
Flucloxacilline absorbtietest 
 

Doel 

Met de flucloxacilline absorbtietest wordt gecontroleerd of de flucloxacillinespiegel na orale 

toediening adequaat is, zodat er geswitcht kan worden van i.v. naar orale toediening.  

 

Informatie voor start van de test 

 
Het is NIET nodig om de continue infusie flucloxacilline tijdens de test te onderbreken. Ook 
op de testdag zelf kan het infuus gecontinueerd worden. 
De patiënt moet 'nuchter' zijn voor de test: dit betekent dat deze vanaf 2 uur voor de test tot 
één uur na de inname van de testdosis geen voedsel of dranken mag gebruiken. Water is wel 
toegestaan. Overige medicamenten mogen worden ingenomen. 
 

Werkwijze 

DAG -1 

De aanvrager neemt contact op met de afnamedienst van Atalmedial locatie Leiderdorp 

(28351 of 06-11039324) om een tijdstip af te spreken voor de flucloxacilline absorbtietest. 

De aanvrager zet de aanvraag in HiX op de afgesproken datum en tijdstip van start test en 

noteert dit in de agenda. De test is te vinden onder het tabblad geneesmiddel. 

De afnamedienst noteert de afspraak (datum, tijdstip, functieproef, patiëntgegevens, 

afdeling) in de agenda. 

DAG 0 

Op het gewenste tijdstip belt de afdelingsverpleegkundige naar de afnamedienst om start 

van test (en naam + geboortedatum) aan te kondigen. 

De afnamedienst activeert de order en print de stickerreeks uit. 

De afnamedienst gaat naar patiënt en neemt t=0 monster af. 

De afnamedienst informeert contactpersoon op de afdeling dat t=0 monster is afgenomen. 

De verpleegkundige geeft patiënt 1 gram (2 tabletten van 500 mg) flucloxacilline in water, 

per os.  

De afnamedienst neemt vervolgens bloed af na 45 en 90 minuten (na t=0). 

De afnamedienst neemt de 3 buizen in behandeling. 



Atalmedial zorgt dat de analyse wordt uitgevoerd en gerapporteerd. 

De aanvrager beoordeelt of flucloxacilline oraal voldoende wordt opgenomen. Het verschil 

tussen de dalspiegel (t=0 min) en de spiegel op 45 en/of 90 min., moet tenminste 10 mg/L 

bedragen. 

Bij onduidelijkheden contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus of apotheker. 
 

Verantwoordelijkheden 

Aanvrager Afspraak flucloxacilline absorbtietest afstemmen met 
Atalmedial en afdeling 
HiX aanvraag flucloxacilline absorbtietest 
Beoordeling testresultaten 

Afnamedienst Atalmedial Afspraak afstemmen en noteren in agenda 
Gereed maken set van buizen met identificatiestickers 
Bloedafname 

Afdelingsverpleegkundige Flucloxacilline absorbtietest op afgesproken tijdstip starten 
Toedienen flucloxacilline 

 

 

 


