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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
 

Mometasonfuroaat Sandoz® 1 mg/g, crème  
mometasonfuroaat 

 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u. 
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
• Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. 

Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. 
• Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking 

die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Inhoud van deze bijsluiter:  
1. Wat is Mometasonfuroaat Sandoz 1 mg/g en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
1. WAT IS MOMETASONFUROAAT SANDOZ 1 MG/G EN WAARVOOR WORDT DIT 

MIDDEL GEBRUIKT? 
 
Mometasonfuroaat Sandoz 1 mg/g bevat de werkzame stof mometasonfuroaat, dat 
behoort tot een groep geneesmiddelen die lokale corticosteroïden (of steroïden) worden 
genoemd. Lokale corticosteroïden kunnen worden ingedeeld in vier sterktes: zwak, 
matig, sterk en zeer sterk. Mometasonfuroaat Sandoz 1 mg/g is geclassificeerd als een 
corticosteroïd met sterke werking. 
 
Bij volwassenen en kinderen van 2 jaar of ouder wordt dit middel gebruikt om klachten te 
verminderen die worden veroorzaakt door bepaalde ontstekingsreacties van de huid zoals 
psoriasis (met uitzondering van uitgebreide psoriasis vulgaris) en atopische dermatitis. Dit 
middel wordt meestal gebruikt om zeer droge, schilferige en gebarsten huid te behandelen. 
Het geneest uw aandoening niet, maar helpt wel uw klachten te verlichten. 
 
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 

VOORZICHTIG MEE ZIJN? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
• U bent allergisch voor andere corticosteroïden of voor één van de stoffen in dit 

geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
• U heeft andere huidproblemen; dit middel zou deze namelijk kunnen verergeren. Dit geldt 

in het bijzonder voor:  
- rosacea (een huidaandoening die het gezicht aantast);  
- acne;  
- huidatrofie (het dunner worden van de huid); 
- dermatitis rondom de mond;  
- jeuk rondom de anus en de geslachtsorganen;  
- luieruitslag;  
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- bacteriële infecties zoals impetigo, tuberculose (infectie van de longen), syfilis (een 
seksueel overdraagbare aandoening);  

- virusinfecties zoals koortsblaasjes, gordelroos en waterpokken;  
- wratten; 
- schimmelinfecties zoals zwemmerseczeem (rode, jeukende, schilferige huid op de 

voeten) of spruw (vaginale candida-infectie die afscheiding en jeuk kan veroorzaken) of 
andere huidinfecties; 

- zweren of beschadiging van de huid. 
• U heeft onlangs een reactie gehad op een vaccinatie (bijvoorbeeld de griepprik). 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
  
Als u last krijgt van irritatie of overgevoeligheid tijdens het gebruik van dit middel, moet u 
het niet meer gebruiken en onmiddellijk contact opnemen met uw arts.  
 
Wanneer dit geneesmiddel wordt gebruikt voor psoriasis, kan de aandoening verergeren 
(er kan bijvoorbeeld een vorm van de aandoening optreden waarbij met pus gevulde 
blaren ontstaan). Ga regelmatig ter controle naar uw arts, want zorgvuldig toezicht is van 
belang bij dit soort behandelingen. 
 
Dit middel mag niet worden aangebracht op een beschadigde huid. 
De crème mag niet op de oogleden worden aangebracht. Zorg dat u geen crème in uw 
ogen krijgt. 
 
Bij sommige patiënten kan hyperglykemie (te veel suiker in het bloed) of glucosurie (te 
veel glucose in de urine) ontstaan na lokaal gebruik van dit middel als gevolg van 
systemische absorptie. 
 
Neem contact op met uw arts als u wazig zicht of andere visuele stoornissen ervaart. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Mometasonfuroaat Sandoz 1 mg/g nog andere geneesmiddelen, of heeft u 
dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere 
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen en andere middelen of 
voedingssupplementen zoals vitaminen. Vraag altijd uw arts om advies voordat u een 
geneesmiddel gebruikt. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u alleen beginnen met het gebruik van dit 
middel als uw arts u dit specifiek heeft voorgeschreven. 
 
Als uw arts de crème aan u voorschrijft tijdens uw zwangerschap of als u borstvoeding 
geeft, mag u de crème slechts korte tijd gebruiken en geen grote hoeveelheden 
aanbrengen. Dit middel mag niet op de borst worden aangebracht vlak terwijl u 
borstvoeding geeft. 
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Vraag altijd uw arts om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. 
 
Mometasonfuroaat Sandoz 1 mg/g bevat propyleenglycol, stearylalcohol en 
butylhydroxytolueen  
Dit middel bevat propyleenglycol, dat huidirritatie kan veroorzaken, en stearylalcohol, en 
butylhydroxytolueen (E321), dat plaatselijke huidreacties kan veroorzaken (bijvoorbeeld 
contactdermatitis) of irritatie van de ogen en de slijmvliezen. 
 
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 
 
Dit middel is uitsluitend bedoeld voor cutaan gebruik (gebruik op de huid).  
 
Dit geneesmiddel is uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik. 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het 
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
Ga tijdens de behandeling regelmatig ter controle naar uw arts. 
 
Gebruik bij volwassenen, met inbegrip van ouderen en kinderen van 2 jaar of 
ouder: 
 
Een dun laagje crème moet eenmaal per dag voorzichtig op de aangetaste huid 
worden aangebracht. 
 
Een klein beetje crème is genoeg. 
Als u de crème voorgeschreven heeft gekregen, is een vingertip (het bovenste kootje 
van de wijsvinger van een volwassene) genoeg om een gebied in te smeren dat twee 
keer zo groot is als de hand van een volwassene.  
Gebruik nooit meer dan deze hoeveelheid en breng de crème ook niet vaker aan dan 
uw arts of apotheker heeft geadviseerd. 
 
Let op: 
• Gebruik de crème maximaal 5 dagen op uw gezicht. 
• Gebruik de crème bij kinderen niet langer dan 5 dagen, op welk lichaamsdeel dan 

ook. 
• Breng de crème niet aan onder de luier van uw kind, want de actieve stof kan 

hierdoor gemakkelijker door de huid dringen en mogelijk ongewenste effecten 
veroorzaken. 

• Gebruik de crème niet op grote delen van uw lichaam (op meer dan 20% van uw 
lichaamsoppervlak) of gedurende een lange periode (bijvoorbeeld elke dag 
gedurende 3 weken). 

• Gebruik de crème niet in of rondom uw ogen, en ook niet op uw oogleden. 
• Breng geen verband aan op de behandelde plek, tenzij uw arts u heeft verteld dat 

u dit wel moet doen. Hierdoor neemt de absorptie van de crème namelijk toe, 
waardoor u mogelijk meer last krijgt van bijwerkingen. Bedek behandelde plekken 
in het gezicht of bij kinderen niet met een verband of een pleister.  

• Gebruik de crème niet op uw gezicht tenzij uw arts u zorgvuldig controleert. 
 
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Dit middel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar.  
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Kinderen van 2 jaar of ouder: 
Gebruik de crème niet bij kinderen ouder dan 2 jaar, op geen enkel deel van hun 
lichaam, zonder zorgvuldig toezicht van de arts. Breng de crème niet aan op meer dan 
10% van het lichaamsoppervlak van uw kind. 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Als u (of iemand anders) per ongeluk wat crème inslikt, levert dit over het algemeen 
geen problemen op. Mocht u zich toch zorgen maken, neem dan contact op met uw 
arts of apotheker.  
 
Als u de crème vaker gebruikt dan is voorgeschreven, of op grote delen van uw 
lichaam, kan dit van invloed zijn op bepaalde hormonen. Bij kinderen kan dit hun groei 
en ontwikkeling verstoren. 
 
Als u de aanwijzingen van uw arts niet heeft opgevolgd of als u de crème te vaak 
en/of langdurig heeft gebruikt, vertel dit dan aan uw arts of apotheker. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Als u bent vergeten de crème op het gebruikelijke tijdstip aan te brengen, doe dit dan 
alsnog zodra u eraan denkt en volg daarna het gebruikelijke schema.  
Breng niet twee keer zoveel crème aan en gebruik de crème niet twee keer op één dag 
om een vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Als u dit middel lange tijd heeft gebruikt en uw huidproblemen lijken te zijn verbeterd, 
stop dan niet plotseling met het gebruik van de crème. Als u dat wel doet, kan uw huid 
rood worden en kunt u een prikkend of branderig gevoel krijgen. Raadpleeg uw arts om 
dit te voorkomen. Uw arts zal het gebruik van de crème langzaam afbouwen totdat u 
helemaal met de behandeling kunt stoppen. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op 
met uw arts of apotheker. 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN  
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken.  
 
Als uw klachten niet verbeteren na gebruik van dit middel volgens de instructies van uw arts, 
of als ze verergeren, neem dan contact op met uw arts. 
 
De volgende bijwerkingen (die kunnen voorkomen op de plaats van toediening) 
zijn onder andere gemeld bij kinderen en volwassenen na gebruik van lokale 
corticosteroïden: 
 
Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers): 
• droge huid  
• ontstoken huid (dermatitis) 
• week en wit worden van de huid (maceratie) 
• warmte-uitslag/gierstuitslag (miliaria). 
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Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): 
• ontsteking van de haarfollikels (folliculitis) 
• een branderig gevoel  
• jeuk 
• dunne rode lijntjes onder de huid (verwijde bloedvaatjes of teleangiëctasie). 
 
Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): 
• allergische huidreacties (contactdermatitis) 
• irritatie en/of pijn 
• huidontstekingen (waaronder steenpuisten) 
• acne-achtige huiduitslag  
• tintelend of prikkend gevoel (paresthesie)  
• striemen (striae) 
• dunner worden van de huid  
• veranderingen van de huidskleur  
• overmatige haargroei (hypertrichose). 
• Wazig zicht 
 
Toegenomen gebruik, behandeling van grote huidoppervlakken, langdurig gebruik en 
gebruik onder een verband kunnen het risico op bijwerkingen vergroten. 
 
Intracraniale hypertensie is gerapporteerd bij kinderen die werden behandeld met lokale 
corticosteroïden. 
 
Corticosteroïden kunnen de normale productie van steroïden in het lichaam 
beïnvloeden. De kans hierop is groter wanneer hoge doses gedurende een lange 
periode worden gebruikt.  
Vooral kinderen die met corticosteroïdenzalf en -crème worden behandeld, kunnen het 
middel via de huid opnemen en dit kan leiden tot een aandoening die het syndroom van 
Cushing wordt genoemd. Dit syndroom gaat gepaard met uiteenlopende symptomen, 
zoals een dik, rond gezicht en zwakte. Kinderen die langdurig met corticosteroïden 
worden behandeld, groeien mogelijk langzamer dan andere kinderen. Uw arts zal 
proberen dit te voorkomen door de laagst mogelijke dosis steroïde voor te schrijven 
waarmee de klachten goed onder controle worden gehouden. 
 
Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt 
ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook 
rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: 
www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden kunt u ons helpen meer informatie te 
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 
 
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?  
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op 
de tube en het doosje na ‘Exp’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die 
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren 
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Gooi de geopende tube met eventueel overgebleven crème na 12 weken weg. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. 
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze 
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 
 
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel?  
• De werkzame stof in dit middel is mometasonfuroaat.  

Elke gram van dit middel bevat 1 mg mometasonfuroaat. 
• De andere stoffen in dit middel zijn hexyleenglycol gezuiverd water, witte bijenwas, 

propyleenglycolmonopalmitostearaat, stearylalcohol, macrogol 20 cetostearyl ether, 
titaniumdioxode (E171), zetmeelaluminium-octenylsuccinaat, fosforzuur (10%-
oplossing), zachte witte paraffine (bevat butylhydroxytolueen (E321)). 

 
Hoe ziet Mometasonfuroaat Sandoz 1 mg/g eruit en hoeveel zit er in een 
verpakking? 
Mometasonfuroaat Sandoz 1 mg/g is een witte tot bijna-witte gladde crème. De crème zit in 
een opvouwbare aluminium tube met een binnenkant van latex, gelakt met een fenol-
epoxyhars, en voorzien van een witte draaidop van polyethyleen.  
 
Tubes bevatten 10 g, 15 g, 20 g, 30 g, 50 g, 60 g of 100 g crème.  
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH Almere, Nederland 
Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere 
 
Fabrikanten 
Salutas Pharma GmbH 
Otto-von-Guericke Allee 1 
39179 Barleben 
Duitsland  
 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.  
Fibichova 143,  
566 17, Vysoke Myto,  
Tsjechië 
 
In het register ingeschreven onder:  
Mometasonfuroaat Sandoz 1 mg/g, crème is in het register ingeschreven onder RVG 
115250. 
 
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende 
namen: 
Verenigd Koninkrijk (Noord Ierland) :  Mometasone Furoate 0.1% w/w Cream 
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Nederland:      Mometasonfuroaat Sandoz 1 mg/g, creme 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2021 
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