
 

Disclaimer 
Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat (1)deze fiche geen garantie biedt, noch alle informatie bevat uit de bijsluiter en beperkt is tot de mogelijke relevante informatie 

van belang voor je specifieke aandoening. (2)Indien vereist, het jouw (eind)verantwoordelijkheid is om de bijsluiter te raadplegen voor meer informatie. (3)Het gebruik 

van deze fiche op eigen verantwoordelijkheid is. (4)Je steeds de concrete omstandigheden in acht dient te nemen waarvan je kennis hebt of neemt. (5)Je zelf 

aansprakelijk bent voor schade voortvloeiend uit het gebruik van deze fiche, ongeacht of je op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid tot dergelijke 
schade. (6)De auteur van deze fiche in geen geval aansprakelijk is voor: (niet beperkt tot) ontbrekende informatie, (in)directe schade, verkeerde interpretatie van de 

informatie met gevolgen voor de individuele gezondheid. 

 

Linezolid 

Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt? 

Linezolid is een antibioticum, het remt de groei van bacteriën. Het wordt opgestart in het ziekenhuis bij gram-positieve 

infecties, zoals bij stafylokokken. Artsen schrijven het onder andere voor bij huidinfecties en infecties van een 

prothese. Het grote voordeel van dit middel is dat het via de mond ingenomen kan worden, waardoor je geen infuus 

nodig hebt. Het is van belang dat je de hele kuur afmaakt, ook als de infectie genezen lijkt te zijn. Er kunnen immers 

nog bacteriën achterblijven en die voel je niet.  

Hoe neem je dit geneesmiddel in? 

De gebruikelijke dosering is 2 keer per dag, telkens 600 mg, in te nemen via de mond. De duur van de kuur is vaak 

14 tot 28 dagen. Je neemt dit geneesmiddel best in met een half glas water, dit mag met of zonder eten. Er dient 12 

uur tussen 2 innames te zitten, kies hiervoor een vast tijdstip dat je dagelijks herhaalt. (vb. om 8u en om 20u) Zo 

vergeet je geen dosis in te nemen. Volg hiervoor steeds het advies van je arts-specialist op.  

 

Bijvoorbeeld:  

                         Dag 1                                                 Dag 2 

 

         8u                         20u                      8u                           20u           …zo verder tot het einde van de kuur 

 

   

            Wat indien je een dosis bent vergeten?  

Neem de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in. Duurt het minder dan 4 uur voor je de volgende dosis moet 

innemen? Sla dan de vergeten dosis over en hervat het normale schema. De vergeten dosis neem je dan aan het eind 

van de kuur in. Je verschuift dus het moment waarop je de kuur beëindigt. Neem nooit een dubbele dosis! 

Advies bij de behandeling 

Om mogelijke nevenwerkingen goed te kunnen opvolgen, zal er periodiek een bloedafname gebeuren door je huisarts. 

Hierin worden alle belangrijke parameters nagekeken. Zo weten we zeker dat jouw behandeling goed verloopt. 

Om nevenwerkingen aan het zenuwstelsel te voorkomen, wordt er aangeraden om 1 keer per dag vitamine B in te 

nemen (vb. Befact forte®). 

Meld aan je arts(-specialist) of apotheker indien je zwanger bent of denkt te zijn. Dit geneesmiddel wordt dan best niet 

voorgeschreven. De arts(-specialist) zal kijken welk alternatief voor jou het beste is.  

Interacties 

Er zijn interacties mogelijk tussen linezolid en andere geneesmiddelen. Meld al jouw geneesmiddelen aan je arts-

specialist bij het opstarten van de behandeling met linezolid, ook als je voedingssupplementen of kruiden inneemt. Er 

zijn een aantal geneesmiddelen die best niet gecombineerd worden met dit antibioticum.   

Bestaande interacties werden reeds met je arts-specialist besproken. Bij opstart nieuwe medicatie gelieve opnieuw na 

te vragen bij je huisarts of apotheker.  

Mijn dosis:  

………… tablet(ten) van …… mg per dag en 

………… uur tussen elke inname laten. 

Patiëntenfiche 
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Welke bijwerkingen verdienen extra aandacht? 

Elk geneesmiddel heeft mogelijke bijwerkingen. Indien je veel last krijgt van nevenwerkingen, neem dan contact op met 

je huisarts. Onderstaande nevenwerkingen zijn mogelijk, maar het kan ook zijn dat je hier helemaal geen last van 

ondervindt. 

 

Vaak voorkomend:  

- Je kan last krijgen van misselijkheid, diarree en hoofdpijn. 

- Je kan last krijgen van smaakveranderingen. 

- Ook uitslag kan optreden.  

 

In zeldzame gevallen: 

- Je bloeddruk kan stijgen door dit geneesmiddel. 

- Irreversibele neurotoxiciteit: neuropathie, visusstoornissen, convulsies, duizeligheid, hoofdpijn. Rij dan best niet met 

de wagen en bestuur ook geen (gevaarlijke) machines.  

 

Weetjes 

- Dit geneesmiddel is enkel te verkrijgen bij de ziekenhuisapotheek. Hiervoor dien je met je voorschrift naar het 

Apotheek Service punt (route C020) te komen, waar de ziekenhuisapotheker je verder zal helpen.  

- Je kan tijdelijk een metaalsmaak in je mond hebben bij het nemen van dit geneesmiddel.  

- Voeding die tyramine bevat, kan zorgen voor een stijging van de bloeddruk in combinatie met dit geneesmiddel. 

Het gaat om producten met gisting of fermentatie (salami, bier, bonen, oude kaas, wijn, champagne, lever, nier, 

yoghurt, zuurkool, soja…). Probeer hiervan zo weinig mogelijk te eten tijdens de behandeling met linezolid. 

- Combineer de behandeling niet met eiwitrijke dieetsupplementen. Deze kan je best tijdelijk stoppen tot de 

behandeling met linezolid gedaan is.  

- Indien je een diabetespatiënt bent, hou dan je suiker in de gaten. Het kan zijn dat je wat te laag staat en dus 

sneller een hypoglycemie krijgt (te lage suikerwaarde). Wanneer je dit voelt aankomen (zweten, hoofdpijn, beven, 

misselijkheid, honger…), eet dan zo snel mogelijk iets met snelle suikers (cola, druivensuiker…), gevolgd door iets 

met trage suikers (volkoren boord, granenkoek…). 

 

 

Bij vragen: 

Contacteer je behandelend arts, huisarts, huisapotheker, ziekenhuisapotheker.  
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