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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Mometasonfuroaat Sandoz 1 mg/g, crème 
 
 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Eén gram crème bevat 1 mg mometasonfuroaat (0,1% (m/m) mometasonfuroaat).  
 
Hulpstoffen met bekend effect:  
80 mg propyleenglycolmonopalmitostearaat per gram crème 
70 mg stearylalcohol per gram crème 
Sporen, maximaal 0,015 mg, butylhydroxytolueen (E321) per gram crème. 
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 

3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Crème 
 
Witte tot bijna-witte, gladde crème. 
 
 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1 Therapeutische indicaties 
 
Mometasonfuroaat Sandoz is geïndiceerd voor volwassenen, adolescenten en kinderen van 
2 jaar of ouder voor de symptomatische behandeling van inflammatoire huidaandoeningen 
die reageren op uitwendige behandeling met glucocorticoïden, zoals atopische dermatitis en 
psoriasis (met uitzondering van uitgebreide psoriasis vulgaris, zie rubriek 4.4). 
 

4.2 Dosering en wijze van toediening 

 
Voor toepassing op de huid (cutaan gebruik). 
 

Volwassenen, met inbegrip van ouderen en kinderen ouder dan 2 jaar:  
Er dient één maal per dag een dunne laag Mometasonfuroaat Sandoz op de aangedane 
huid te worden aangebracht. 
 
Sterke lokale corticosteroïden dienen in het algemeen niet op het gezicht te worden 
aangebracht zonder zorgvuldige controle door de arts. 
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Mometasonfuroaat Sandoz dient niet gedurende lange perioden (meer dan 3 weken) of op 
grote huidoppervlakken (meer dan 20% van het lichaamsoppervlak) te worden toegepast. Bij 
kinderen van 2 jaar en ouder dient maximaal 10% van het lichaamsoppervlak te worden 
behandeld. 
 
Dit middel dient niet occlusief of intertrigineus te worden gebruikt. De behandeling dient niet 
langer te duren dan 3 weken. 
 
Gebruik van een zwakkere corticosteroïde is vaak aan te bevelen wanneer er klinische 
verbetering optreedt. 
 
Lokale en systemische toxiciteit komen vaker voor na langdurig continu gebruik op grote, 
beschadigde huidoppervlakken, in flexuren en onder occlusieve verbanden (zie rubriek 4.4). 
 

Pediatrische patiënten 

Kinderen jonger dan 2 jaar: 
Mometasonfuroaat Sandoz is een sterke glucocorticoïde uit groep III. Het middel wordt niet 
aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar omdat er onvoldoende gegevens 
over de veiligheid beschikbaar zijn. 
 
Het gebruik van lokale corticosteroïden bij kinderen of in het gezicht dient te worden beperkt 
tot de laagst mogelijke dosis voor een effectieve behandeling. 
 

4.3 Contra-indicaties 

 

 Overgevoeligheid voor de werkzame stof, voor andere corticosteroïden of voor één van 
de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 

 Mometasonfuroaat Sandoz is gecontra-indiceerd bij rosacea, acne vulgaris, huidatrofie, 
periorale dermatitis, perianale en genitale pruritus, luieruitslag, bacteriële infecties 
(bijvoorbeeld impetigo, pyodermie), virusinfecties (bijvoorbeeld herpes simplex, herpes 
zoster en waterpokken, verrucae vulgares, condylomata acuminata, molluscum 
contagiosum), parasitaire infecties en schimmelinfecties (bijvoorbeeld candida of 
dermatofyt), varicella, tuberculose, syfilis of reacties op vaccins.  

 Mometasonfuroaat Sandoz dient niet te worden gebruik op wonden of op huidulcera. 
 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Indien irritatie of overgevoeligheid ontstaat tijdens het gebruik van mometason, dient de 
behandeling te worden gestaakt en een passende therapie te worden gestart.  
 
Contact met de ogen en gebruik op de oogleden dienen te worden vermeden. 
  
Mometasonfuroaat Sandoz dient niet te worden toegepast op beschadigde huid. 
 
Indien er een infectie ontstaat, dient een geschikt antischimmel- of antibacterieel 
middel te worden toegepast. Indien er niet onmiddellijk een positieve respons optreedt, 
dient de behandeling met het corticosteroïd te worden gestaakt totdat de infectie goed 
onder controle is. 
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Lokale en systemische toxiciteit komen vaak voor, in het bijzonder na langdurig continu 
gebruik op grote beschadigde huidoppervlakken, in flexuren en bij polytheen-occlusie. 
Voorzichtigheid is geboden wanneer grote delen van het lichaam worden behandeld, 
en langdurige continue therapie dient te worden vermeden bij patiënten van alle 
leeftijden.  
 
Lokale steroïden kunnen om verschillende redenen gevaarlijk zijn bij psoriasis, zoals 
terugvallen na ontwikkeling van tolerantie, risico op gecentraliseerde psoriasis 
pustulosa en de ontwikkeling van lokale of systemische toxiciteit als gevolg van een 
verstoorde barrièrefunctie van de huid. Indien dit middel wordt gebruikt bij patiënten 
met psoriasis, is zorgvuldige controle van belang. 
 
Net als voor alle sterk werkende lokale glucocorticoïden geldt, dient het plotseling 
stopzetten van de behandeling te worden vermeden. Wanneer langdurige lokale 
behandeling met een sterk werkend glucocorticosteroïde wordt stopgezet, kan er een 
reboundeffect optreden dat zich uit in de vorm van dermatitis met intense roodheid en 
een prikkend en branderig gevoel. Dit kan worden voorkomen door de behandeling 
langzaam af te bouwen. Zet de behandeling bijvoorbeeld voort met tussenpozen 
voordat de behandeling volledig wordt beëindigd. 
 
Systemische absorptie van lokale corticosteroïden kan resulteren in reversibele 
onderdrukking van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as), mogelijk gepaard 
gaande met glucocorticosteroïde-insufficiëntie na het stopzetten van de behandeling. 
Bij sommige patiënten kunnen als gevolg van systemische absorptie van lokale 
corticosteroïden ook het syndroom van Cushing, hyperglykemie en glucosurie optreden 
tijdens de behandeling. Patiënten die lokale steroïden aanbrengen op een of meerdere 
grote oppervlakken onder occlusie dienen regelmatig te worden gecontroleerd op 
onderdrukking van de HPA-as. 
 
Elk van de bijwerkingen die zijn gemeld na systemisch gebruik van corticosteroïden, 
waaronder bijniersuppressie, kan ook optreden met lokale corticosteroïden, vooral bij 
zuigelingen en kinderen. 
 
Pediatrische patiënten kunnen bij equivalente doses gevoeliger zijn voor systemische 
toxiciteit omdat hun huidoppervlak/massaratio groter is. Aangezien de veiligheid en 
werkzaamheid van mometason bij pediatrische patiënten jonger dan 2 jaar niet zijn 
vastgesteld, wordt gebruik van dit middel in deze leeftijdsgroep niet aanbevolen. 
 
Corticosteroïden kunnen het uiterlijk van bepaalde dermatologische laesies 
veranderen, wat het stellen van een diagnose kan bemoeilijken. Ook kunnen ze het 
genezingsproces vertragen. 
 
Mometasonfuroaat Sandoz bevat propyleenglycolmonopalmitostearaat, dat huidirritatie 
kan veroorzaken, butylhydroxytolueen, dat plaatselijke huidreacties kan veroorzaken 
(bijvoorbeeld contactdermatitis) of irritatie van de ogen en de slijmvliezen. 
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Mometasonfuroaat Sandoz bevat ook stearlalcohol, dat lokale huidreacties kan 
veroorzaken (bijv. contactdermatitis) 
 
Lokale toedieningsvormen van Mometasonfuroaat Sandoz zijn niet bedoeld voor 
oftalmisch gebruik, inclusief de oogleden, vanwege het zeer zeldzame risico op 
glaucoma simplex of subcapsulair cataract. 
 
Visusstoornis 
Visusstoornis kan worden gemeld bij systemisch en topisch gebruik van 
corticosteroïden. Indien een patiënt symptomen ontwikkelt zoals wazig zien of andere 
visusstoornissen, dient te worden overwogen de patiënt door te verwijzen naar een 
oogarts ter beoordeling van mogelijke oorzaken waaronder cataract, glaucoom of 
zeldzame ziekten zoals centrale sereuze chorioretinopathie (CSCR) die zijn gemeld na 
gebruik van systemische en topische corticosteroïden. 

 

4.5  Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd. 
 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Zwangerschap 
Tijdens de zwangerschap dient behandeling met mometason alleen op voorschrift van een 
arts plaats te vinden. Het aanbrengen van dit middel op grote lichaamsoppervlakken of 
gedurende een langere periode dient in dat geval echter te worden vermeden. Er is 
onvoldoende bewijs dat dit middel veilig kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap. 
Lokale toepassing van corticosteroïden bij zwangere dieren kan afwijkingen veroorzaken in 
de ontwikkeling van de foetus, waaronder een gespleten gehemelte en intra-uteriene 
groeivertraging. Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken naar het 
gebruik van mometason bij zwangere vrouwen, en daarom is het risico op deze effecten bij 
de menselijke foetus niet bekend. Net als bij alle lokale glucocorticoïden dient rekening te 
worden gehouden met de mogelijkheid dat de groei van de foetus wordt geremd doordat 
glucocorticoïde door de barrière van de placenta dringt. Er bestaat daarom een zeer klein 
risico op dergelijke effecten bij de menselijke foetus. Net als andere lokale glucocorticoïden 
mag mometason bij zwangere vrouwen alleen worden gebruikt wanneer het mogelijke 
voordeel opweegt tegen het potentiële risico voor de moeder of de foetus. 
 

Borstvoeding 
Het is niet bekend of lokale toepassing van corticosteroïden kan leiden tot voldoende 
systemische absorptie om detecteerbare hoeveelheden in moedermelk te produceren. 
  
Mometasonfuroaat Sandoz mag aan moeders die borstvoeding geven alleen worden 
voorgeschreven na zorgvuldige afweging van de voordelen en de risico’s. Indien 
behandeling met hogere doses of gedurende een lange periode is geïndiceerd, dient de 
borstvoeding te worden gestaakt. 
 

Vruchtbaarheid 
Onderzoeken bij dieren hebben geen effecten uitgewezen op de vruchtbaarheid. 
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4.7. Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Mometasonfuroaat Sandoz 1 mg/g crème heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de 
rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. 
 

4.8 Bijwerkingen 
 
Bijwerkingen zijn in tabel 1 vermeld volgens de systeem/orgaanklasse van MedDRA en met 
aflopende frequentie, volgens de onderstaande definities: 
 
Zeer vaak (≥1/10) 
Vaak (≥1/100 tot <1/10) 
Soms (≥1/1.000 tot <1/100) 
Zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000) 
Zeer zelden (<1/10.000) 
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 
 
De onderstaande bijwerkingen zijn onder andere gerapporteerd bij uitwendig gebruik van 
corticosteroïden: 
 

Tabel 1: Aan de behandeling gerelateerde bijwerkingen, gerapporteerd op basis 

van lichaamssysteem en frequentie 

Infecties en parasitaire aandoeningen 

Niet bekend Infectie, steenpuisten 

Zeer zelden Folliculitis 

Zenuwstelselaandoeningen 

Niet bekend Paresthesie 

Zeer zelden Branderig gevoel 

Oogaandoeningen 

Niet bekend                        Wazig zien (zie ook rubriek 4.4) 
                                           Centrale chorioretinopathie 

Bloedvataandoeningen 

Zeer zelden Teleangiëctasie 

Huid- en onderhuidaandoeningen 

Niet bekend Allergische contactdermatitis, hypopigmentatie van de 
huid, hypertrichose, striae, acneïforme dermatitis, 
huidatrofie 

Soms Droge huid, huidirritatie, dermatitis, periorale dermatitis, 
maceratie van de huid, miliaria 

Zeer zelden Pruritus 

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 

Niet bekend Pijn op de plaats van aanbrengen, reacties op de plaats 
van aanbrengen 

 
Er bestaat een verhoogd risico op systemische effecten en lokale bijwerkingen bij 
frequente toepassing, behandeling van grote huidoppervlakken of langdurige behandeling, 
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evenals behandeling van intertrigineuze gebieden of toepassing onder occlusieve 
verbanden. Hypopigmentatie of hyperpigmentatie is in afzonderlijke gevallen (zelden) 
gerapporteerd in verband met andere steroïden, en kan daarom ook optreden bij gebruik 
van Mometasonfuroaat Sandoz. 
 
Bijwerkingen die zijn gerapporteerd bij gebruik van systemische glucocorticoïden – 
waaronder adrenale onderdrukking – kunnen ook voorkomen bij lokaal toegepaste 
glucocorticoïden. 
 
Pediatrische patiënten kunnen gevoeliger zijn voor door lokale corticosteroïden 
geïnduceerde onderdrukking van de HPA-as en het syndroom van Cushing dan 
volwassen patiënten, omdat hun huidoppervlak/massaratio groter is. Chronische 
behandeling met corticosteroïden kan de groei en ontwikkeling van kinderen 
verstoren. 
 
Intracraniale hypertensie is gerapporteerd bij pediatrische patiënten die met lokale 
corticosteroïden werden behandeld. Intracraniale hypertensie uit zich onder 
andere in uitstulpende fontanellen, hoofdpijn en bilateraal papiloedeem. 
 
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 het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. 

 

4.9 Overdosering 
 
Overmatig langdurig gebruik van lokale corticosteroïden kan de werking van de HPA-as 
onderdrukken en resulteren in bijnierschorsinsufficiëntie. Dit is meestal reversibel en 
daarom dient voorzichtig te worden geprobeerd met het geneesmiddel te stoppen, de 
frequentie van aanbrengen te verminderen en/of een minder sterk corticosteroïde te 
gebruiken (zie rubriek 4.4). 

 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 
Farmacotherapeutische categorie: corticosteroïden, dermatologische bereidingen, 
corticosteroïden, sterk (groep III), ATC-code: D07AC13 
 
Mometasonfuroaat Sandoz 1 mg/g is een sterk glucocorticoïd, groep III. 
De werkzame stof, mometasonfuroaat, is een synthetische, niet-gefluoreerde 
glucocorticoïde met een furoaatester in positie 17. 
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Net als andere corticosteroïden voor uitwendig gebruik heeft mometasonfuroaat 
een uitgesproken ontstekingsremmend en uitgesproken anti-psoriatisch effect bij 
standaard voorspellende diermodellen.  
 
Er is aangetoond dat het farmacodynamische (vasoconstrictie) responsprofiel van 
Mometasonfuroaat Sandoz vergelijkbaar is met dat van het referentie-zalfproduct dat 1 mg/g 
mometasonfuroaat bevat bij aanbrengen op normale huid. De negatieve Area Under Effect 
Curve van Mometasonfuroaat Sandozten opzichte van het referentieproduct in het 
vasoconstrictie-onderzoek was 111% (90% CI 103-121%). 
 
De therapeutische index van mometasonfuroaat (de verhouding tussen gewenste 
en ongewenste effecten) die op basis van relevante literatuur is bepaald, wijst 
erop dat mometason tot een groep lokale glucocorticoïden behoort waarbij de 
gewenste effecten duidelijk opwegen tegen de ongewenste effecten. 
 
In het onderzoek met crotonolie bij muizen werkte mometason (ED50 = 0,2 
µg/oor) net zo sterk als bètamethasonvaleraat na enkelvoudige toepassing en 
ongeveer 8 keer zo sterk na vijf keer aanbrengen (ED50 = 0,002 µg/oor/dag 
versus 0,014µg/oor/dag). 
 
Bij cavia’s had mometason een ongeveer twee keer zo sterke werking als 
bètamethasonvaleraat wat betreft het verminderen van door m.ovalis 
geïnduceerde epidermale acanthose (d.w.z. anti-psoriatische werking) na 14 keer 
aanbrengen. 
 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Resultaten van onderzoeken naar percutane absorptie hebben uitgewezen dat systemische 
absorptie na lokale toepassing van mometasonfuroaat-crème 0,1% minimaal is. De resultaten 
geven aan dat in 8 uur ongeveer 0,7% van de werkzame stof wordt geabsorbeerd door de 
intacte huid (zonder gebruik van een occlusief verband). 
Karakterisering van metabolieten was niet mogelijk vanwege de kleine hoeveelheden die 
aanwezig waren in plasma en uitscheidingsproducten. 
 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 

Er zijn geen gegevens uit preklinisch onderzoek die relevant zijn voor de voorschrijver, die 
niet al zijn opgenomen in andere rubrieken van de samenvatting van de productkenmerken. 
 
 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

 
Hexyleenglycol 
Gezuiverd water 
Witte bijenwas 
Propyleenglycolmonopalmitostearaat 
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Stearylalcohol 
Macrogol 20 cetostearyl ether 
Titaniumdioxode (E171) 
Zetmeelaluminium-octenylsuccinaat 
Fosforzuur, 10% oplossing 
Witte, zachte paraffine (bevat butylhydroxytolueen (E321)) 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 
Niet van toepassing. 

 

6.3 Houdbaarheid 

 
2 jaar 
 
Na eerste opening: 12 weken  
 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 
Bewaren beneden 25°C.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. 
 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
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.  
 
Verpakkingsgrootten: 
Tubes met 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. 
 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen  
 
Geen bijzondere vereisten. 
 

 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
Sandoz B.V. 
Veluwezoom 22 
1327 AH Almere 
Nederland 
 
 

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
RVG 115250 
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9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING//HERNIEUWING VAN DE 

VERGUNNING 

 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 3 juli 2015 

 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.3, 4.4, 4.6 en 4.8; 13 oktober 2017 


