
 
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Clindamycine-hameln 150 mg/ml, oplossing voor injectie 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
1 ml oplossing voor injectie bevat 150 mg clindamycine; dit komt overeen met 178,2 mg 
clindamycinefosfaat.  
 
Een ampul met 2 ml oplossing bevat 300 mg clindamycine; dit komt overeen met 356,4 mg 
clindamycinefosfaat.  
 
Een ampul met 4 ml oplossing bevat 600 mg clindamycine; dit komt overeen met 712,8 mg 
clindamycinefosfaat.  
 
Een ampul met 6 ml oplossing bevat 900 mg clindamycine; dit komt overeen met 1069,2 mg 
clindamycinefosfaat.  
 
Een flacon met 6 ml oplossing bevat 900 mg clindamycine; dit komt overeen met 1069,2 mg 
clindamycinefosfaat.  
 
Hulpstoffen met bekend effect: 
Clindamycine-hameln bevat benzylalcohol in de volgende hoeveelheden: 18 mg in 2 ml, 
36 mg in 4 ml en 54 mg in 6 ml oplossing. Zie rubriek 4.4. 
1 ml Clindamycine bevat 8,6 mg natrium - zie rubriek 4.4. 
 
 
Voor de volledige lijst van de hulpstoffen, zie rubriek 6.1.  
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM  
 
Oplossing voor injectie. 
 
Het product is een heldere, kleurloze tot lichtgeel gekleurde oplossing. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
Clindamycine is bestemd voor de behandeling van ernstige infecties, veroorzaakt door 
gevoelige micro-organismen, recidiverend en niet op de eerste keuze antibiotica reagerend, 
èn als alternatieve behandeling bij patiënten, die allergisch zijn voor penicilline en ernstige 
infecties hebben, veroorzaakt door grampositieve aërobe bacteriën. Het is eveneens 
geïndiceerd bij ernstige infecties, veroorzaakt door gevoelige anaërobe pathogenen (zie 
rubriek 5.1). Deze infecties omvatten: 
- infecties van botten en gewrichten 
- infecties van de bovenste luchtwegen 
- infecties van de onderste luchtwegen 
- intra-abdominale infecties 
- infecties van het bekken en de vrouwelijke geslachtsorganen 
- infecties van huid en weke delen 
- septikemie 



 
Er moet rekening worden gehouden met de officiële richtlijnen inzake het juiste gebruik van 
antibacteriële middelen. 
Indien mogelijk dient de diagnose microbiologisch te worden bevestigd. 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering 
 
Voor de intraveneuze infusie dient de oplossing zodanig te worden verdund, dat de 
concentratie niet meer dan 18 mg clindamycine per ml oplossing bedraagt – zie verder Wijze 
van toediening. 
 
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar krijgen 
- in geval van ernstige infecties: 

8 tot 12 ml Clindamycine-hameln dagelijks (dit komt overeen met 1,2 tot 1,8 g 
clindamycine), 

- in geval van zeer ernstige infecties:  
16 tot 18 ml Clindamycine-hameln dagelijks (dit komt overeen met 2,4 tot 2,7 g 
clindamycine) 

in 2 - 4 afzonderlijke doseringen toegediend 
 
De maximale dagelijkse dosering voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar is 32 ml 
Clindamycine-hameln (dit komt overeen met 4,8 g clindamycine) in twee tot vier gelijke 
doseringen.  
 
Kinderen (ouder dan 4 weken en tot 12 jaar) 
Afhankelijk van de plaats en de ernst van de infectie: 20 tot 40 mg clindamycine per kg 
lichaamsgewicht in 3 tot 4 gelijke doseringen. 
 
Ouderen: 
De halfwaardetijd, het distributievolume, de klaring en de mate van absorptie na het 
toedienen van clindamycinefosfaat veranderen niet met toenemende leeftijd. De analyse van 
de gegevens uit klinische studies vertoonde geen leeftijdsgerelateerde toename van de 
toxiciteit. Daarom dient de vereiste dosering bij ouderen niet alleen door leeftijd te worden 
bepaald. Zie  “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”  (rubriek 4.4) voor 
andere factoren, die in beschouwing moeten worden genomen. 
 
Bij infecties met Streptococcus pyogenes 
Bij infecties met Streptococcus pyogenes (als een bèta-hemolytische streptococcus) dient de 
behandeling met clindamycine minstens 10 dagen te worden voortgezet om de kans op 
daarop volgende reumatische koorts of glomerulonefritis te verminderen. 
 
Bijzondere patiëntengroepen 
 
Dosering in geval van een leveraandoening 
Bij patiënten met een matige tot ernstige leveraandoening wordt de eliminatiehalfwaardetijd 
van clindamycine verlengd. Een vermindering van de dosering is over het algemeen niet 
nodig, als Clindamycine-hameln om de 8 uur wordt toegediend. De plasmaconcentratie van 
clindamycine moet echter worden gecontroleerd bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie. 
Afhankelijk van de uitslag kan een vermindering van de dosering of een verlenging van de 
doseringsintervallen noodzakelijk zijn. 
 
Dosering in geval van een nieraandoening  
Bij patiënten met een nieraandoening wordt de eliminatiehalfwaardetijd verlengd; een 
vermindering van de dosering is echter niet nodig ingeval van een lichte tot matige verstoring 
van de nierfunctie. De plasmaconcentratie dient echter wel te worden gecontroleerd bij 
patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie of anurie. Afhankelijk van de uitslag kan een 



vermindering van de dosering of een verlenging van het doseringsinterval van 8 tot zelfs 
12 uur nodig zijn. 
 
Dosering in geval van hemodialyse 
Clindamycine kan niet worden verwijderd door hemodialyse. Om deze reden is een 
aanvullende dosering voor of na de dialyse niet nodig. 
 
Wijze van toediening 
 
Intraveneuze injectie  
 
Voordat Clindamycine intraveneus wordt toegediend, moet de oplossing zodanig worden 
verdund, dat de concentratie niet hoger is dan 18 mg clindamycine per ml en dient minstens 
10 - 40 minuten lang per infuus te worden toegediend (niet meer dan 30 mg/min). 
 
Dosis: Verdunningmiddel:   Minimale infusietijd: 
300 mg 50 ml   10 minuten 
600 mg 50 ml   20 minuten 
900 mg 100 ml   30 minuten 
1.200 mg 100 ml   40 minuten 
 
Voor een éénmalige infusie mag niet meer dan 1200 mg clindamycine per uur worden 
toegediend. 
Clindamycine mag worden verdund met 0,9 % natriumchlorideoplossing, 5 % 
glucoseoplossing of Ringer's lactaatoplossing. 
 
Voor instructies over verdunning van het geneesmiddel voorafgaand aan toediening, zie 
rubriek 6.6. 
 
Intramusculaire injectie 
 
De intramusculaire toediening is aangewezen als een intraveneuze infusie om wat voor 
reden dan ook niet mogelijk is. 
 Voor intramusculaire toediening dient Clindamycine-hameln onverdund te worden gebruikt. 
In het geval van intramusculaire toediening mag de enkelvoudige dosis van Clindamycine-
hameln niet hoger zijn dan 600 mg. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of lincomycine (kruisovergevoeligheid), 
benzylalcohol (zie rubriek 4.4) of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik  
 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten: 
- met een verminderde lever- en nierfunctie (zie rubriek 4.2) 
- met een verstoorde neuromusculaire transmissie (myasthenia gravis, de ziekte van 

Parkinson, etc) en 
- met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale aandoeningen (zoals eerdere episodes 

van colitis – zie verder “Colitis”) . 
 
Overgevoeligheidsreacties:  
Er werden anafylactische reacties met inbegrip van angio-oedeem voor clindamycine 
gerapporteerd. Anafylactische reacties kunnen leiden tot een levensbedreigende shock zelfs 
na de eerste toediening. Bij met clindamycine behandelde patiënten zijn ook ernstige 
huidreacties gerapporteerd zoals: toxicodermie met eosinofilie en systemische symptomen 
(DRESS-syndroom); syndroom van Stevens-Johnson (SJS); toxische epidermale necrolyse 
(TEN) en acuut veralgemeend pustuleus exantheem (AGEP). Indien overgevoeligheid of 



ernstige huidreacties optreden, moet de behandeling met clindamycine worden gestaakt en 
een aangewezen behandeling worden ingesteld (zie rubrieken 4.3 en 4.8). 
 
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Clindamycine bij atopische personen. 
 
Gebruik bij patiënten met een penicilline-allergie 

In sommige gevallen kan clindamycinetherapie een alternatieve behandeling vormen voor 

patiënten die overgevoelig zijn voor penicilline (penicilline-allergie). Er zijn geen 

kruisallergieën gemeld tussen clindamycine en penicilline. Op basis van de structurele 

verschillen tussen de twee stoffen wordt ook niet verwacht dat ze zich zouden voordoen. 

Toch is er voor individuele gevallen informatie beschikbaar over anafylaxie (allergie) voor 

clindamycine bij mensen met een bestaande penicilline-allergie. Daarmee moet bij patiënten 

met penicilline-allergie worden rekening gehouden tijdens een behandeling met 

clindamycine. 

 
Colitis:  
Met Clostridioides difficile-geassocieerde diarree (CDAD) is gerapporteerd bij gebruik van 

bijna alle antibacteriële middelen, ook clindamycine, en kan in ernst variëren van milde 

diarree tot fatale colitis. Antibioticatherapie wijzigt de normale colonflora, waardoor overgroei 

van C. difficile optreedt. 

 

C. difficile produceert toxines A en B, die bijdragen tot het ontstaan van CDAD en een 

belangrijke oorzaak zijn van "antibioticum-geassocieerde colitis". C. difficile-stammen met 

een hyperproductie van toxines leiden tot een verhoogde morbiditeit en mortaliteit, 

aangezien deze infecties resistent kunnen zijn voor antibioticatherapie. Om deze redenen 

kan een colectomie noodzakelijk worden. CDAD moet overwogen worden bij alle patiënten 

die diarree ontwikkelen na antibioticatherapie. De medische historiek moet grondig 

bestudeerd worden. CDAD kan namelijk tot 2 maanden na de antibioticatherapie optreden. 

Dit kan tot een milde tot fatale colitis leiden, waaronder ook pseudomembraneuze colitis (zie 

rubriek 4.8). 

 

Bij een vermoeden van antibioticum-geassocieerde diarree of antibioticum-geassocieerde 

colitis of bij bevestigde antibioticum-geassocieerde diarree of bevestigde antibioticum-

geassocieerde colitis moet de behandeling met antibiotica, inclusief clindamycine, worden 

gestaakt en moeten aangewezen therapeutische maatregelen worden genomen. In deze 

gevallen zijn motiliteitsremmende middelen gecontra-indiceerd. 

 
Spierverslappende eigenschappen 
Op grond van neuromusculair-blokkerende eigenschappen kan Clindamycine het effect van 
spierverslappers versterken. Hierdoor kunnen onverwachte, levensbedreigende situaties 
ontstaan tijdens een operatie (zie rubrieken 4.5 en 4.8). 
 
Langdurig gebruik 

Bij langdurige behandeling (langer dan 10 dagen) moet regelmatig een hemogram worden 

gemaakt en de lever- en nierfunctie worden gecontroleerd. 

 

Langdurige en herhaalde clindamycinetherapie kan een superinfectie en/of kolonisatie met 

resistente ziekteverwekkers of gisten van de huid en slijmvliezen uitlokken. 

 

Acuut nierletsel 

Acuut nierletsel, waaronder acuut nierfalen, is zelden gemeld. Daarom moet worden 

overwogen de nierfunctie te controleren bij patiënten die langdurig worden behandeld en 

lijden aan een reeds bestaande nierfunctiestoornissen of patiënten die gelijktijdig 

nefrotoxische geneesmiddelen gebruiken (zie rubriek 4.8). 

 

Benzylalcoholtoxiciteit 



Benzylalcohol kan toxische en allergische reacties veroorzaken. De minimale hoeveelheid 

benzylalcohol waarbij toxiciteit kan optreden is niet bekend. Bij jonge kinderen is er een 

verhoogd risico door accumulatie.  

De toediening van medicijnen die benzylalcohol bevatten aan pasgeborenen of premature 

pasgeborenen is in verband gebracht met ernstige bijwerkingen en een mogelijk fataal 

"gaspingsyndroom" (symptomen zijn onder meer een plotse aanval van het 

gaspingsyndroom, hypotensie, bradycardie en cardiovasculaire collaps).  

Daarom mag het geneesmiddel niet worden gegeven aan pasgeboren baby’s (tot 4 weken 

oud), tenzij er een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden tussen de risico’s en de baten 

van de behandeling. 

Het product moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij zuigelingen en jonge kinderen 

jonger dan 3 jaar en mag tenzij dit noodzakelijk wordt geacht, bij deze populatie niet langer 

dan een week worden gebruikt.  

 

Omdat benzylalcohol door de placentabarrière kan dringen, moet dit geneesmiddel tijdens de 

zwangerschap met voorzichtigheid worden gebruikt vanwege het risico op accumulatie en 

toxiciteit (metabole acidose) - zie rubriek 4.6. 

 

Grote hoeveelheden benzylalcohol bevattende geneesmiddelen dienen met omzichtigheid te 

worden gebruikt en alleen indien nodig, vooral bij patiënten met een gestoorde lever- of 

nierfunctie door het risico op accumulatie en toxiciteit (metabole acidose). 

 

Zoutgehalte 

Dit middel bevat niet meer dan8,6 mg natrium per 1 ml. Elke ampul van 2 ml bevat niet meer 

dan 17,2 mg natrium, wat overeenstemt met 1% van de door de WHO aanbevolen maximale 

dagelijkse inname van 2 g natrium voor volwassenen. Elke ampul van 4 ml bevat niet meer 

dan 34,4 mg natrium, wat overeenstemt met 2% van de door de WHO aanbevolen maximale 

dagelijkse inname van 2 g natrium voor volwassenen. Elke ampul van 6 ml bevat niet meer 

dan 51,6 mg natrium, wat overeenstemt met 3% van de door de WHO aanbevolen maximale 

dagelijkse inname van 2 g natrium voor volwassenen. 

 
4.5 Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Erytromycine 
Indien mogelijk moet Clindamycine niet in combinatie met erythromycine worden gebruikt, 
omdat, wat de antibacteriële werking in vitro betreft, een antagonische effect is 
waargenomen. 
 
Spierrelaxantia 
Op grond van neuromusculair-blokkerende eigenschappen kan Clindamycine het effect van 
spierverslappers versterken. Hierdoor kunnen onverwachte, levensbedreigende situaties 
ontstaan tijdens een operatie. 

 
Vitamine K-antagonisten 
Verhoogde bloedstollingswaarden (PT/INR) en/of bloedingen zijn gemeld in patiënten die 
behandeld zijn met clindamycine in combinatie met een vitamine K-antagonist (o.a. 
warfarine, acenocoumarol en fluindione). Daarom moeten de bloedstollingstesten frequent 
gemonitord worden in patiënten die vitamine K-antagonisten gebruiken.  
 
Clindamycinemetabolisme 

Clindamycine wordt voornamelijk gemetaboliseerd door cytochroom CYP3A4 en in kleinere 

mate door cytochroom CYP3A5 tot de belangrijkste metaboliet clindamycinesulfoxide en een 

minder belangrijke metaboliet N-desmethylclindamycine. Daarom kunnen CYP3A4- en 

CYP3A5-remmers de klaring van clindamycine onderdrukken en activators van deze iso-



enzymen de klaring van clindamycine bevorderen. Bij gelijktijdige toediening van krachtige 

CYP3A4-activators zoals rifampicine moet worden gecontroleerd op een daling van de 

werkzaamheid. 

 

In vitro studies geven aan dat clindamycine de iso-enzymen CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, 

CYP2E1 niet of CYP2D6 en CYP3A4 slechts matig remt. Daarom zijn klinisch relevante 

interacties tussen clindamycine en tegelijkertijd toegediende geneesmiddelen die door deze 

iso-enzymen gemetaboliseerd  worden, onwaarschijnlijk. 

 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 
Zwangerschap  
Benzylalcohol gaat door de placentabarrière (zie rubriek 4.4). 
 
Uit een uitgebreid onderzoek bij zwangere vrouwen, waarbij ongeveer 650 pasgeborenen 
werden onderzocht, die in het eerste trimester van de zwangerschap aan het middel waren 
blootgesteld, bleek geen verhoging van het aantal misvormingen. Er bestaan echter 
onvoldoende gegevens inzake de veiligheid van clindamycine tijdens de zwangerschap. 
Clindamycine passeert de placenta. Er wordt aangenomen, dat in de foetus een concentratie 
met een therapeutische werking kan worden bereikt.  
 
Clindamycine 150 mg/ml oplossing voor injectie mag tijdens de zwangerschap uitsluitend 
gebruikt worden in uiterste nood. 
 
Borstvoeding  
Clindamycine gaat na systemisch gebruik over in de moedermelk in concentraties van <0,5 
tot 3,8 microgram/ml. Daarom kan mogelijkerwijs sensibilisatie, diarree en kolonisatie van 
schimmels op de slijmvliezen bij zuigelingen niet worden uitgesloten.  
Wegens het risico op ernstige bijwerkingen bij kinderen die borstvoeding krijgen, waaronder 

het risico op benzylalcoholaccumulatie en -toxiciteit (metabole acidose), mag clindamycine 

niet worden toegediend aan vrouwen die borstvoeding geven. 

Vruchtbaarheid 

Dierproeven toonden geen verminderde vruchtbaarheid aan. Er is echter geen informatie 

beschikbaar over het effect van clindamycine op de vruchtbaarheid bij mensen. 

 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Clindamycine heeft geen of een te verwaarlozen invloed op de rijvaardigheid en op het 
vermogen om machines te bedienen. Sommige bijwerkingen (b.v. duizeligheid, slaperigheid, 
zie rubriek 4.8) kunnen het concentratie- en het reactievermogen beïnvloeden. Dit is van 
invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen, wat door het 
gebruik van alcohol kan vergroot worden. 
 
4.8 Bijwerkingen 
 
De frequentie van de bijwerkingen wordt volgens de volgende indeling weergegeven: 
Zeer vaak (≥ 1/10) 
Vaak (≥1/100, <1/10)  
Soms (≥ 1/1.000, < 1/100) 
Zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000) 
Zeer zelden (< 1/10.000) 
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 
 

Zeer vaak  Vaak  
 

Soms 
 

Zelden 
 

Zeer zelden 
 

Niet bekend 
(kan met de 
beschikbare 
gegevens niet 
worden 
bepaald) 



Zeer vaak  Vaak  
 

Soms 
 

Zelden 
 

Zeer zelden 
 

Niet bekend 
(kan met de 
beschikbare 
gegevens niet 
worden 
bepaald) 

Infecties en parasitaire aandoeningen 

 Pseudo-
membra-
neuze  
colitis * # 
 

   Clostridioides 
difficile colitis*, 
vaginale 
infectie* 
 

Bloed en lymfestelselaandoeningen 

 Agranulo-
cytose*, 
trombo-
cytopenie*, 
leucopenie*, 
eosinofilie, 
neutropenie* 

    

Immuunsysteemaandoeningen 

   Geneesmiddelenkoorts, 
overgevoeligheids-
reacties verbonden aan 
benzylalcohol 
(“gaspingsyndroom”) 

Anafylactische 
reactie *# 

Anafylactsiche 
shock *, 
anafylactoïde 
reactie *, 
overgevoelig-
heid* 

Zenuwstelselaandoeningen  

  Dysgeusie, 
spierverslappend 
effect # 

  Hoofdpijn, 
duizeligheid en 
slaperigheid (zie 
rubriek 4.7) 

Hartaandoeningen  

  Cardiorespiratoir 
arrest § 

   

Bloedtvataandoeningen 

 Trombo-
flebitis 

Hypotensie §    

Maagdarmstelselaandoeningen 

Misselijk-
heid, 
braken, 
buikpijn, 
diarree  

     

Lever- en galaandoeningen 

    Tijdelijke 
hepatitis met 
cholestatische 
geelzucht. 

Geelzucht* 

Huid- en onderhuidaandoeningen 

 Maculopa-
pulaire 
huiduitslag, 
mazel-
achtige 
huiduitslag*, 
urticaria 

 Toxische epidermale 
necrolyse (TEN, 
syndroom van Lyell*, 
syndroom van Stevens-
Johnson (SJS)*, 
oedeem/ angioedeem 
van Quinck *, 
exfoliatieve dermatitis*, 
bulleuze dermatosen, 
erythema multiforme, 
pruritus, vaginitis 

Huiduitslag en 
blaasvorming 
van de huid 
(overgevoelig-
heidsreacties) 

Toxicodermie 
met eosinofilie 
en systemische 
symptomen 
(DRESS-
syndroom); 
acuut 
veralgemeend 
pustuleus 
exantheem 
(AGEP)* 

Skeletspierstelsel-en bindweefselaandoeningen  

    Polyarthritis 
 

 

Nier- en urinewegaandoeningen 

     Acuut nierletsel# 

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 

  Pijn, abcessen op 
de 
toedieningsplaats 
 

  Irritatie op de 
injectieplaats* 



Zeer vaak  Vaak  
 

Soms 
 

Zelden 
 

Zeer zelden 
 

Niet bekend 
(kan met de 
beschikbare 
gegevens niet 
worden 
bepaald) 

Onderzoeken 

 Afwijkende 
lever-
functietests 

    

* Bijwerkingen geïdentificeerd bij gebruik na goedkeuring. 
# zie rubriek 4.4. 
§ Zeldzame gevallen zijn gerapporteerd na te snelle intraveneuze toediening (zie rubriek 4.2).  

 
 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te 
melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het 
geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen 
Centrum Lareb, website www.lareb.nl. 
 
4.9 Overdosering 
 
Er zijn nog geen symptomen van overdosering gerapporteerd. Hemodialyse en peritoneale 
dialyse zijn niet effectief. Er is geen specifiek antidotum bekend. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Algemene eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: 
Clindamycine is een halfsynthetisch pyranoside. Pyranosiden zijn niet verwant aan enige 
andere bekende antibiotica. 
 
ATC -code 
J01FF01 
 
Werkingsmechanisme  
Clindamycine hecht zich aan de 50S subeenheid van het bacterieel ribosoom en verhindert 
de eiwitsynthese. Clindamycine heeft hoofdzakelijk een bacteriostatische werking. 
 
Farmacokinetische / farmacodynamische eigenschappen 
De doeltreffendheid hangt vooral af van de tijdsduur, waarin de waarde van het antibioticum  
boven de MIC-waarde van het pathogeen ligt. 
 
Resistentiemechanismen 
Resistentie tegen clindamycine kan te wijten zijn aan de volgende mechanismen: 
De resistentie van stafylokokken en streptokokken is vaak gebaseerd op methylgroepen, die 
zich in toenemende mate hechten aan het 23S rRNA (de zogenoemde constitutieve MLSB-
resistentie), waarbij de affiniteit van clindamycine voor het ribosoom sterk verminderd is. 
De meerderheid van de methicilline-resistente S. aureaus (MRSA) vertoont het constitutieve 
MLSB resistentieype en is daarom resistent tegen clindamycine. Infecties, veroorzaakt door 
macrolide-resistente stafylokokken, moeten niet worden behandeld met clindamycine, ook 
als in-vitro gevoeligheid werd bewezen, omdat de therapie tot een selectie van mutanten kan 
leiden met constitutieve MLSB resistentie. 
Stammen met MLSB resistentie vertonen een volledige kruisresistentie tegen clindamycine 
met lincomycine, macroliden (b.v. azithromycine, clarithromycine, erythromycine, 
roxithromycine, spiramycine) evenals streptogramine B. 



 
Er is een kruisresistentie bij de pathogenen voor clindamycine en lincomycine. 
 
Breekpunten 
 
Resistentie wordt meestal bepaald op basis van gevoeligheidstesten (breekpunten) zoals 
vastgesteld door de European Commission for Antimicrobial Sensitivity Testing (EUCAST, 
Europese Commissie voor Antimicrobiële Gevoeligheidstests) voor systemisch toegediende 
antibiotica. Voor clindamycinetesten worden gewone verdunningsreeksen gebruikt. 
 
De breekpunten van de European Commission for antimicrobial susceptibility testing 

(EUCAST) staan hieronder weergegeven. 

 

 MIC-breekpunt (mg/l) 

Organisme Gevoelig ≤ Resistent > 

Staphylococcus spp.1) 0,25 0,5 

Streptococcus spp. (groepen A, B, C 

en G) 1) 2) 
0,5 0,5 

Streptococcus pneumoniae 3) 0,5 0,5 

Streptococcus viridans groep 3) 0,5 0,5 

Grampositieve anaeroben 

(uitgezonderd Clostridioides difficile) 

4 4 

Gramnegatieve anaeroben  4 4 

Bron: EUCAST klinische breekpunttabellen v. 10.0 (van toepassing vanaf 01 jan 2020)  

 
1) Induceerbare clindamycineresistentie kan worden opgespoord aan de hand van een 

antagonismetest van de clindamycine-activiteit door een macrolide. Indien niet 

gedetecteerd, rapporteer dan als getest volgens de klinische breekpunten. Indien 

gedetecteerd, rapporteer dan als resistent en overweeg deze opmerking op te nemen in 

het rapport: “Clindamycine kan nog steeds worden gebruikt voor de kortdurende 

behandeling van minder ernstige huid- en wekedeleninfecties, aangezien het 

onwaarschijnlijk is dat er tijdens een dergelijke therapie een constitutieve resistentie 

ontstaat". 

2) Het klinisch belang van induceerbare clindamycineresistentie met 

combinatiebehandelingen van ernstige S. pyogenesinfecties is niet bekend. 

3) Induceerbare clindamycineresistentie kan worden opgespoord aan de hand van een 

antagonismetest van de clindamycine-activiteit door een macrolide. Indien niet 

gedetecteerd, rapporteer dan als getest volgens de klinische breekpunten. Indien 

gedetecteerd, rapporteer dan als resistent. 

 
Prevalentie van de verworven resistentie  
De prevalentie van de verworven resistentie kan geografisch en in de tijd variëren voor 
geselecteerde soorten en plaatselijke informatie inzake resistentie is wenselijk, vooral voor 
de behandeling van ernstige infecties. Indien nodig moet deskundig advies worden 
ingewonnen, als de lokale prevalentie van resistentie zodanig is, dat het nut van het middel 
bij sommige soorten van infecties twijfelachtig is. Vooral bij ernstige infecties of het falen van 
de therapie is een microbiologische diagnose met controle van het pathogeen en de 
gevoeligheid ervan voor clindamycine aan te bevelen. 
 
Gevoeligheid 



Clindamycine heeft aangetoonde in vitro activiteit tegen de meeste isolaten van de 
volgende organismen: 
 

Aerobe bacteriën 
 

Grampositieve bacteriën 

• Staphylococcus aureus (methicilline-gevoelige stammen) 

• Coagulase-negatieve stafylokokken (methicilline-gevoelige stammen) 

• Streptococcus pneumoniae (penicilline-gevoelige stammen) 

• β-hemolytische streptokokken (groepen A, B, C en G) 

• Streptococcus viridans groep 

• Corynebacterium spp.  
 

Gramnegatieve bacteriën 

• Chlamydia trachomatis 
 
Anaerobe bacteriën 
 

Grampositieve bacteriën 

• Actinomyces spp. 

• Clostridium spp. (uitgezonderd Clostridioides difficile) 

• Eggerthella (Eubacterium) spp. 

• Peptococcus spp. 

• Peptostreptococcus spp. 

• Propionibacterium acnes 
 

Gramnegatieve bacteriën 

• Bacteroides spp. (uitgezonderd B. fragilis) 

• Fusobacterium spp. 

• Gardnerella vaginalis 

• Prevotella spp. 
 
Soorten waarvoor verworven resistentie problematisch kan zijn 
 
Aerobe grampositieve bacteriën 

• Staphylococcus aureus (methicilline-resistente stammen) 

• Coagulase-negatieve stafylokokken (uitgezonderd methicilline-resistente stammen) 

• Streptococcus pneumoniae (uitgezonderd penicilline-resistente stammen) 
 
Aerobe gramnegatieve bacteriën 

• Moraxella catarrhalis 
 
Anaerobe gramnegatieve bacteriën 

• Bacteroides fragilis 
 
Micro-organismen met intrinsieke resistentie 
 
Aerobe grampositieve bacteriën 

• Coagulase-negatieve stafylokokken (methicilline-resistente stammen) 

• Enterococcus faecalis 

• Enterococcus faecium 
 
Aerobe gramnegatieve bacteriën 

• Haemophilus influenzae 
 
Anaerobe bacteriën 

• Clostridioides difficile 
 



 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen  
 
Absorptie  
Een onderscheid moet slechts worden gemaakt tussen de derivaten van clindamycine tot 
aan het moment van absorptie en de splitsing van de esters. Hierna komt clindamycine in het 
lichaam voor in de vorm van een vrije base (actieve vorm). De esters dienen te worden 
beschouwd als prodrugs. 
Clindamycinefosfaat is een in water oplosbare ester voor parenterale toediening. Na een 
intramusculaire injectie van 300 mg bedragen de hoogste serumspiegels na 3 uur ongeveer 
6 µg/ml; na een intraveneuze toediening van 300 mg schommelt de gemiddelde 
serumspiegel na één uur tussen 4 en 6 µg/ml. 
 
Distributie 
De binding van clindamycine aan de plasma-eiwitten is afhankelijk van de concentratie en 
ligt binnen de therapeutische breedte van 60 tot 94 %. 
 
Clindamycine verdeelt zich gemakkelijk over de weefsels, passeert de placenta en wordt ook 
in de moedermelk opgenomen. Zelfs als de hersenvliezen ontstoken zijn, is de diffusie naar 
het subarachnoidaal gebied onvoldoende. Hoge concentraties worden in botweefsel 
verkregen. 
 
Biotransformatie  
Clindamycine wordt voornamelijk in de lever gemetaboliseerd. Enkele metabolieten zijn 
microbiologisch werkzaam (N-demethyl en sulphoxide). Geneesmiddelen, die werken als 
inductor van enzymen in de lever, verkorten de gemiddelde halfwaardetijd van clindamycine 
in het lichaam. 
 
In vitro studies met humane lever- en darmmicrosomen geven aan dat clindamycine 
voornamelijk wordt gemetaboliseerd door CYP3A4 en in mindere mate door CYP3A5 tot de 
belangrijkste bioactieve metaboliet clindamycinesulfoxide en de minder belangrijke 
metaboliet N-desmethylclindamycine. 
 
Eliminatie 
Clindamycine wordt voor 2/3 deel via de faeces uitgescheiden en de overige 1/3 via de urine. 
Minder dan 10 % van de dosering wordt onveranderd via de urine uitgescheiden. 
De serumhalfwaardetijd van clindamycine bedraagt ongeveer 3 uur bij volwassenen en 
ongeveer 2 uur bij kinderen. In geval van nierinsufficiëntie en een matige tot ernstige 
leverinsufficiëntie wordt de halfwaardetijd verlengd. Clindamycine kan niet worden verwijderd 
door dialyse. 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
De toxische verschijnselen zijn: verminderde activiteit van de dieren en convulsies. 
Na herhaalde doseringen (i.m.) van clindamycine in  honden werd een verhoging van de 
SGOT- en SGPT-waarden gerapporteerd en ook een geringe toename van het levergewicht 
zonder morfologische veranderingen. Langdurige toediening van clindamycine aan honden 
veroorzaakte beschadigingen aan het maagslijmvlies en de galblaas. 
 
Lokale reacties op de injectieplaats (ontstekingen, bloedingen en beschadigingen van het 
weefsel) werden waargenomen na intramusculaire en subcutane toediening. De concentratie 
van de gebruikte oplossing lag echter ver boven de maximale therapeutische concentratie. 
 
Mutageen en carcinogeen vermogen 
In vitro en in vivo studies leverden geen enkele aanwijzing voor mutagene activiteit van 
clindamycine. Er zijn geen langdurige dierproeven uitgevoerd, waarin het carcinogene 
karakter van clindamycine onderzocht is. 
 



Reproductietoxiciteit 
Studies met clindamycine in ratten en muizen leverden geen bewijs voor enige vermindering 
van de vruchtbaarheid of van embryo/foetotoxische eigenschappen. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Benzylacohol (E 1519) 
Natriumedetaat 
Natriumhydroxide (voor het stellen van de pH) 
Water voor injecties 
 
6.2. Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Clindamycine mag niet samen met ampicilline, fenytoïne-natrium, barbituraten, aminofylline, 
calciumgluconaat, ceftriaxon natrium, ciprofloxacine, difenylhydantoïne, idarubicine 
hydrochloride, magnesiumsulfaat en ranitidine hydrochloride in een gemengde injectie 
worden toegediend. De toediening van dit geneesmiddel dient apart te worden uitgevoerd. 
 
6.3 Houdbaarheid 
 
18 maanden 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Bewaren beneden 25°C. 
 
Na verdunnen is een chemische en fysische stabiliteit aangetoond van 48 uur bij 
kamertemperatuur. 
Vanuit microbiologisch oogpunt gezien dient het product meteen na het verdunnen ervan te 
worden gebruikt. Indien het niet onmiddellijk wordt gebruikt, is de gebruiker verantwoordelijk 
voor de bewaartijden en - condities vóór gebruik. Deze dienen normalerwijze echter nooit 
langer te zijn dan 24 uur bij 2 tot 8°C, tenzij verdunning heeft plaatsgevonden onder 
gecontroleerde en gevalideerde aseptische omstandigheden. 
 
Slechts voor éénmalig gebruik. Elke ongebruikte oplossing dient te worden weggegooid. 
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
De verpakking bestaat uit kleurloze, neutrale glazen ampullen van Ph. Eur. type I glas en 
bevatten respectievelijk 2 ml, 4 ml en 6 ml. De flacon met 6 ml is ook gemaakt van kleurloos, 
neutraal Ph. Eur. type I glas. 
 
Clindamycine-hameln 150 mg/ml oplossing voor injectie,  2 ml (300 mg) 
Verpakking met 5, 10 of 100 ampullen met 2 ml oplossing voor injectie. 
 
Clindamycine-hameln 150 mg/ml oplossing voor injectie, 4 ml (600 mg) 
Verpakking met 5, 10 of 100 ampullen met 4 ml oplossing voor injectie. 
 
Clindamycine-hameln 150 mg/ml oplossing voor injectie, 6 ml (900 mg) 
Verpakking met 5, 10 of 100 ampullen met 6 ml oplossing voor injectie. 
 
Clindamycine-hameln 150 mg/ml oplossing voor injectie, 6 ml (900 mg) flacon 
Verpakking met 1, 5 of 10 flacons met 6 ml oplossing voor injectie. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 



6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies  
 
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient overeenstemming met lokale 
voorschriften te worden vernietigd. 
 
Er werd aangetoond, dat Clindamycine-hameln fysisch en chemisch gedurende ten minste 
24 uur verenigbaar is met glucose 5% in water, een isotone oplossing van natriumchloride en 
Ringer-lactaat oplossing. 
De oplossing dient voor gebruik aan een visuele controle te worden onderworpen. Alleen 
heldere oplossingen, die praktisch vrij zijn van deeltjes, mogen worden gebruikt. 
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