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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
 
 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
 Normacol, granules 620 mg/g 
  
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
 Het actieve bestanddeel is Sterculia gom 620 mg/g 

 
Hulpstoffen:  
Bevat 2,5 g sucrose per sachet van 10 g korrels.  
Bevat 1,0 g sucrose per maatschepje. 
 
Bevat 41 mg natrium per sachet van 10 g korrels.  
Bevat 17,0 mg natrium per maatschepje. 
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen: zie rubriek 6.1 

 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
 Granulaat 
 
 
4.  KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1. Therapeutische indicaties 
 
 Chronische habituele obstipatie 
 
4.2. Dosering en wijze van toediening 
 
 Dosering: 

Volwassenen, ouderen en kinderen vanaf 12 jaar:  
- 2 maal daags 1 sachet na de maaltijd 

 - 2 maal daags 1 à 2 maatschepjes na de maaltijd 
 
 Kinderen van 6 - 12 jaar: 
 - 2 maal daags ½ sachet na de maaltijd 

 - 2 maal daags ½ - 1 maatschepje na de maaltijd 
 
Kinderen jonger dan 6 jaar:  
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar vanwege het niet uit te sluiten risico op 
obstructie van de slokdarm (zie rubriek 4.4). Andere farmaceutische formuleringen zijn 
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beschikbaar voor deze populatie. 
 
Patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie:  
Er is geen aanpassing van de dosis nodig bij patiënten met verminderde nier- of leverfunctie.  

 
 Wijze van toediening: 

De korrels moeten op de tong worden gelegd en, zonder te kauwen of te pletten, meteen 
worden doorgeslikt met veel water of een koel drankje. De korrels kunnen ook ingenomen 
worden door deze op  zacht voedsel zoals yoghurt te strooien en daarna meteen veel water of 
een koel drankje te nemen (zie rubriek 4.4).  

 
4.3. Contra-indicaties 
 
 Niet gebruiken bij plotseling optredende buikpijn en intestinale obstructie, faecale impactie en 

colonatonie. 
 Bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor de in rubriek 6.1 vermelde 

hulpstoffen.  
 
4.4. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
 Tijdens het gebruik van Normacol dient voldoende vloeistof (ongeveer  2 liter per dag) 

ingenomen te worden aangezien er anders een obstructie van de darm kan ontstaan. 
 
Dit middel bevat 2,5 g sucrose per sachet van 10 g en 1,0 g sucrose per maatschepje. Patiënten 
met zeldzame erfelijke aandoeningen als fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie 
of sucrase-isomaltase insufficiëntie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. 
 
Dit middel bevat 41 mg natrium per sachet van 10 g, overeenkomend met 2% van de door de 
WHO aanbevolen maximale dagelijkse inname van 2 g voor een volwassene.  
 
Dit middel bevat 17 mg natrium per maatschepje, dat wil zeggen dat het in wezen 
‘natriumvrij’is. 

  
Het is niet ongebruikelijk dat de stoelgang bleker van kleur is dan normaal, als gevolg van 
lokaal contact met Sterculia. Dit wijst verder niet op iets ongunstigs. 

 
 Obstipatie dient eerst te worden behandeld met aangepaste dieetmaatregelen, zoals meer vezels 

in de voeding en meer drinken. Ook meer lichaamsbeweging heeft vaak een gunstig effect. 
Laxeermiddelen dienen pas toegepast te worden als bovengenoemde maatregelen onvoldoende 
resultaat opleveren.  

 
 Normacol dient niet continue, dagelijks of gedurende een langere periode (14 dagen) te worden 

gebruikt zonder dat de oorzaak van de obstipatie wordt onderzocht. Indien de klachten niet 
binnen 4 dagen overgaan of terugkeren, dient een arts geraadpleegd te worden.  
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 Mogelijke vocht en elektrolyten uitputting in combinatie met diarree. 
 
Voorzichtigheid is geboden in geval van colitis ulcerosa. 

 
 Normacol niet innemen vlak voor het slapen gaan, of in een liggende houding. 

Normacol innemen met een glas water. Wanneer Normacol met onvoldoende water wordt 
ingenomen kan een obstructie van de slokdarm ontstaan.    
Normacol is glutenvrij. 

 
4.5. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
 Er zijn geen klinische interacties met andere geneesmiddelen gerapporteerd.  
 
4.6. Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 
 Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of de pasgeborene, 

overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens de lactatie. 
Er zijn geen gegevens met betrekking tot het effect van Normacol op de vruchtbaarheid. 

 
4.7. Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
 Het effect van Normacol op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen, is 

niet systematisch onderzocht. 
Gezien de aard van het product valt geen beïnvloeding van de rijvaardigheid en bekwaamheid 
om machines te bedienen te verwachten. 

 
4.8. Bijwerkingen 

 
Samenvattende tabel van de bijwerkingen  
De volgende bijwerkingen zijn geobserveerd tijdens post-marketing ervaring en de frequenties 
zijn daarom niet bekend (kunnen met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):  
 

Systeem/orgaanklasse Frequentie Bijwerking 
Immuunsysteem-
aandoeningen 

Niet bekend Allergische reacties 

Maagdarmstelsel-
aandoeningen 

Niet bekend Oesophageale obstructie, intestinale 
obstructie of impactie, abdominale 
distensie (onaangenaam vol gevoel in 
de bovenbuik), flatulentie, diarree 
(zie rubriek 4.4), misselijkheid, 
buikpijn.

 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen: 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. 
Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 
voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum  Lareb 
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Website: www.lareb.nl 
 
4.9. Overdosering 
 
 Intestinale obstructie kan optreden na overdosering, met name in combinatie met onvoldoende 

vochtinname. Symptomen die kunnen optreden zijn abdominale pijn, distensie, braken, 
obstipatie en gebrek aan flatus. Braken kan leiden tot dehydratie en elektrolytverstoringen. 
Behandeling is conservatief en omvat nasogastrische suctie en correctie van dehydratie en 
elektrolytverstoringen. In geval van volledige obstructie kan in zeldzame gevallen chirurgie 
nodig zijn. In geval van ernstige diaree kan er dehydratatie en elektrolytendepletie voorkomen. 

 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1. Farmacodynamische eigenschappen 
  
 Farmacotherapeutische groep: volumevergrotende laxantia, ATC code: A06AC03. 
 Sterculia gom is een tot korrels gedroogd plantenslijm dat een sterk waterabsorberende 

werking heeft waardoor een volumevergroting ontstaat. 
Er treedt menging op met de darminhoud en er ontstaat vulling van de darm, waardoor de 
propulsie en uitscheiding wordt bevorderd. 

  
5.2. Farmacokinetische eigenschappen 
 
 Sterculia wordt niet geabsorbeerd in het maagdarmkanaal. Het wordt uitgescheiden via de 

faeces. 
 
5.3. Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
  
 Er zijn geen aanwijzingen dat sterculia een significant systemisch toxisch potentieel heeft op 

basis van studies naar toxiciteit bij herhaalde dosering, reproductietoxiciteit en genotoxiciteit.  
 

 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1. Lijst van hulpstoffen 
 
 Natriumbicarbonaat, talk, titaandioxide (E 171), vanilline, paraffine, saccharose (sucrose). 
 
6.2. Gevallen van onverenigbaarheid 
 
 Er zijn geen gevallen bekend. 
 
6.3. Houdbaarheid 
 
 2 jaar 
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6.4. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
 Bewaren beneden 25 °C. 
 In originele verpakking bewaren. 
 
6.5. Aard en inhoud van de verpakking 
 
 Doos met 30 sachets (papier/LDPE/Al) à 10 g 
 Normacol, granules 620 mg/g is tevens verkrijgbaar in een zak (papier/LDPE) verpakt in een 

kartonnen doos à 375 gram met maatschepje. 
  
 
6.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
 
 Normacol innemen met een grote hoeveelheid water 
  
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
 Norgine B.V. 
 Antonio Vivaldistraat 150 

1083 HP Amsterdam 
 
8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
 RVG 09259 
  
 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN 

DE VERGUNNING  
 
 13 mei 1982 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 2 en 4.4: 17 november 2020.  

 

 


