cursus ‘Antibioticagebruik in de praktijk’:
 www.antibioticacursus.nl
 www.antibioticscourse.com

Afkortingen:
CNS: coagulase-negatieve stafylokok;
ASE: amoxicilline-sensitieve enterokok;
ARE: amoxicilline-resistente enterokok;
MSSA: meticilline-gevoelige S. aureus;
ESBL: Extended Spectrum β-Lactamase;
AmpC+: AmpC β-lactamase positief.
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