
Pagina 1 van 33, Schriftelijk tentamen apotheekbereidingen Fa402-08     31jan11 

 

Schriftelijke toets Apotheekbereiding (blok FA-402-08) 
  
31 januari 2011 

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, respectievelijk opdrachten. 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!  
Er zijn 17 deelvragen en voor elke deelvraag kan 10 punten gehaald worden.  
Het tentamencijfer is het totaal aantal behaalde punten gedeeld door het 
maximaal te behalen punten. 
 
De bijlagen zijn per vraag opgenomen achter de vragen van dit tentamen. 
 
Nadere informatie over de toetsing en de berekening van het eindcijfer is te vinden in 
het blokboek. De uitslag wordt bekend gemaakt via Studiezaken en Blackboard. 

 
 

VRAAG 1  
 
Op de toets wordt er van je verwacht dat je 50 g chloorhexidine 1% gel 
bereidt. Dat is een meevaller, want tijdens de cursus werd reeds een 
combinatie van hydrocortison(acetaat) 1% samen met chloorhexidine in een 
gel voorbereid. Je wilt snel op RiFaS de te nemen veiligheidsmaatregelen 
opzoeken, en kijkt of er al een chloorhexidinegel bij de produkten staat. Er 
wordt afgesproken dat je uitgaat van de situatie van een bereidende apotheek 
(8 uur per dag). Je vindt in RiFaS de produkten A t/m C (zie bijlage). Ook de 
dosering van Chloorhexidine uit het Informatorium Medicamentorum is als 
bijlage opgenomen. 
 
Vraag A 
Welke gegevens zijn relevant voor de risico-inschatting?  
Vraag a: 

Chloorhexidine op de huid wordt toegepast in de vorm van 

chloorhexidinedigluconaat. Chloorhexidinedigluconaat 10 mg/g is een 

geschikte concentratie in een gel. 

Chloorhexidine is een kationactieve stof. Als basis zal daarom een niet-

ionogene gelvormer nodig zijn, bijv. enkele procenten Hypromellose 4000, 

plus een humectans; in ieder geval geen anionactieve basis. 

Chloorhexidinedigluconaat is als 20% oplossing (m/v) in de handel. De 

benodigde hoeveelheid van deze stof 2,5ml/2,66g ligt onder de 10g, en het is 

een vloeibare verbinding. De risicoklasse-indeling en R-zinnen van farmacon 

en hulpstoffen (en evt. de hoeveelheden/fysische vorm) moeten bekend zijn. 

 Het is een bereidende apotheek (8uur) en het beschikbare type ventilatie-

 maatregelen moet bekend zijn. 
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Vraag B 
Geef per produkt aan in hoeverre de adviezen bruikbaar zijn. Motiveer het 
antwoord. 
Vraag b: 

A. De gelvormer ontbreekt. Dit is op zich geen probleem, meestal geen extra 

veiligheidsmaatregelen nodig bij een stof als hypromellose 4000 (zie ook C). 

Het advies is recent, voor een 8 uur bereidende apotheek. Dit is een gel met 

chloorhexidinehydrochloride: dit klopt niet met de informatie uit het IM, en dit 

is een vaste stof (risicoklasse 3). Dit veiligheidsadvies is niet bruikbaar. 

B. Dit is een recent advies, met ongeveer de juiste hoeveelheden grondstoffen, en 

voor een bereidende apotheek. De basis is ongeschikt: aninonactief. 

Chloorhexidinedigluconaatoplossing blijkt een klasse 1 risicovolle stof te zijn. 

Mits een basis gekozen wordt die geen extra risico met zich meebrengt is dit 

advies betrouwbaar. Het mag op een gewone werkbank met veiligheidsbril (O-

alert van chloorhexidine-oplossing) gemaakt worden. 

C. Het is een recent advies, met een geschikte basis, voor een 2 uur bereidende 

apotheek. Het advies is gebaseerd op de onnodig aanwezige stof 

hydrocortisonacetaat micronisatus, een klasse 3 vaste stof met huidalert. 

Alleen het oogalert van de chloorhexidine-oplossing klopt: bril opzetten. Kwa 

samenstelling komt dit preparaat het dichtst bij de gewenste samenstelling. 

Verwijder de onnodige stof, stel de vestiging in op 8 uur en druk opnieuw op 

de knop ‘bereken advies’. Dat zal ongetwijfeld luiden: op de normale 

werkbank, met oogbescherming. 

 
 
Vraag C 
Is er zonder verdere kennis van de eigenschappen van de grondstoffen een 
mogelijke verklaring voor het verschil in risicoklasse-indeling van de beide 
chloorhexidine-verbindingen? Motiveer het antwoord. 
Vraag c: 

Chloorhexidinehydrochloride is een klasse 3 vaste stof, met gecombineerde R-

zinnen  R36/37 (irriterend voor zowel de ogen als de ademhalingswegen). Bij 

de chloorhexidinedigluconaatoplossing is alleen nog maar R36 van toepassing, 

wat leidt tot indeling in klasse 1. Bij verdunning van risicovolle stoffen 

vervallen bij bepaalde verdunningspercentages bepaalde R-zinnen, of ze 

worden afgezwakt (zie LNA-procedure Concentratiegrenzen voor R-zinnen 

van bestanddelen in preparaten. Bij deze klasse-indeling wordt gekeken naar 

de toxiciteit van de stof op zich. De fysische vorm heeft niet direct invloed op 

deze toxiciteit, maar wel op de kans op blootstelling tijdens de bereiding; er 

werd echter alleen gevraagd naar de risico-klasse indeling. 
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VRAAG 2   
In een apotheek wordt onderstaand recept aangeboden: 
 
R/ Tetracycline  5 % 
    Triamcinolon 0,1 % 
     Lidocainehydrochloride orale gel 20 mg/ml FNA ad 100 g 
     S. gaasje in gel drenken en 3 maal daags gedurende 15 minuten op de  
     aften aanbrengen gedurende 7 dagen 
     Mevrouw Stelten 
 
Na eerst overleg te hebben gehad met de huisarts besluit de apotheker het 
recept te gaan bereiden. 
 
 
Vraag A 
Controleer van alle drie de farmaca de sterkte mbv de informatie uit de 
bijlagen. Zijn de voorgeschreven sterktes juist?. Moet er een 
wijzigingsvoorstel aan de arts worden gedaan? Zo nee waarom niet, zo ja 
welke wijziging(en) wil je voorstellen en waarom? 
 
Conc. Tetracycline inde vorm van hydrochloride is juist; gebruik zou naar 5 x daags 

kunnen. Tetracyclinehydrochloride voorstellen 

Triamcinolon alleen oraal. Cutaan triamcinolonacetonide, conc. 0,05-0,1%. 

Frequentie…triamcinolonacetonide voorstellen 

Lidocaine HCl 1H2O, 20mg/ml, 3 dd 10-15 ml, daarna uitspugen.MAAR..met name 

door de 5% tetracycline, wordt de uiteindelijke conc lidocaine hydrochloride lager 

dan de 2%. Dus eigenlijk niet goed 

 
VRAAG B 
Geef de exacte chemische naam  én de juiste kwaliteit van tetracycline die 
moet worden gebruikt . Motiveer het antwoord.   
Tetracyclinehydrochloride ponderosum. 

Hydrochloride volgs IM de vereiste vorm. 

Pond is chemisch zuiverder dan het mikrokrist, doordat pond uit grotere deeltjes 

bestaat en minder contact met de lucht tot minder ontleding van de grondstof leidt 

 
In de bereidingsruimte staat een pot triamcinolon, een pot triamcinolonacetonide 
micronisatum en een pot triamcinolonacetonideverwrijving 1=10. 
 
VRAAG C 
Welke pot moet de apothekersassistente gaan gebruiken voor deze bereiding 
en waarom? Beschrijf in het kort hoe deze stof verwerkt moet worden in de 
bereiding. Hoeveel moet de assistente afwegen indien 100 g  wordt bereid? 
Triamcinolon alleen oraal; cutaan tca 

Tca trit gebruiken. In een waterig milieu is tca niet op te lossen. Maar moet de 

verwrijving gedispergeerd worden. 1 g  tca verwrijving 1=10 afwegen. 

 
VRAAG D 
Welke pH-eis moet er worden gesteld aan dit preparaat ? Beargumenteer dit 
antwoord.  
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Kijk naar alle drie de farmaca; 

Tca niet pH afhankelijk; lidocaine optimaal anesthetisch bij pH rond de 8. 

Tetracycline alleen stabiel bij pH rond de 5,5. Tetra heeft 3 pka’s , op verschillende 

trajecten geladen en ongeladen..indien ongeladen als suspensie aanwezig en dus meest 

stabiel. 

Alle plussen en minnen opgeteld…chemische stabiliteit van tetracycline weegt het 

zwaarst…dan lidocaine minder krachtig werkend. 
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VRAAG 3 
 
In het FNA staat een voorschrift voor prednisoloninjecties 12,5 mg/ml 

Werkzaam bestanddeel: 16,8 mg prednisolondinatriumfosfaat per ml 

Farmaceutische vorm: oplossing voor injectie, voor intraveneus of 

intramusculair gebruik 
 

Receptuur 

Zie ook het Commentaar. 

Prednisoloni natrii phosphas    ….  

Dinatrii edetas  500 mg 

Glycerolum 85 per centum  184,5 g 

Natrii formaldehydesulfoxylatum dihydricum  1 g 

Solutio natrii hydroxidi diluta 2 M q.s.   

Aqua ad iniectabilia  ad 1000  ml  

 
 
de bereidingswijze: 

 Zoveel mogelijk zuurstofvrij maken van het water voor injecties.  
 Oplossen van de dinatriumedetaat en natriumformaldehydesulfoxylaat 

2-water in het water voor injecties.  
 Oplossen van de prednisolondinatriumfosfaat in deze oplossing.  
 Mengen met de glycerol 85%.  
 Toevoegen van het natronloog tot pH = 8,0.  
 Aanvullen met water voor injecties tot volume en mengen.  
 Filtreren door een steriel membraanfilter 0,2 µm.  
 Uitvullen onder inert gas in ampullen 2 ml.  
 Steriliseren 15 min 121 °C.  

 
 
 
 
VRAAG A 
Welke eisen worden door de Europese Farmacopee gesteld aan i.v. en i.m. 
injecties? 
Zie farmacopee 

 

VRAAG B 
Wat is het verschil in samenstelling en bereidingswijze tussen gezuiverd 
water en water voor injecties in bulk? 
Zie farmacopee 

javascript:;
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VRAAG C 
Prednisolondinatriumfosfaat kan verschillende ontledingsreacties ondergaan. 
Welke?  
Welke maatregelen zijn genomen om deze ontledingsreacties tegen te gaan? 
Hydrolyse en oxidatie 

Hydrolyse wordt tegengegaan door juiste pH instelling 

Oxidatie wordt tegengegaan door: zuurstofvrij water, verpakken onder stikstof, anti-

oxidant toevoegen, edetaat toevoegen (metaalionen katalyseren oxidatie); al deze 

maatregelen nemen vóórdat farmacon wordt opgelost. 

 

 

VRAAG D 
Wat is de functie van glycerol? 
oplosmiddel voor het vrije prednisolon, ontstaan door hydrolyse 

 
VRAAG E 
Hoeveel prednisolondinatriumfosfaat moet worden afgewogen om 100 ml 
injectievloeistof te maken en laat de volledige berekening zien. Motiveer het 
antwoord. 
Factoriseren voor 8% water (dus 1,814 g) 

 
 

VRAAG F 
Glycerol heeft een iso-osmotische waarde van 2,6%. In de injectie bevindt 
zich bijna 20% glycerol. Verklaar waarom de injectie dan toch geschikt kan 
zijn voor intramusculaire toediening. 
 



Pagina 7 van 33, Schriftelijk tentamen apotheekbereidingen Fa402-08     31jan11 

 

VRAAG 4 
 
In het FNA zijn 3 preparaten met clindamycine opgenomen. 
 
 
Clindamycine-oplossing 1% 
Clindamycinehydrochloride  1g 
Alcohol ketonatus 95% v/v   53,5 g 
Propylenglycolum    10,4 g 
Aqua purificata    25,5 g 
      100 ml 
 
 
Clindamycine-creme 2% 
Clindamycine hydrochloride  2 g 
Cremor cetomacrogolis FNA  98 g 
      100 g 
 
 
Clindamycinehydrogel 1% 
Clindamycine hydrochloride  1 g 
Mucilago carbomeri FNA   96 g 
Aqua pur     3 g 
      100 g 
 
 
 
VRAAG A 
Kan salicylzuur worden toegevoegd aan alle drie de preparaten, ervan 
uitgaande dat dit op farmakotherapeutische gronden zinvol is? Motiveer het 
antwoord per preparaat. 
Oplossing: kijken naar overenigbaarheden met farmacon en hulpstoffen; kijken hoe 

het farmacon verwerkt moet worden; clindamycinehydrochloride in alcoholishe 

oplossing: salicylzuur is ook oplosbaar hierin. pH blijft zuur. 

Creme: lage pH salicylzuur ongeladen OK. Niet onverenigbaar met farmacon; ook 

sorbinezuur nog werkzaam; boven 2% wel onverenigbaar met cetomacrogol. 

Gel: salicylzuur onverenigbaar met carbomeer. Wel verenigbaar farmacon 

 
VRAAG B 
Is het te verwachten dat carbomeergel een geschikte gelbasis is om 
clindamycinehydrochloride in te verwerken? Motiveer het antwoord. 
Nee 2 redenen: clindamycineH  is positief geladen en geeft interactie met 

carbomeerwat negatief geladen is. 

Ook is HCLzout zuur en daardoor gaat de pH van het preparaat omlaag waardoor 

carbomeer niet meer opzwelt. 

 
VRAAG C 
De cetomacrogolcreme is niet voorradig. De cera cetomacrogolis emulsificans 
ik ook tijdelijk niet verkrijgbaar. Kan de creme bereid worden met 
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lanettecreme FNA als basis? En met cetrimidecreme FNA als basis? Motiveer 
de antwoorden. 
Lanette is negatief geladen; onverenigbaar met clindamycine H+. 

Cetrimide is positief geladen; wel verenigbaar met Clindamycine H+. 

 
 
VRAAG D 
Doe per preparaat een voorspelling voor de verwachte pH en beargumenteer 
de antwoorden. 
 
Kijk naar de basis en farmacon. 

Oplossing: 

Een HCL zout van een base zal zuur reageren. ER komt H+ in de oplossing. 

Een alcoholische/propyleenglycol/wateroplossing: de pH zal laag zijn rond de 4 

mogelijk 

Creme: 

Cetomacrogolcreme met sorbinezuur; voor werkzaamheid moet de pH<5 zijn, 

ClindamycineHCl zal zuur reageren;;;;4-5. 

Gel: 

pH van carbomeerslijm is tussen 5 en 7 ongeveer, neutraal. Door het 

clindamycinehydrochloride zal de pH omlaag gaan Maar niet zo laag dat de gel 

waterig wordt, dus boven 4 ongeveer. 
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BIJLAGEN VRAAG 1 
 

A. chloorhexidinegel 

50 G, chargenummer 1, chargedatum 1301, handmatig toegevoegd op 13/01/2011 10:49:46. 
 

nr hpk memo handelsproduct bewerking hoeveelheid   

1 449202 CHLOG CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM  

chloorhexidine dihydrochloride [3]   
  O  irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen. (R36/37) 

   
 

      

 

 0.5 G     

11 258997 PROPV PROPYLENGLYCOLUM  
propyleenglycol [1]     
* geen hulpstof aanwezig     

 

 7.5 G    

 

 

Risico inventarisatie V3 van 13/01/2011 14:44:29  

 
omschrijving richtlijn 

apotheek Bereidend (maximaal 8 uur per dag).   

werkplek Maak dit product in de afzuigkast (zie CBV)   

CMR-alert Geen waarschuwing.   

huidalert 
LET OP: Er zijn huidbeschermende maatregelen 
nodig 

Huidblootstelling en -
beheersing 

oogalert LET OP: Gebruik een veiligheidsbril.   

Bereken advies 

bestanddeel hoeveelheid verschijningsvorm klasse werkplek apf 

CHLOORHEXIDINE DIHYDROCHLORIDE 0.5 G vaste stof, kristallijn 3 afzuigkast geen 
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B. Chloorhex gel 

50 G, chargenummer hdjd, chargedatum 12-01-2011, handmatig toegevoegd op 

13/01/2011 10:17:52. 
 

nr hpk memo handelsproduct hoeveelheid   

1 449202 CHLORGD CHLORHEXIDINI DIGLUCONATIS SOLUTIO [1]   

  O  irriterend voor de ogen. (R36) 
 

2,66 G     

2 757497 CARBV1 CARBOMEERWATERGEL 1% FNA [1]    

Deze HPK heeft geen R-zinnen   

 

47,33 G    

 

 

Risico inventarisatie V3 van 13/01/2011 14:46:03  

 

 
omschrijving richtlijn 

apotheek Bereidend (maximaal 8 uur per dag).   

werkplek 
Dit produkt mag op een werkbank zonder lokale ventilatie gemaakt 
worden. 

  

CMR-alert Geen waarschuwing.   

huidalert Geen waarschuwing.   

oogalert LET OP: Gebruik een veiligheidsbril.   

Bereken advies 

Dit produkt bevat geen bestanddelen met gevaarsklasse groter dan 1 
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C.     chloorhexhydrocort 

nr hpk memo handelsproduct bewerking hoeveelheid   

8 252328 HYPRG4 HYPROMELLOSUM 4000MPA.S  
hypromellose [1]     
* geen hulpstof aanwezig     

 

 2.5 G     

10 405809 HYDRGA HYDROCORTISONI ACETAS MICRONISAT  
hydrocortison acetaat [3]  
H  schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige  
blootstelling bij inademing,  
aanraking met de huid en opname door de mond. (R48/20/21/22) 

   

* geen hulpstof aanwezig     
 

 500 MG    

11 258997 PROPV PROPYLENGLYCOLUM  
propyleenglycol [1]     
* geen hulpstof aanwezig     

 

 7.5 G    

12 467405 CHLOVD CHLORHEXIDINI DIGLUCONATIS SOLUTIO [1]   
  O  irriterend voor de ogen. (R36) 
 

 

 2.66 G    

13 247278 AQUAVP AQUA PURIFICATA [1]   36.84 G     
 

Risico inventarisatie V3 van 13/01/2011 14:47:08  

 
omschrijving richtlijn 

apotheek Bereidend (maximaal 2 uur per dag).   

werkplek 
Dit produkt mag op een werkbank zonder lokale ventilatie gemaakt 
worden. 

  

CMR-
alert 

Geen waarschuwing.   

huidalert LET OP: Er zijn huidbeschermende maatregelen nodig. 
Huidblootstelling en -
beheersing 

oogalert LET OP: Gebruik een veiligheidsbril.   

Bereken advies 

bestanddeel hoeveelheid verschijningsvorm klasse werkplek apf 

HYDROCORTISON ACETAAT 0.5 G vaste stof, kristallijn 3 afzuigkast (zie CBV) geen 
 

 

 

IM 2011: Chloorhexidine: OVERIGE DESINFECTANTIA 

Dosering: Desinfectie van de huid: 

cutaan (digluconaat): opl. 0.15 mg/ml in water in combinatie met cetrimide, opl. 

5 mg/g in alcohol 700 ml/l of isopropanol 600 ml/l, opl. 10 mg/ml, crème 10 

mg/g, gel 10 mg/g, schuim 10 mg/g, zeepopl. 40 mg/ml. 

Desinfectie van wonden: cutaan (digluconaat): opl. 10 mg/g of 10 mg/ml in 

water, opl. 0.15 mg/ml in water in combinatie met cetrimide, opl. 5 mg/g in 

alcohol 700 ml/l, spray 10 mg/g, crème 10 mg/g, wondspoeling 1 mg/ml in 

water. 

       

http://www.rifas.nl/documentatie/rl_huid.pdf
http://www.rifas.nl/documentatie/rl_huid.pdf
javascript:;
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Desinfectie van uitwendige genitalia: cutaan (digluconaat): opl. 0.15 mg/ml 

in water in combinatie met cetrimide. 

Als monddesinfectans: oromucosaal (digluconaat): mondspoeling 2 mg/ml, 

mondspray 2 mg/ml 2x per dag; gel voor dentaal gebruik 10 mg/g met 2.5 cm 

gel 2x per dag tanden borstelen gedurende 15 dagen. 

Als adjuvans bij periodontale ziekten: dentaal (digluconaat): volwassenen 1 

implantaat 2.5 mg in elke te behandelen periodontale spleet, zo nodig na 3 

maanden herhalen. 

Beginnende keelpijn: oromucosaal (dihydrochloride): volwassenen en 

kinderen vanaf 6 jaar zuigtablet 2.5 mg elk uur of elke 2 uur. 

Desinfectie van de urethra bij blaaskatheterisatie: urethraal 

(dihydrochloride): gel 0.5 mg/ml bij het aanleggen. 

Desinfectie van de blaas bij verblijfskatheter: intravesicaal (als 

digluconaat): blaas-spoeling 0.2 mg/ml 100 ml 2-3 x per dag, gedurende 15-30 

min, bij geatrofieerde blaas 50 ml. 

Bacteriële conjunctivitis en acanthamoeba keratitis: oculair (digluconaat): 

oogdruppels 1 mg/ml, 0.2 mg/ml in combinatie met propamidine. 

Orale decontaminatie ter preventie van pneumonie bij beademde 

patiënten: 

oromucosaal, nasaal (digluconaat): in studies is toegepast volwassenen 

mondspoeling 1.2-20 mg/ml of gel 2 mg/ml, soms in combinatie met nasale 

toedieningsvorm 1.2 mg/ml 2-4 x per dag; bij laag risico op pneumonie (zoals bij 

korte intubatie) is oromucosale toediening van 1.2 mg/ml voldoende, bij hoger 

risico op pneumonie zoals bij 'intensive care'-patiënten is een concentratie van 20 

mg/ml nodig; de optimale dosering en therapieduur zijn echter nog niet 

vastgesteld. 

 

Structuurformule 
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BIJLAGEN VRAAG 2 
 

 

Lidocaïnehydrochloride orale gel 20 mg/ml 

Zie ook het Commentaar en de therapeutische informatie Lidocaïne. 

Naamgeving 

Zie ook het Commentaar. 

Mixtura lidocaini hydrochloridi 20 mg/ml 

Lidocaïnehydrochloride orale gel 20 mg/ml 

Lidocaïnehydrochloridedrank 20 mg/ml 

Declaratie 

Werkzaam bestanddeel: 20 mg lidocaïnehydrochloride per ml 

Farmaceutische vorm: gel voor oraal gebruik 

Hulpstoffen: natriummonowaterstoffosfaat-dodecahydraat, glycerol 

85%, hypromellose 4000 mPa.s, pepermuntolie, methylparahydroxybenzoaat, 

propylparahydroxybenzoaat, saccharine natrium, gezuiverd water 

Receptuur 

Zie ook het Commentaar. 

Lidocaini hydrochloridum 2 g 

Dinatrii phosphas dodecahydricus 100 mg 

Glycerolum 85 per centum 20 g 

Hypromellosum 4000 mPa.s 1,5 g 

Menthae piperitae aetheroleum 20 mg 

Methylis parahydroxybenzoas 87,5 mg 

Propylis parahydroxybenzoas 12,5 mg 

Saccharinum natricum 100 mg 

Aqua purificata 81,2 g 

 ---- -- 

 105,0 g (= 100 ml) 

Bescherming product 

Geen bijzondere maatregelen. 

Bereiding 

Zie het Commentaar. 

Methode A: heet dispergeren 

javascript:;
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 Oplossen van achtereenvolgens natriummonowaterstoffosfaat-

dodecahydraat, saccharine natrium en lidocaïnehydrochloride in ongeveer 

een kwart van het gezuiverd water.  

 Mengen van deze oplossing met de glycerol 85%.  

 Oplossen onder koken van het methylparahydroxybenzoaat en het 

propylparahydroxybenzoaat in de rest van het gezuiverd water.  

 Dispergeren van de hypromellose in de hete oplossing van de parabenen.  

 Mengen van de lidocaïne-glyceroloplossing met de viskeuze vloeistof.  

 Afkoelen onder mengen.  

 Mengen van de pepermuntolie met de viskeuze vloeistof.  

 Aanvullen tot gewicht met gezuiverd water en mengen.  

 Oplossen van de hypromellose door plaatsen van de gel in de koelkast 

gedurende 12 uur.  

 Homogeniseren van de gel.  

  

Methode B: koud afwrijven 

 Afwrijven van de hypromellose met de glycerol 85%.  

 Oplossen onder koken van het methylparahydroxybenzoaat en het 

propylparahydroxybenzoaat in het grootste gedeelte van het gezuiverd 

water.  

 Oplossen in de hete oplossing van de parabenen, achtereenvolgens het 

natriummonowaterstoffosfaatdodecahydraat, de saccharine natrium en het 

lidocaïnehydrochloride.  

 In gedeelten mengen van de hete oplossing met de afwrijving van de 

hypromellose en de glycerol 85%.  

 Afkoelen onder mengen.  

 Mengen van de pepermuntolie met de oplossing.  

 Aanvullen tot gewicht met gezuiverd water en mengen.  

 Oplossen van de hypromellose door plaatsen van de gel in de koelkast 

gedurende 12 uur.  

 Homogeniseren van de gel.  

Verpakking 

Voorraadfles, of fles patiënt, met uitstroomdop. 

Bewaring 

Zie ook het Commentaar. 

Niet-aangebroken verpakking: 

 voorraadfles, 12 maanden; beneden 25 °C, niet in de vriezer  
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 fles patiënt, 12 maanden; beneden 25 °C, niet in de vriezer  

Binnen bovenstaande termijn, na aanbreken: 

 voorraadfles, 12 maanden; beneden 25 °C, niet in de vriezer  

 fles patiënt, 6 maanden; beneden 25 °C, niet in de vriezer  

Etikettering 

Houdbaarheid en bewaartemperatuur van de niet-aangebroken verpakking en na 

aanbreken. 

Bijsluiter 

225 

Kwaliteitseisen 

Identiteit: conform gedeclareerde samenstelling. 

Gehalte lidocaïnehydrochloride.1H2O: 90-110% van de gedeclareerde 

hoeveelheid, berekend als chemisch zuivere substantie. 

Relatieve dichtheid: 1,030 - 1,050. 

pH: 6,2-6,6. 

Uiterlijk: de drank is een helder tot opalescente, kleurloze, viskeuze vloeistof die 

nagenoeg vrij is van deeltjes. 

Microbiologische zuiverheid: zie Ph. Eur. hoofdstuk 5.1.4. 

Zie ook het LNA-onderzoeksvoorschrift. 

 

Lidocaïnehydrochloride orale gel 20 mg/ml - Commentaar 

Datum 

Mei 2003 

Naamgeving 

In de naam van het preparaat wordt aangegeven dat het een vloeistof met een 

verdikkingsmiddel (gel) voor oraal gebruik betreft. 

Receptuur 

De pH van het preparaat heeft zowel invloed op de oplosbaarheid van 

lidocaïnehydrochloride als op de werkzaamheid. Verhogen van de pH boven 6,5 

geeft kans op het ontstaan van een neerslag. Indien de pH niet wordt 

gecorrigeerd, ligt deze rond de 4 en wordt het slijmvlies (bijvoorbeeld de tong) 

veel minder snel en sterk verdoofd dan wanneer de pH wat hoger is. Door 

toevoeging van een kleine hoeveelheid 

natriummonowaterstoffosfaatdodecahydraat is in het voorschrift de pH op 6,5 

gebracht. 
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Voor de toepassing is het gewenst dat de viscositeit niet al te hoog is. Er is 

gebruik gemaakt van hypromellose, omdat de handelskwaliteiten daarvan minder 

variëren in viscositeit dan van het vroeger gebruikte carboxymethylcellulose. De 

viscositeit van de vloeistof bedraagt ongeveer 1600 mPa.s. 

Een oplossing van lidocaïnehydrochloride smaakt erg bitter. Een acceptabele 

smaak is verkregen door saccharine natrium en glycerol toe te voegen. Sorbitol is 

in dit preparaat onverenigbaar met hypromellose: er treedt klontering op en de 

vloeistof wordt minder viskeus. 

De orale gel is geconserveerd met een combinatie van 

methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat. Deze combinatie 

geeft bij de pH van het preparaat de beste conservering. Pepermuntolie is 

toegevoegd voor een aangenamere geur. 

Bereiding 

Lidocaïnehydrochloride wordt opgelost nadat saccharine natrium en 

natriummonowaterstoffosfaat zijn opgelost. Indien lidocaïnehydrochloride wordt 

opgelost vóór het natriummonowaterstoffosfaat ontstaat een tijdelijke 

opalescentie. 

De hoeveelheid pepermuntolie die wordt toegevoegd, bedraagt 1 druppel op een 

volume van 100 ml drank. 

Uit de resultaten van de FNA-preparatencontrole is gebleken dat het gehalte van 

de propylparahydroxybenzoaat geregeld zeer laag is. Bij het bereiden van kleine 

charges is de af te wegen hoeveelheid zo gering, dat kleine verliezen of 

onnauwkeurigheden bij het afwegen tot grote gehalte-afwijkingen kunnen leiden. 

Het is daarom aan te bevelen geen charges kleiner dan 500 ml te bereiden. Een 

andere oorzaak hangt samen met het oplossen van methylparahydroxybenzoaat 

en propylparahydroxybenzoaat. Tijdens het verwarmen smelten beide 

conserveermiddelen onder water, waardoor moeilijk zichtbaar is of ze volledig 

opgelost zijn. Let daarom extra op of de oplossing helder is. 

In een aantal gevallen treedt een lichte troebeling op in het gerede product. De 

oorzaak hiervan ligt vermoedelijk in de hypromellose-kwaliteit (oplosbaarheid). 

Bij bewaring in de koelkast bestaat de mogelijkheid dat de parabenen kunnen 

neerslaan. 

Bewaring 

Lidocaïnehydrochloride is zeer stabiel in oplossingen, zelfs bij extreme pH en 

hoge temperatuur treedt geen oxidatie en hooguit zeer langzaam hydrolyse op 

[1]. Er is geen onderzoek verricht naar de houdbaarheid van 

Lidocaïnehydrochloride orale gel. In de praktijk zijn geen problemen gesignaleerd 

bij het hanteren van de aangegeven termijnen. 

 

Tetracycline  

Groep(en): 
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TETRACYCLINES 

Toepassing 

Geregistreerd: 

infecties van de luchtwegen; 

infecties van het urogenitale stelsel; 

infecties van de huid en weke delen, zoals acne en rosacea; 

infecties van het maagdarmkanaal; 

ooginfecties. 

Zie verder inleidende tekst Tetracyclines. 

Niet geregistreerd: 

behandeling van malaria tropica in combinatie met kinine (zie inleidende tekst 

Antiprotozoica, Malariamiddelen;) 

bulleus pemphigoïd in combinatie met nicotinamide; 

pleurodese bij maligne pleura-effusies (intrapleuraal); 

aften (oromucosaal; FNA). 

Dosering 

Orale toediening 1 uur voor of 2 uur na het eten, met veel vocht in zittende of 

staande houding (hydrochloride). 

Infecties: 

oraal: volwassenen 250 mg elke 6 uur, max. 2 g per dag; kinderen vanaf 8 jaar 

20-40 mg/kg lich.gewicht per dag in 4 doses; 

oculair (hydrochloride): oogdruppels 5 mg/ml 1 druppel elk uur of 6x per dag, 

oogzalf 10 mg/g 1 cm elke 2 uur of 4x per dag; tot 48 uur nadat de symptomen 

zijn verdwenen, gedurende max. 2 weken; bij trachoom 1 cm oogzalf 2-4 x per 

dag gedurende 1-2 maanden; 

cutaan (hydrochloride): zalf, crème 30 mg/g 2-3 x per dag gedurende max. 2 

weken; 10 mg/g in ZOK-zalf of zinkoxidesmeersel. 

Acne: 

oraal: volwassenen 250-500 mg 2x per dag gedurende ten minste 6-8 weken; 

indien geen verbetering meer optreedt, de behandeling staken; behandelingsduur 

max. 6 maanden. 

Rosacea: 

oraal: volwassenen aanvankelijk 250 mg 4x per dag gedurende 2-3 weken, 

daarna afbouwen tot 250-500 mg per dag, behandelingsduur bij ernstige vormen 

2-5 maanden. 

Malaria, in combinatie met kinine: 

oraal: volwassenen 250 mg 4x per dag gedurende 7 dagen; kinderen vanaf 8 

jaar 4 mg/kg lich.gewicht 4x per dag. 

Bulleus pemphigoïd: 

oraal: volwassenen aanvankelijk 500 mg 4x per dag in combinatie met 

nicotinamide 500 mg 4x per dag gedurende 6 weken; bij geen verbetering de 

behandeling staken; bij verbetering vervolgens de dosering halveren elke 4 
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weken dat er geen nieuwe blaarvorming optreedt, bij recidieven dosering 

verdubbelen tot max. de startdosering. 

Aften: 

oromucosaal (hydrochloride): volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar 5x per dag 

bij voorkeur na het eten 5 ml mondspoeling 50 mg/ml 5 min in de mond houden 

en daarna uitspugen, of voor een intensiever contact met het mondslijmvlies een 

gaasje in de mondspoeling drenken en dit 5x per dag gedurende 10-20 min op de 

aft houden; behandelingsduur veelal 5-7 dagen. 

Bij verminderde nierfunctie bij volwassenen: 

creatinineklaring 10-30 ml/min: onderhoudsdosering 250 mg 1x per dag. 

Kinetiek 

Wordt na orale toediening op de lege maag voor 75-80% geabsorbeerd. 

Melkproducten en/of voedsel verminderen de absorptie met meer dan de helft. 

De Cmax wordt binnen 2-4 uur bereikt. 

De plasma-eiwitbinding varieert van 20-67%. 

Wordt na cutane toepassing vrijwel niet geabsorbeerd. 

Tetracycline wordt ook toegepast bij sclerotherapie van cysten in een concentratie 

van 10-30 mg/ml tetracyclinehydrochloride ('zure tetracycline') in combinatie met 

toediening van lidocaïne vóór of tijdens de ingreep. 

Bij gebruik als mondspoeling bij aften kan het de genezingsduur verkorten en de 

pijn verminderen. Deze toepassing berust op de antibacteriële en anti-

inflammatoire eigenschappen. 

. 

Structuurformule 

 

Tetracycline   (Clarke’s) 
Antibiotic 

Proprietary names. Tetracycline and Tetracycline Hydrochloride are ingredients of 

many proprietary preparations—see Martindale,The Complete Drug Reference, 33rd 

Edn, London,Pharmaceutical Press, 2002. 

A hydrated form of [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-4-(dimethylamino)-

1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro–3,6,10,12,12a-pentahydroxy–6–methyl-1,11–dioxo–

2–naphthacenecarboxamide  

C22H24N2O8=444.4 
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CAS—60–54–8 (anhydrous); 6416–04–2 (trihydrate) 

 
A yellow, crystalline, amphoteric powder which darkens in moist air on exposure to 

strong sunlight.  

Soluble 1 in 2500 of water and 1 in 50 of ethanol; practically insoluble in chloroform 

and ether; freely soluble in dilute acids and, with decomposition, in solutions of alkali 

hydroxides.  

Tetracycline Hydrochloride 
C22H24N2O8,HCl=480.9 

A yellow, hygroscopic, crystalline, amphoteric powder which darkens in moist air on 

exposure to strong sunlight. M.p. about 214°, with decomposition. 

Soluble 1 in 10 of water and 1 in 100 of ethanol; practically insoluble in chloroform 

and ether; soluble in methanol and in aqueous solutions of alkali hydroxides and 

carbonates. Solutions in water become turbid on standing owing to hydrolysis and 

precipitation of tetracycline.  

Dissociation Constant. 

pKa3.3, 7.7, 9.7 (25°). 

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/pH 7.4) 1.4. 

 

Triamcinolon 

Groep(en): 

CORTICOSTEROIDEN 

Toepassing 

Geregistreerd: 

reumatologische, pulmonale, gastro-intestinale, hematologische, nefrologische, 

endocrinologische, oncologische, neurologische, oculaire en dermatologische 

aandoeningen, ernstige allergische reacties en orgaantransplantatie en profylaxe 

van misselijkheid en braken ten gevolge van hoog-emetogene chemotherapie. 
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Zie verder inleidende tekst Corticosteroïden. 

Dosering 

Alle indicaties: 

oraal (-): volwassenen en kinderen zwaarder dan 35 kg aanvankelijk 8-16 mg 

per dag bij langdurige intensieve therapie, soms tot 48 mg per dag in 4 doses; 

ook wordt wel opgegeven volwassenen 0.4-0.8 mg/kg lich.gewicht per dag in 2-4 

doses; kinderen lichter dan 35 kg aanvankelijk 4-12 mg per dag; vervolgens 

volwassenen en kinderen dosering met 2 mg elke paar dagen verminderen tot 

onderhoudstherapie; bij chronische palliatieve therapie wordt met een lage 

dosering gestart. 

Kinetiek 

Het wordt na orale toediening volledig geabsorbeerd. 

De maximale plasmaconcentratie wordt na 1-2 uur bereikt. 

De plasma-eiwitbinding bedraagt ong. 80%. 

Het wordt in de lever gemetaboliseerd tot 6-hydroxytriamcinolon en 20-

dihydrotriamcinolon. Ong. 80% wordt binnen 24 uur in de vorm van 

glucuronidemetabolieten uitgescheiden met de urine. 

De eliminatiehalfwaardetijd bedraagt 3.5-5 uur, de biologische halfwaardetijd 

bedraagt ong. 36 uur. 

Zie verder inleidende tekst Corticosteroïden. 

Bijzonderheden 

4 mg triamcinolon komt overeen met 20 mg hydrocortison. 

Heeft vrijwel geen mineralocorticoïd effect. 

Is lokaal niet werkzaam, hiervoor moet het acetonide worden gebruikt. 

Zie verder inleidende tekst Corticosteroïden. 

Sedert 1956 in de handel (internationaal). 

 

Structuurformule 

 

Chemische omschrijving 

9-fluor-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-1,4- pregnadieen-3,20-dion 

 

 

Triamcinolonacetonide 
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Groep(en): 

CORTICOSTEROIDEN 

Toepassing 

Geregistreerd: 

reumatologische, pulmonale, gastro-intestinale, hematologische, nefrologische, 

endocrinologische, oncologische, neurologische, oculaire en dermatologische 

aandoeningen; 

articulaire en peri-articulaire aandoeningen; 

huidaandoeningen (intralaesionaal); 

oppervlakkige huidaandoeningen, zoals psoriasis vulgaris, lichenificatie, lichen 

ruber, lichen planus, gelichenificeerd eczeem (inclusief neurodermatitis), lichen 

sclerosus et atrophicus, lupus erythematodes discoides, granuloma annulare, 

pustulosis palmaris et plantaris (ziekte van Andrews-Barber) en mycosis 

fungoides (cutaan); 

seizoengebonden en niet-seizoengebonden allergische rinitis; 

hemorroïden en pruritus ani (in combinatiepreparaat met lidocaïne). 

Zie verder inleidende tekst Corticosteroïden. 

Niet geregistreerd: 

otitis externa (in combinatiepreparaat met azijnzuur, FNA); 

carpaletunnelsyndroom, bij matig ernstige klachten waarbij de dagelijkse 

activiteiten nog kunnen worden uitgevoerd (CBO). 
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Dosering 

Algemeen: 

intramusculair: volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar aanvankelijk 40-80 

mg per keer, soms is 20 mg voldoende; kinderen 6-12 jaar aanvankelijk 40 mg; 

de NHG-Standaard Jicht 2004 adviseert bij oligo-artritis bij volwassenen 50 mg 

eenmalig. 

(Peri)articulaire aandoeningen: 

intra-articulair: volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar 2.5-5 mg in kleine 

gewrichten en 5-15 mg in grote gewrichten; 

de NHG-Standaard Jicht 2004 adviseert bij monoartritis 5-10 mg in kleine 

gewrichten en 20-60 mg in grote gewrichten; 

de NHG-Standaard Reumatoïde artritis 2002 adviseert 20-25 mg in grote 

gewrichten indien orale therapie onvoldoende effect heeft; 

de NHG-Standaard Schouderklachten 1999 adviseert 40 mg subacromiaal of 

glenohumeraal bij injectie in meerdere gewrichten, max. 80 mg per keer in 

totaal; 

intrabursaal, in de peesschede: volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar 2.5-5 

mg in of rond kleine gewrichten, 5-15 mg in of rond grote gewrichten, bij injectie 

in of rond verschillende gewrichten, max. 80 mg per keer in totaal. 

Huidaandoeningen: 

intralaesoniaal: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar intradermaal 1 mg per 

injectieplaats, minimale afstand tussen de verschillende injectieplaatsen 1 cm. 

Oppervlakkige huidaandoeningen: 

cutaan: crème, zalf 0.5-1 mg/g, oplossing 1 mg/ml, zie verder inleidende tekst 

Corticosteroïden. 

Rinitis: 

nasaal: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar neusspray aanvankelijk 110 µg 

(= 2 doses) in elk neusgat 1x per dag, onderhoudsdosering 55 µg (= 1 dosis) in 

elk neusgat 1x per dag; kinderen 6-11 jaar aanvankelijk 55 µg (= 1 dosis) in elk 

neusgat 1x per dag, bij ernstige symptomen zo nodig 110 µg (= 2 doses) in elk 

neusgat 1x per dag, gedurende max. 3 maanden. 

Hemorroïden en pruritus ani: 

rectaal: zetpil 0.5 mg of rectale zalf 0.25 mg/g. 

Otitis externa: 

auriculair: oordruppels 1 mg/ml, de NHG-Standaard Otitis Externa 2006 

adviseert oordruppels 1 mg/ml in combinatie met azijnzuur 3 druppels 3x per dag 

gedurende 1 week, zo nodig 2x herhalen; ook worden de oordruppels gebruikt 

om een oortampon of lintgaas te doordrenken, tampon of gaas nathouden met de 

oordruppels 6-8 x per dag en na 24 uur verwijderen. 

Bijwerkingen 

Zie inleidende tekst Corticosteroïden. 
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Het risico op huidatrofie neemt toe naarmate een grotere hoeveelheid in de huid 

terechtkomt, hetzij bij toediening van een hoge dosis intradermaal, hetzij als 

gevolg van een verkeerde injectietechniek bij intra-articulaire of intramusculaire 

toediening. 

Bij reumatoïde artritis zelden verergering van de synovitis, die binnen 2 dagen 

weer verdwijnt. 

Bij intra-oculaire toediening zijn oogontsteking, verhoogde oogdruk en 

visusstoornissen, zoals gezichtsverlies, gemeld. Bij injectie in de neusholte of 

intralaesionaal op het hoofd is blindheid gemeld. Deze toedieningsroutes zijn niet 

geregistreerd en worden afgeraden. 

Kinetiek 

Het wordt na intra-articulaire injectie volledig geabsorbeerd, na ong. 6 dagen is 

meer dan 80% geabsorbeerd. 

Na intramusculaire injectie wordt de Cmax na ong. 68 uur bereikt. 

Na cutane toepassing wordt zonder occlusie minder dan 5% geabsorbeerd; met 

occlusie kan een cutane dosering van 40 mg per 24 uur mogelijk tot dezelfde 

systemische werking leiden als 8-32 mg oraal toegediend. 

Het wordt na nasale toediening minimaal geabsorbeerd. 

De plasma-eiwitbinding bedraagt 60-70%. 

Het wordt in de lever gemetaboliseerd, voornamelijk tot 6-

hydroxytriamcinolonacetonide. Vervolgens vindt conjugatie plaats waarbij 

glucuronide- en sulfaatmetabolieten ontstaan die worden uitgescheiden met de 

urine. Minder dan 1% wordt in onveranderde vorm uitgescheiden met de urine. 

De eliminatiehalfwaardetijd na intra-articulaire toediening is ong. 4.6 dagen. 

Bij reumatoïde artritis kan het effect tot 3 maanden aanhouden. 

Zie verder inleidende tekst Corticosteroïden. 

Bijzonderheden 

Cutane preparaten met triamcinolonacetonide 1 mg/g zijn matig sterk werkzaam. 

Bij het carpaletunnelsyndroom geeft het na 3-6 weken verbetering van de 

klachten, verbetering van de pijn kan al binnen 2 dagen optreden. Een gunstig 

effect op de lange termijn is niet aangetoond. 

Zie verder inleidende tekst Corticosteroïden. 

Sedert 1958 in de handel (internationaal). 
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Structuurformule 

 

Chemische omschrijving 

16α,17-dimethylmethyleendioxy-9-fluor-11β, 21-dihydroxy-1,4-pregnadieen-

3,20-dion 

 
Triamcinolone  (Clarke’s) 

Corticosteroid 
Synonyms. 9α-Fluoro–16α-hydroxyprednisolone; Fluoxiprednisolonum. 

Proprietary names. Aristocort; Atolone; Berlicort; Delphicort; Ipercortis; Kenacort; 

Ledercort; Sterocort; Triam-Oral; Triamsicort; Volon. 

(11β,16α)-9-Fluoro–11,16,17,21–tetrahydroxypregna–1,4–diene–3,20–dione  

C21H27FO6=394.4 

CAS—124–94–7 

 
A white, slightly hygroscopic, crystalline powder. M.p. about 269° to 271°. 

Soluble 1 in 500 of water and 1 in 240 of ethanol; slightly soluble in methanol; very 

slightly soluble in chloroform and ether.  
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Triamcinolone Acetonide 
Proprietary names. Adcortyl; Aftab; Aftach; Albicort; Aristocort; Arutrin; Azmacort; 

Berlicort; Delphi(cort); Denkacort; Dermacort; Extracort; Facort; Generlog; 

Kanolone; Kela; Kemzid; Kenacort; Kenalog; Kenalone; Ledercort; Nasacor(t); 

Omcilon; Oracort; Orcilone; Sta-Cort A; Steronase; Triaderm; Triam; Triamonide; 

Tri-Anemul; Triderm; Trigon; Trilog; Trimacort; Volon A; Volonimat; Zamacort. 

C24H31FO6=434.5 

CAS—76–25–5 

A white or cream–coloured crystalline powder. M.p. about 292° to 294°. 

Very slightly soluble in water; soluble 1 in 150 of ethanol, 1 in 11 of acetone and 1 in 

40 of chloroform; sparingly soluble in dehydrated alcohol and methanol.  

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 1.2. 

Lidocaïne 

Groep(en): 

ANTI-ARRHYTHMICA 

LOKALE ANAESTHETICA 

Toepassing 

Geregistreerd: 

infiltratie- en geleidingsanesthesie en epidurale anesthesie bij chirurgische, 

obstetrische en tandheelkundige ingrepen; 

sympathische zenuwblokkaden (acute pijnbehandeling) door epidurale toediening 

of door regionale blokkaden; 

oppervlakte-anesthesie van slijmvliezen, vooral bij ingrepen in de keel-, neus-, en 

oorheelkunde, verloskunde, mondchirurgie, traumatologie; oppervlakte-

anesthesie van het bovenste deel van de tractus digestivus bij laryngoscopie, 

oesofagoscopie, gastroscopie, inbrengen van sondes en katheters in de maag; 

pijn, branderigheid en jeuk van huid en slijmvliezen, pijn bij het doorkomen van 

de eerste tanden en kortdurend bij keelpijn bij niet-purulente infecties; 

profylaxe en behandeling van ventriculaire aritmieën (waaronder aanhoudende 

tachycardie, symptomatische paroxismale tachycardie of symptomatische 

contracties), in het bijzonder bij het myocardinfarct, tijdens hartchirurgie of 

invasieve diagnostische procedures, tijdens narcose, bij digitalisintoxicatie en bij 

intoxicatie met tricyclische antidepressiva. 

Contra-indicaties 

Als lokaal anaestheticum: zie inleidende tekst Lokale anaesthetica. 

Porfyrie in de anamnese. 
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Bij oppervlakte-anesthesie is voorzichtigheid geboden bij beschadigde 

slijmvliezen in het te behandelen gebied en/of sepsis. Bij gebruik in de 

mondkeelholte mag de patiënt niet eten zolang de verdoving aanhoudt vanwege 

het risico op aspiratie en bijtwonden. 

De oordruppels dienen niet te worden toegepast bij een geperforeerd 

trommelvlies of een loopoor. De NHG-Standaard ontraadt gebruik bij otitis media 

acuta, omdat daardoor de beoordeling van het trommelvlies kan worden 

bemoeilijkt. 

Dosering 

Als lokaal anaestheticum (hydrochloride): totale parenterale hoeveelheid 

volwassenen max. 200-300 mg per keer, bij aanwezigheid van een 

vasoconstrictor 500 mg. Kinderen max. 5 mg/kg lich. gewicht per keer, bij 

aanwezigheid van een vasoconstrictor max. 7 mg/kg lich.gewicht per keer. 

Oppervlakte-anesthesie: 

cutaan (-): 

gel 50 mg/g: postherpetische neuralgie bij volwassenen, in het gelaat gedurende 

8 uur zonder occlusie, op ledematen of torso gedurende 24 uur onder occlusie; 

50 mg/g in zinkoxidesmeersel: bij nattende, pijnlijke herpes genitalis; 

gel 10 mg/g in combinatie met levomenthol: bij jeuk (zoals muggenbeten of 

waterpokken) 1-2 x per dag dik aanbrengen; 

pleister 50 mg/g: postherpetische neuralgie bij volwassenen, 1-3 pleisters 1x per 

dag gedurende max. 12 uur; 

zalf 50 mg/g: volwassenen 1-5 g zalf per keer, max. 10 g zalf per keer en max. 

20 g zalf per dag; bij kinderen jonger dan 12 jaar max. 0.1 g zalf/kg lich.gewicht 

per keer; 

crème 25 mg/g of pleister 25 mg in combinatie met prilocaïne: zie 

productinformatie Emla; 

pleister 70 mg in combinatie met tetracaïne: zie productinformatie Rapydan; 

cutaan, oromucosaal, auriculair (-): 

spray 100 mg/ml (1 verstuiving bevat 10 mg): volwassenen anesthesie 

neusslijmvlies 20-60 mg, max. 500-600 mg; anesthesie farynx ter onderdrukking 

van de wurgreflex bij inbrengen van instrumenten 20-200 mg, max. 500-600 mg; 

bij ingrepen in de larynx, trachea en bronchi 50-200 mg, max. 200-400 mg; in de 

tandheelkunde (anesthesie van mond- of keelslijmvlies) 20-200 mg, max. 500-

600 mg; ter voorkoming van hoesten na intubatie tijdens narcose (bij 

laryngoscopie, bronchoscopie, oesofagusscopie) 50-400 mg, max. 400-600 mg; 

in de verloskunde (laatste fase baring, hechten van rupturen en 

episiotomiewonden) 50-200 mg, max. 400-600 mg; kinderen vanaf 2 jaar max. 3 

mg/kg lich.gewicht (larynx, trachea) en max. 4-5 mg/kg lich.gewicht (in mond, 

neus of orofarynx); 

oromucosaal/oraal (hydrochloride als 1-water, hydrochloride-1-water): 

viskeuze drank 20 mg/ml: scopie bovenste deel van de tractus digestivus en 

inbrengen van sondes volwassenen 10-15 ml eenmalig, verspreiden in mond en 
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langzaam doorslikken; faryngitis en stomatitis volwassenen 5-10 ml 3x per dag, 

max. 6x per dag; faryngitis en stomatitis kinderen tot 12 jaar max. 4 mg/kg 

lich.gewicht per keer, max. 4x per 24 uur, verspreiden in mond/keel en 

uitspugen, bij kinderen tot 3 jaar of kinderen die moeilijk kunnen uitspugen 

aanbrengen met een watje; oesofagitis volwassenen 5-10 ml 3x per dag, max. 6x 

per dag, verspreiden in mond/keel en langzaam doorslikken; 

oromucosaal (hydrochloride-1-water): 

vloeistof 3.8 mg/ml: bij het doorkomen van de eerste tanden tot 4x per dag 

aanbrengen met een wat-tip, de eerste 45 min het kind niet laten eten of 

drinken; 

zuigtablet 8 mg: bij keelpijn bij niet-purulente infectie volwassenen 8 mg elke 2 

uur, max. 6x per dag, gedurende max. 3 dagen; 

urethraal (hydrochloride als 1-water, hydrochloride-1-water): 

gel 20 mg/g: anesthesie van de urethra bij de man ong. 10 g, gedurende enkele 

minuten wordt een penisklem aangebracht (bij cystoscopie en sondering 

gedurende 5-10 min), waarna nog eens ong. 10 g wordt geïnstilleerd; anesthesie 

van de urethra bij de vrouw 5-10 g, voor cystoscopie en sondering 10-20 g; 

overig (hydrochloride als 1-water): 

gel 20 mg/g: endoscopie en rectoscopie 10-20 g en een kleine hoeveelheid 

aanbrengen op het oppervlak van het instrument (als glijmiddel); bij intubatie 5 g 

aanbrengen op het oppervlak van de tube. 

Bijzonderheden 

Kort tot middellang werkend lokaal anaestheticum van het amide-type. 

Toxicologie 

Als de sprayvloeistof 100 mg/ml per ongeluk in het oog komt, moet direct 

vloeibare paraffine worden ingedruppeld en moet het oog daarna worden 

gespoeld met boorzuuroplossing. 
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Structuurformule 

 

Chemische omschrijving 

2-diëthylamino-2',6'-dimethylaceetanilide 

 
Lidocaine  (Clarke’s) 

Local Anaesthetic, Anti–arrhythmic 
Synonym. Lignocaine  

Proprietary names. Dentipatch; ELA-Max; Lidoderm; Vagisil; Zilactin-L. Lidocaine 

and Lidocaine Hydrochloride are ingredients of many proprietary preparations—see 

Martindale, The complete drug reference, 33rd Edn, London, Pharmaceutical Press, 

2002. 

2-(Diethylamino)-N-(2,6–dimethylphenyl)acetamide  

C14H22N2O=234.3 

CAS—137–58–6 

 
A white to slightly yellow crystalline powder. M.p. 68° to 69° (needles from benzene 

or alcohol). 

Insoluble in water; soluble in ethanol, chloroform, benzene and ether.  

Lidocaine Hydrochloride 
Synonym. Lignocaine Hydrochloride  

Proprietary names. Anestacon; Dilocaine; Duo-Trach Kit; Laryng-O-Jet; Lidocard; 

Lidocation; Lidocaton; Lidocord; Lidoject; LidoPen; Lidosen; Lignostab-A; 

Nervocaine; Octocaine; Rinstead (contact pastilles); Ultracaine; Uro-Jet; Xylocaine; 

Xylocard; Xylotox. 

C14H22N2O,HCl,H2O=288.8 

CAS—73–78–9 (anhydrous); 6108–05–0 (monohydrate) 

A white crystalline powder. M.p. 77° to 78°. 



Pagina 30 van 33, Schriftelijk tentamen apotheekbereidingen Fa402-08     31jan11 

 

Soluble 1 in 0.7 of water, 1 in 1.5 of ethanol, and 1 in 40 of chloroform; practically 

insoluble in ether.  

Dissociation Constant. 

pKa7.9 (25°). 

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 2.4 

 
BIJLAGEN VRAAG 3 
 
Prednisolone (Clarke’s analysis of drugs and poisons contents) 

 
(11β)-11,17,21-Trihydroxypregna–1,4–diene–3,20–dione  

C21H28O5=360.4 

 
A white hygroscopic crystalline powder. M.p. 240° to 241°, with decomposition. 
Soluble 1 in 1300 of water, 1 in 30 of ethanol, 1 in 27 of dehydrated alcohol, 1 in 180 
of chloroform and 1 in 50 of acetone; 1 in 100 in glycerol; soluble in dioxan and 
methanol.  

Prednisolone Sodium Phosphate 

Synonym. Prednisolone 21-(Disodium Orthophosphate)  
C21H27Na2O8P=484.4 
A white or slightly yellow hygroscopic powder or granules.  
Soluble 1 in 3 or 1 in 4 of water, 1 in 1000 of dehydrated alcohol, and 1 in 13 of methanol; 
practically insoluble in chloroform.  



Pagina 31 van 33, Schriftelijk tentamen apotheekbereidingen Fa402-08     31jan11 

 

 

Samenvatting stofeigenschappen prednisolondinatriumfosfaat grondstof  

Beschreven in Europese Farmacopee (Ed. 6) 

Chemische 

samenstelling  

11ß, 17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-уl 

disodium phosphate 

Eigenschappen Wit of bijna wit, hygroscopisch kristallijn poeder 

Pyrogeenvrij  De Farmacopee geeft geen specificatie 

Watergehalte 8% 

Mol. Gew. 484,4 

Iso-osmotische 

concentratie  

5,1%  

 
Prednisolondinatriumfosfaat kan hydrolyseren. Bij pH 7-8 is deze hydrolyse 

minimaal. Prednisolondinatriumfosfaat ontleedt ook onder invloed van sporen 

metaalionen.  

 

Natriumformaldehydesulfoxylaat dient als anti-oxidans. 

Natriumformaldehydesulfoxylaat = CH3NaO3S.2H2O   M = 154,1 

 

Natriumedetaat: iso-osmotische concentratie 4,4% 

 

Glycerol: iso-osmotische concentratie 2,6% 
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BIJLAGEN VRAAG 4 
 

Clindamycin  (uit Clarke’s) 
Antibiotic 

 (2S-trans)-Methyl-7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-

pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-α-D-galacto-octopyranoside  

C18H33ClN2O5S=425.0 

CAS—18323-44-9 

 

A yellow, amorphous solid.  

Clindamycin Hydrochloride 

C18H33ClN2O5S,HCl,H2O=479.5 

CAS—21462-39-5 (anhydrous); 58207-19-5 (monohydrate) 

A white crystalline powder. M.p. 141° to 143°. 

Soluble 1 in 2 of water and 1 in 200 of ethanol; freely soluble in methanol; 

very slightly soluble in chloroform.  

Dissociation Constant. 

pKa7.7 (25°). 

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 2.2. 
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Salicylic Acid (uit Clarke’s) 

Dermatological Agent, Analgesic 
2-Hydroxybenzoic acid  

C7H6O3=138.1 

CAS—69-72-7 

 

Colourless, feathery crystals or a white crystalline powder. M.p. 159°. 

Soluble 1 in about 550 of water, 1 in about 4 of ethanol, 1 in 45 of chloroform, 

and 1 in 3 of ether.  

Dissociation Constant. 

pKa3.0, 13.4 (25°). 

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 2.3. 

 

 


