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Schriftelijk tentamen cursus MA103 'Individuele Productzorg' 
Dinsdag 3 november 2020 
 
Vermeld op alle papieren duidelijk je naam en studentnummer. 
 

Lees de vragen goed door alvorens duidelijk, maar bondig, antwoord te geven op de gestelde vragen. 
Bij de beoordeling en becijfering wordt gelet op volledigheid van het antwoord, op de afwezigheid van 
overbodige en niet ter zake doende informatie en op de juistheid en precisie van de formulering van 
het antwoord. 
 

Motiveer altijd het antwoord ook al wordt dit niet expliciet gevraagd! 
 

Voor elke vraag kunnen maximaal het aantal punten worden behaald dat achter de vraag staat. Het 
tentamencijfer is het totaal aantal behaalde punten gedeeld door het maximum aantal te behalen 
punten, maal 10. Informatie over de toetsing en de berekening van het eindcijfer is te vinden in het 
blokboek. De uitslag wordt bekend gemaakt via Osiris. 
 

Neem eerst de bijlagen door zodat je weet welke informatie is bijgesloten! 

 
 

 

Beantwoord elke vraag op een apart antwoordenvel 

Denk aan naam en studentnummer op elk vel 

 

VRAAG 1 

 

Acetazolamide (merknaam Diamox, een koolzuuranhydrase remmer) is voor verschillende 

aandoeningen geregistreerd, waaronder nauwe kamerhoekglaucoom. Het kan zowel oraal als 

intraveneus worden toegediend. 

 

 

A.  Bij welke groep hoort de pKa waarde? ( pKA waarde zie bijlage)  

 Teken de structuur en omcirkel de groep. (10) 

 

 
 

B.  Is acetazolamide een zuur of base? Leg uit. Kun je dat aan de pKa zien? (10) 

 

Antwoord: het is een zwak zuur, de sulfonamide groep staat een H+ af. De pKa zegt iets over hoe 

‘makkelijk’een groep een proton kan opnemen/afstaan, maar niet of het een zuur of base is. 

 

 

De arts wil een patiënt gaan behandelen met een acetazolamide infuus:  

acetazolamide (als natrium zout) 500 mg toegevoegd aan een infuuszak van 100 ml NaCl 0,9%. 

 

In de ziekenhuisapotheek wordt het infuus bereid in ruimte A. 



2 
 

 

In ‘bijlage 1: gereedmaken acetazolamide infuus’ is informatie te vinden van ‘Parenteralia VTGM’ 

over het gereedmaken van bovenstaand infuus (Voor de duidelijkheid: de productsamenstelling van 

de Diamox injectiepoeder flacon 500 mg staat rechts daarvan weergegeven). 

 

 

C. Wat is de bijdrage van het geneesmiddel (in de gebruikte vorm) aan de isotonie, indien het 

 infuus gemaakt wordt zoals de arts het wil hebben? Laat de berekening volledig zien. (15) 

 

Antwoord: molgewicht acetazolamide: 222.2 gram/mol  

0.5/222.2= 0,00225 mol -> 2,25 mmol acetazolamide in de flacon 

flacon bevat echter acetazolamide als natrium, splitst in 2 deeltjes: 2 x 2,25 mmol = 4,5 mmol 

eindvolume: 100 ml infuuszak + 5 ml gereconstitueerde acetazolamide oplossing = 105 ml 

4,5 mmol in 105 ml: (4,5/105) x 1000 ml = 42,9 mosmol/L.  

isotonie 280-300 mosmol/L -> bijdrage ongeveer 15% 

 

 

D.  Welke houdbaarheid en bewaarcondities zijn van toepassing voor het gevraagde infuus, en 

 geef hiervan een duidelijke onderbouwing. (15) 

 

Antwoord: Chemische houdbaarheid: concentratie acetazolamide is 500 mg/105 ml = 4,8 mg/ml 

in NaCl ->  

5 dagen kamertemperatuur en 1 maand in de koelkast 

 

Fysiologische houdbaarheid: een oplossing is heel lang fysiologisch stabiel in het algemeen 

 

Microbiologische houdbaarheid: indien aseptisch in LAF kast gemaakt, maximale 

productbescherming,  7 dagen in koelkast (indien beoordeling complexe handeling) of 1 maand 

in koelkast ( indien beoordeling eenvoudige handeling). De houdbaarheid van 8 uur bij beperkte 

productbescherming is van toepassing wanneer het op de werktafel wordt gemaakt (maar moet 

je eigenlijk niet willen).  

 

Kortste houdbaarheid is geldig, dus afhankelijk van wel/niet werken in LAF kast en beoordeling 

complexiteit handelingen. 

 

 

Het is mogelijk om de inloopsnelheid van het infuus in te stellen. 

De arts wil dat de patiënt intraveneus 250 mg acetazolamide (als Na-zout) per 4 uur krijgt toegediend 

(conform dosering volgens KNMP kennisbank bij nauwe kamerhoekglaucoom).  

 

E. Welke inloopsnelheid in ml/minuut zet je op het etiket? (10) 

 

Antwoord: 250 mg/4 uur = 1,04 mg/minuut 

infuus bevat 500 mg acetazolamide/105 ml = 4,76 mg/ml 

1,04/4,76 -> 0,22 ml/minuut 
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VRAAG 2 

 

Nifedipine is als orale toedieningsvorm in veel verschillende vormen op de markt, met sterktes 

tussen 5 en 60 mg per eenheid. In de bijlagen is de samenstelling te zien van een capsule en 3 

tabletten met nifedipine. 

Mevr. A gebruikt al jarenlang nifedipinecapsules van 5 mg voor behandeling van het fenomeen van 

Raynoud. De capsules zijn helaas niet leverbaar. Er zijn geen tabletten in de gewenste sterkte. De 

apotheek overweegt om capsules te maken uitgaande van nifedipine tabletten. 

 

A. Welke overwegingen moeten er in het algemeen worden gemaakt, bij het bereiden van 

capsules uit bestaande tabletten, als een capsule handelspreparaat niet leverbaar is? (10) 

 

Antwoord: Uitgangspunt: er is al een capsule-handelspreparaat; dus orale toediening via capsule 

kan. 

Allereerst onderzoeken of het rationeel is om zelf capsules te bereiden. Wellicht zijn er (deelbare) 

tabletten of een drank waarmee het probleem opgelost kan worden, of nog andere 

farmaceutische alternatieven. Eventueel in overleg met arts en patient kiezen voor een 

farmacotherapeutisch alternatief. 

Als er toch capsules gemaakt gaan worden: er wordt gestreefd naar bioequivalente capsules tov 

het handelspreparaat. Dat lukt dus vnl voor BCS-klasse I farmaca. 

Zijn er tabletten die geschikt zijn om te pulveriseren om er capsules mee te maken? (Dus bij 

voorkeur IR-tabletten zonder coating, zodat er geen ongewenste/onnodige stoffen in de capsules 

komen, die mogelijk ook het vrijkomen van het farmacon negatief beinvloeden). 

Zorg dragen voor de stabiliteit/houdbaarheid van de gemaakte capsules (opletten als het 

handelsprodukt specifieke verpakking en bewaaromstandigheden heeft om de houdbaarheid te 

verbeteren). 

Zal de bereiding veilig uitgevoerd kunnen worden door de bereider (zie bijv. RiFaS)? 

Is er voldoende scholing/bereidingservaring van de bereiders om een goed product te bereiden in 

deze apotheek? 

Zal de bereiding veilig zijn voor de patient? (Dus o.a. bio-equivalentie, verantwoorde 

samenstelling). 

Etc. 

 

Vergelijk de 3 tabletten A, B, en C uit de bijlagen. 

 

B. Geef per tablet de functies van de belangrijkste hulpstoffen aan, die invloed hebben op 

de afgifte-karakteristiek van het farmacon uit de tablet.  (15) 

 

Antwoord: Soms is het onduidelijk wat de functies van alle hulpstoffen is; dit komt omdat een 

hulpstof meerdere doelen kan hebben , afhankelijk van zijn hoeveelheid die in de tablet 

verwerkt is. En de hoeveelheden worden helaas niet gegeven. Ook is het niet altijd duidelijk of 

een deel van de stoffen bijv. voor een (film)omhulsel bedoeld zijn. 

Hieronder zijn de belangrijkste stoffen voor het type tablet  schuin gedrukt. 

 

Nifedipine tablet A met X mg 
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Lactose-1-water: wateroplosbare vulstof 

Macrogol 6000: onderdeel van coating?, hydrofiel smeermiddel 

Magnesiumstearaat: smeermiddel 

Maiszetmeel: vulstof, desintegrans, bindmiddel 

Zetmeel, voorverstijfseld: vulstof, desintegrans 

Polysorbaat 80: bevochtiger 

Talk: glijmiddel, smeermiddel 

Hypromellose: hydrofiel wateroplosbaar cellulosederivaat (evt. extended release), hydrofiele 

filmcoating 

Cellulose, microkristallijn: vulstof, bindmiddel, met desintegrerende eigenschap 

Titaandioxide: kleurstof 

Ferrioxide: kleurstof. 

 

 Nifedipine tablet B met X mg 

Hypromellose; hydrofiel oplosbaar zwelmiddel, hydrofiele filmcoating? 

Polyethyleenoxide; hydrofiel zwelmiddel 

Magnesiumstearaat: smeermiddel 

Natriumchloride: osmotisch active stof 

Ferrioxide, rood: kleurstof 

Celluloseacetaat: semi-permeabel membraan 

Macrogol 3350: weekmaker in filmcoating, porievormer? 

Hyprolose; zwelmiddel 

Propyleenglycol; oplosmiddel, “weekmaker” 

Titaandioxide: kleurstof 

 

Nifedipine tablet C met X mg 

Talk: smeermiddel 

Povidon; bindmiddel, desintegrans 

Lactose-1-water: oplosbare vulstof 

Carbomeer; gelvormer 

Hypromellose; bindmiddel, coating 

Siliciumdioxide: glijmiddel 

Magnesiumstearaat; glijmiddel, smeermiddel 

Methacrylzuurcopolymeren: pH-afhankelijk polymeer 

Titaandioxide: kleurstof 

Ferrioxide, rood: kleurstof 

Macrogol: porievormer, in filmomhulling? 

 

C. Wat voor type tablet verwacht je dat tablet A, B resp. C is? Leg heel kort uit hoe het 

farmacon vrij komt uit de tablet. (10) 

 

Antwoord: Tablet A bevat naast vulstoffen ook stoffen met desintegrerende eigenschappen 

(maiszetmeel, voorverstijfeld zetmeel). Hypromellose kan als viscositeitsverhogende stof in de 

tablet zitten (gelvormend in contact met water, diffusie vertragend), of misschien als 

hydrofiele filmcoating (met macrogol 6000 als weekmaker). 
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In contact met water zal de evt. filmcoating oplossen, de desintegrantia zullen de tablet uit 

elkaar laten vallen, nifedipine kan bevochtigd worden en oplossen in water, klaar om 

geabsorbeerd te worden. 

 

Tablet B: Celluloseacetaat (semi-permeabel membraan) en NaCl (osmotisch actief) duiden op 

en osmotisch pomp systeem. Hydrofiele zwelmiddelen zoals hypromellose en 

polyethyleenoxide kunnen een push-functie hebben. Macrogol 3350 zou evt. porie(en) kunnen 

vormen in het semi-permeabele membraan  (of er is een met laser gemaakte opening 

waardoor het farmacon naar buiten kan gedrukt worden door de opgebouwde hydrostatische 

druk).  

Evt is er ook een hydrofiele filmcoating van bijv. hypromellose en macrogol 3350. 

 

Tablet C bevat methacrylzuurcopolymeren. Onduidelijk is waar die gesitueerd zijn. Het zou 

een maagzuurresistente coating kunnen zijn, membraangecontroleerde verlengde werking, of 

met de andere zwelmiddelen een pH-gevoelige matrix kunnen vormen. 

Bij verhoging van de pH raken de polymeren geladen, en door afstotingsreacties ontstaan er 

openingen waardoor water naar binnen kan dringen. In de matrix zitten stoffen die oplosbaar 

zijn (o.a. lactose) waardoor kanaaltjes kunnen ontstaan waardoor water naar binnen dringt. 

De zwelmiddelen nemen vocht op. Er ontstaat een visceuze massa waardoor opgelost 

nifedipine langzaam via diffusie vrij komt. 

 

D. Welke tablet(ten) zal/zullen de snelste afgifte hebben, en welke tablet(ten) de traagste? 

Leg uit.   (10) 

Antwoord: Tablet A, een gewone IR-tablet, met evt.een hydrofiele filmomhulling, zal snel 

uiteenvallen bij contact met vloeistof (in de maag al), waarna het farmacon in contact komt 

met water, en in oplossing kan gaan, waarna opname mogelijk is. 

Bij tablet B, OROS-systeem, is er tijd nodig voor vloeistof om het membraan te passeren, en 

het osmotisch afgiftesysteem op te starten. Afgifte kan dan gedurende langere tijd bij 

passage door het MD-kanaal doorgaan. 

Tablet C, met maagsapresistente coating, of pH-afhankelijke matrix, zal de afgifte pas starten 

na passage van de maag. Behalve methacrylzuurcopolymeren zijn er meerdere stoffen 

aanwezig die duiden op een matrixsysteem, dus met verlengde werking. Met alleen deze 

lijstjes stoffen kan niet ingeschat worden of B of C de traagste afgifte heeft, maar in ieder 

geval zijn beide trager dan tablet A. 

 

 

E. Met welke van de tabletten ( meerdere mogelijkheden)  is het verantwoord  om capsules 

te bereiden voor mevrouw? Leg dit duidelijk uit voor elke tablet. (10) 

Antwoord:  Mevr. Is gewend tot nu toe om de nifedipine-capsules handelspreparaat van 5 mg 

te slikken. Dit zijn capsules die glycerol en macrogol 400 (vloeistof) bevatten. Het zijn dus 

waarschijnlijk vloeistofcapsules, met oplosmiddelen waar nifedipine beter in oplost. Niet 

maagsapresistent, en geen vertraagde afgifte. 

Nifedipine is slecht oplosbaar in water (<0,1 mg/ml), en wordt goed geabsorbeerd volgens de 

bijlagen. De hoogste orale dosering voor IR-tabetten is niet bekend gemaakt, maar de kans is 

heel groot dat nifedipine tot BCS-klasse 2 behoort, vanwege de lage oplosbaarheid (5 mg zal 

de laagste orale keerdosis zijn). De formulering is dus heel belangrijk voor de afgifte uit de te 

maken capsule.  
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Het zal dus lastig worden om uitgaande van vermalen tabletten een bio-equivalente capsule 

te bereiden ten opzichte van het handelspreparaat. 

Technisch gezien kan de IR-tablet A probleemloos fijngemalen worden, en tot capsules met 5 

mg nifedipine omgevormd worden, met extra microkristallijne cellulose of lactose als vulstof. 

Tablet C, met de maagzuurresistente coating, of pH-afhankelijke matrix met vertraagde 

afgifte, kan ook vermalen worden (de MSR-werking wordt verstoord), maar de vraag is of dat 

voldoende fijn lukt. Er zijn dan ook veel hulpstoffen aanwezig die de afgifte van nifedipine 

mogelijk nadelig kunnen beinvloeden, waardoor bio-equivalentie een probleem zal zijn. 

Tablet B, met het OROS-systeem zal waarschijnlijk niet (voldoende goed) te vermalen zijn om 

er capsules van te maken. Er zijn dan ook meerdere hulpstoffen aanwezig die geen functie 

hebben in een IR-capsule, en de afgifte van nifedipine nadelig kunnen beinvloeden. 

Kortom: met tablet A (en misschien C) kan het verantwoord zijn om capsules voor mevr. te 

maken. Bio-equivalentie is niet gegarandeerd; mogelijk is er een aanpassing van de dosis 

nodig. 

 

 

VRAAG 3 

Arts Jansen vraagt aan u om aan te geven welke cutane toedieningsvorm van betamethason hij het 

beste kan gebruiken om aan een kind van 1 jaar en 2 maanden voor te schrijven, dat constitutioneel 

eczeem heeft, nadat het kind onvoldoende gereageerd heeft op behandeling met 

hydrocortisonbevattende preparaten.  Hij weet dat, afhankelijk van de vorm van het betamethason 

en de toedieningsvorm, er meer of minder systemische werking zal zijn. Zelf denkt hij aan 

betamethasondipropionaat 0,05% zalf op  grond van de WHO-classificatie (zie bijlage). 

A. Welke vorm van betamethason beveelt u aan, in welke concentratie en in welke basis 

zou u dit willen verwerken. Motiveer uw antwoord. (15) 

 

Antwoord: Niet het propionaat om dat dit in de Nederlandse klassificatie (is omgekeerd aan 

WHO) klasse 3 is en max klasse 2 gegeven mag worden. Hieronder staat het dat de NHG 

standaard het valeraat aangeeft in 1 mg/g 1x per dag in de vorm van creme 

oplossing/emulsie/zalf. Kijk je in de WHO lijst dan zie je dat als je het valeraat gebruikt dan zie 

je dat die de zelfde sterkte heeft als betamethasondipropionaat 0,02% lotio maar die is niet 

beschikbaar. Het gaat dus om 0,1%  valeraat in lotio of creme. Gezien de beschikbaarheid zou k 

niet voor de zalf kiezen. (Afwijking van de NHG). Hiernaast even overwegen of er 

onverenigbaarheid is. 

Beoordeling juiste vorm 2,5 punten, juiste basis 2,5 punten, motivatie 10  

(klassificatie/verenigbaarheid) punten 

 

 

B. Maak een kort bereidingsvoorschrift op grond van de gekozen antwoorden uit vraag A.  

Maak 50 gram van  het product. 

De standaard bases FNA die op voorraad zijn, (deze staan in de bijlagen)  kunnen hier, 

indien mogelijk, als zodanig worden gebruikt. (15) 

Antwoord: afhankelijk van de gekozen oplossing. Het gaat om 60,8 mg v.d. stof omrekenen 

voor valeraat. (als concentratie 0,05 valeraat is het 30,4 mg en zit je met minimaal af te wegen 

hoeveelheid stof). Basis kan zijn lanette of cetomacrogolcreme (beiden in orde, niet liefst de 

vaselineversie bevat propyleenglycol of andere stof waarin stof oplost bevordert de opname). 
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Let op homogene menging (lost niet goed op en veiligheid). Goede berekening 5 punten, 

bereidingsvoorschrift 5 punten, veiligheid/juiste verwrijving/geen overmaat/ 5 punten 

 

De arts wil uiteindelijk betamethason 0,05% in een standaardbasis uit het FNA en vraagt de 

apotheker om dit te maken. 

 

C. Omdat het erg druk is in de apotheek bedenkt een assistente dat er een injectie voor 

betamethason bestaat, Celestone Chronodose, suspensie voor injectie.(samenstelling zie 

bijlage) 

Zij vraagt aan u of ze de juiste hoeveelheid injectievloeistof van deze suspensie in de 

gekozen standaard basis FNA (zie bijlage voor mogelijke bases)  mag verwerken.   

-Hoeveel van de injectievloeistof moet worden afgemeten om 50 gram te bereiden?  

-Welke basis wordt gekozen?  

-Geef een grondige motivatie en laat de berekeningen zien bij de beantwoording van 

deze vragen. (20) 

Antwoord: In het college dermatica is aangegeven dat de verdelingscoefficient belangrijk is voor 

de werking.  De log P van het fosfaat is 1,2 die van het acetaat 2,6 en die van het valeraat 3,71. 

Het vervangen door de injectie vloeistof zal dus vermoedelijk aanleiding zijn voor verminderde 

werking. Dus niet doen. Voor 50 gram creme heb je 25 mg betamethason nodig. In 1 ml zit 5,7 

mg betamethason. Dus nu 4,4 ml nodig. Hiernaast moet je kijken naar de samenstelling en de 

invloed op b.v. stabiliteit. Let op pH ivm hydrolyse ester en interactie met emulgator. Wil je 

dezelfde werking hebben dan moet je meer occlusief (zalf) gaan werken, maar hier heb je geen 

data voor dus je hebt geen evidence om dat te mogen doen. 

Bij juiste opmerking over werking 10 punten, juiste hoeveelheid 5 punten en fysische interacties 

tussen de stoffen 5 punten 

 

 

D. Een aantal jaren geleden is er een oplossing voorgesteld voor het verbeteren van de 

hoeveelheid aan te brengen dermaticum, in plaats van b.v. dun smeren. Welke eenheid 

is hiervoor destijds ontwikkeld, leg uit hoe die werkt. (5) 

Antwoord: 
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BIJLAGE  VRAAG 1 

Gegevens volgens drugbank.com: 

Structuurformule acetazolamide: 

 
molgewicht acetazolamide: 222.2 gram/mol  

molgewicht acetazolamide natrium: 244.2 gram/mol  

pKa: 7.0 

 

 

 

 Bijlage 1: gereedmaken acetazolamide infuus: 
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Bijlage 2: houdbaarheden acetazolamide infuus: 

 
 

 

 

BIJLAGE VRAAG 2 

 

Nifedipine 
B.P.

 

 

 

 



11 
 

 

KNMP-kennisbank:  

Stofeigenschappen Nifedipine 

Organoleptische eigenschappen 

geel kristallijn poeder [1-6] 

reukloos [2-4] 

smaakloos [2-4] 

Molecuulgewicht 346,3 [1, 3-5] 

Oplosbaarheid 

in water: < 0,1 mg/ml [1, 3-6] 

in ethanol: 10 - 33 mg/ml [1, 3-5] 

in aceton: 100 - 1000 mg/ml [1, 3-5] 

Partitiecoëfficient log P (octanol/water) = 2,2 [5] 

Smeltpunt 171 - 175 °C [1, 3] 172 - 174 °C [4, 5] 

 

Condities 

Beschermen tegen invloed van licht [1]. Dit wordt al bij de inleiding van de stofmonografie genoemd [1]. Niet 
bewaren bij temperaturen hoger dan 25 °C [4]. 

Stabiliteit 

Algemeen 

In vaste (kristallijne) vorm is nifedipine relatief stabiel [1]. Toch is de stof erg lichtgevoelig, hier dient 
rekening mee gehouden te worden bij verwerking van de grondstof [1]. In het algemeen wordt nifedipine 
door licht, oxidatoren en warmte omgezet in de stabiele pyridine-verbinding [2, 3, 8]. Nifedipine oplossingen 
zijn erg gevoelig voor lichtinvloed [3]. In oplossing is de invloed van licht op nifedipine goed te volgen 
doordat de oplossing groen verkleurd [2]. Foto-oxidatie van nifedipine in water treedt het snelst op bij pH 2 
en het langzaamst bij pH 5 [6]. 

Kinetiek (K.) 

Wordt na orale toediening vrijwel volledig geabsorbeerd. Voedsel verlengt de absorptie, maar de 
biologische beschikbaarheid blijft hetzelfde na inname van voedsel. 

.Nifedipine capsule X mg 

NIFEDIPINE X MG W 

GLYCEROL   H 

SACCHARINE NATRIUM-0-WATER   H 

MACROGOL 400   H 

RACEMENTHOL   H 

GELATINE   H 

TITAANDIOXIDE   H 

FERRIOXIDE, KLEUR ONBEKEND   H 

WATER, GEZUIVERD   H 
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Nifedipine tablet A met X mg 

NIFEDIPINE X MG W 

LACTOSE 1-WATER   H 

MACROGOL 6000   H 

MAGNESIUMSTEARAAT   H 

MAISZETMEEL   H 

ZETMEEL, VOORVERSTIJFSELD   H 

POLYSORBAAT 80   H 

TALK   H 

HYPROMELLOSE   H 

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN   H 

TITAANDIOXIDE   H 

FERRIOXIDE, KLEUR ONBEKEND   H 

 

Nifedipine tablet B met X mg 

NIFEDIPINE X MG W 

HYPROMELLOSE   H 

POLYETHYLEENOXIDE   H 

MAGNESIUMSTEARAAT   H 

NATRIUMCHLORIDE   H 

FERRIOXIDE, ROOD   H 

CELLULOSEACETAAT   H 

MACROGOL 3350   H 

HYPROLOSE   H 

PROPYLEENGLYCOL   H 

TITAANDIOXIDE   H 

INKT   H 

 

Nifedipine tablet C met X mg 

NIFEDIPINE X MG W 

TALK   H 

POVIDON   H 

LACTOSE 1-WATER   H 

CARBOMEER, SOORT ONBEKEND   H 

HYPROMELLOSE   H 

SILICIUMDIOXIDE   H 

MAGNESIUMSTEARAAT   H 

METHACRYLZUURCOPOLYMEREN   H 

TITAANDIOXIDE   H 

FERRIOXIDE, ROOD   H 

MACROGOL (MOLECUULGEWICHT ONBEKEND)   H 
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BIJLAGE VRAAG 3 

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes 

Crème (als valeraat) 0,1 % (1 mg/g ) 
Opl. cutaan "lotion" (als valeraat) 0,1 % (1 mg/g ) 
Zalf (als valeraat) 0,1 % (1 mg/g ) 
Emulsie, cutaan (als valeraat) 0,1 % (1 mg/g ) 

Crème (als dipropionaat) 0,05% (0.5 mg/g)  
Opl. cutaan (als dipropionaat) 0,05% (0.5 mg/g)  
Zalf (als dipropionaat) 0,05% (0.5 mg/g)  

betamethason 
 
Molecuulgewicht:  
Betamethason 392 g/mol 
Betamethasonvaleraat 476,6 g/mol 
Betamethasondipropionaat 504,6 g/mol 
Betamethasonnatriumfosfaat 516,4 g/mol 
Betamethasonacetaat 434,5g/mol 
 

Oppervlakkige, niet-infectieuze huidaandoeningen: 

cutaan: (als valeraat): volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar crème, emulsie, zalf 1 mg/g, 
aanvankelijk 1-2x per dag, bij verbetering dosering verlagen tot enkele malen per week, als 
onderhoudsdosering bij frequent recidiverende aandoeningen 2x per week; opl. 1 mg/g of 1 
mg/ml aanvankelijk 2x per dag, bij verbetering 1x per dag of minder; max. 30-60 g per week; 

(als dipropionaat): volwassenen en kinderen crème, opl., zalf 0.5 mg/g, aanvankelijk 2x per 
dag, bij verbetering 1x per dag of minder, max. 30-60 g per week; 

de NHG-Standaard Constitutioneel eczeem adviseert bij ernstig eczeem bij volwassenen en 
kinderen valeraat crème of zalf 1 mg/g 1x per dag, zo nodig 2x per dag, bij voorkeur niet 
langer dan 2-3 weken; bij constitutioneel eczeem kinderen vanaf 1 jaar volgens het NKFK 
valeraat crème, opl., emulsie, zalf 1 mg/g 1x per dag, zo nodig aanvankelijk 2x per dag, bij 

verbetering afbouwen naar 1x per dag gedurende 2-4 dagen per week, max. 50 g per week; 

de NHG-Standaard Psoriasis adviseert bij psoriasis bij volwassenen valeraat crème, zalf, 
smeersel, emulsie of lotion 1 mg/g 1x per dag gedurende 4 weken, max. 100 g per week, bij 

psoriasis bij volwassenen met erupties in het gelaat en/of in de lichaamsplooien en bij 
kinderen ouder dan 2 jaar valeraat crème, zalf, smeersel, emulsie of lotion 1 mg/g 1x per dag 

gedurende 4 weken, max. 50 g per week; 
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Daarnaast heeft de WHO een classificatiemodel ontwikkeld waarin de farmaceutische vorm 
is opgenomen. Dit model maakt gebruik van zeven klassen; ultra high (I), high (II en III), 
moderate (IV en V) en low (VI en VII). Hierbij heeft klasse ultra high I de hoogste sterkte. 

WHO-classificatie 

• Klasse I: clobetasolpropionaat 0.05% crème. 
• Klasse II: betamethasondipropionaat 0.05% zalf en desoximetason 0.025% crème of 

zalf. 
• Klasse III: betamethasondipropionaat 0.05% crème, betamethasonvaleraat 0.1% zalf 

en triamcinolonacetonide 0.1% zalf. 
• Klasse IV: desoximetason 0.05% crème en triamcinolonacetonide 0.1% crème. 
• Klasse V: betamethasondipropionaat 0.02% lotion, betamethasonvaleraat 0.1% 

crème, hydrocortisonbutyraat 0.1% crème en triamcinolonacetonide 0.1% lotion. 
• Klasse VI: betamethasonvaleraat 0.05% lotion. 
• Klasse VII: hydrocortisonacetaat 1% crème. 

 

Celestone Chronodose, suspensie voor injectie, bevat per milliliter 5,7 mg betamethason, 

in de vorm van:    - betamethasondinatriumfosfaat 3,945 mg/ml (overeenkomend met 
     3 mg/ml betamethason)     en 

    - betamethasonacetaat 3 mg/ml (overeenkomend met 2,7 mg/ml  

    betamethason). 

Lijst van hulpstoffen :   Dinatriumwaterstoffosfaatdihydraat 

     Natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat  

     Benzalkoniumchloride  

     Dinatriumedetaat  

    Water voor injecties 

 

 

Standaardbases FNA: 

• Cetomacrogolcreme (cetomacrogolwas, sorbinezuur, decyloleaat, sorbitoloplossing 

kristalliseerbaar, gezuiverd water. ) 

• Cetomacrogolsmeersel (sorbinezuur, cetomacrogolwas, decyloleaat, kaliumsorbaat, 

sorbitoloplossing kristalliseerbaar, gezuiverd water) 

• Cetomacrogolzalf (cetomacrogolwas, isopropylmyristaat, vloeibare paraffine, witte vaseline) 

• Lanettecreme  (cetostearylalcohol B emulgerend, sorbinezuur, decyloleaat, sorbitoloplossing 

kristalliseerbaar, gezuiverd water.) 

• Lanettesmeersel (sorbinezuur, cetostearylalcohol B emulgerend, decyloleaat, kaliumsorbaat, 

sorbitoloplossing kristalliseerbaar, gezuiverd water) 

• Lanettezalf (cetostearylalcohol B emulgerend, isopropylmyristaat, vloeibare paraffine, witte 

vaseline) 

• Koelzalf (arachide-olie, witte bijenwas, glycerolmonoöleaat, rozenolie, gezuiverd water) 

• Vaselinecetomacrogolcreme (cetomacrogolwas, vloeibare paraffine, propyleenglycol, witte 

vaseline, gezuiverd water) 

• Vaselinelanettecreme ( cetostearylalcohol B emulgerend, vloeibare paraffine, 

propyleenglycol, witte vaseline, gezuiverd water) 

• Vaselineparaffine zalf (vaseline paraffine) 

• Zinkoxide schudsel (zinkoxide, propyleenglycol 15%, talk, gezuiverd water) 


