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1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 

Lactulose 670 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers 
 
 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

Deze stroop bevat 0,67 gram lactulose per ml als werkzaam bestanddeel. 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 
3. FARMACEUTISCHE VORM 

 
Stroop. 

 
Een heldere, viskeuze, kleurloze of licht bruingele vloeistof. 

 
 

4. KLINISCHE GEGEVENS 
 

4.1 Therapeutische indicaties 
Verstopping. 

 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering 
De dosering is afhankelijk van de patiënt en kan het beste aangepast worden aan de 
individuele behoefte. 

 
Leeftijd Aanvangsdosis Onderhoudsdosis 
Zuigelingen 5 ml per dag 5 ml per dag 
1 t/m 6 jaar 5-10 ml per dag 5-10 ml per dag 
7 t/m 14 jaar 15 ml per dag 10 ml per dag 
Vanaf 15 jaar en volwassenen 15-45 ml per dag 10-25 ml per dag 

 
Als regel kan reeds na enkele dagen de dosering worden verlaagd en aangepast aan de 
behoefte van de patiënt. 

 
De dosis bij voorkeur in een keer innemen bij het ontbijt. 

 
Het kan een paar dagen duren voordat het gewenste effect wordt bereikt hetgeen inherent is 
aan het werkingsprincipe van lactulose. 
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Lactulose 670 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers kan desgewenst worden ingenomen 
gemengd met water of vruchtensap. 

 
4.3 Contra-indicaties 
• Overgevoeligheid voor de werkzame stof. 
• Patiënten met teveel galactose in het bloed of een gebrek aan lactase in de darmen. 
• Plotseling optredende buikpijn. 

 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
• Zonder doktersadvies mag u of uw kind dit geneesmiddel niet langer dan enkele dagen 

gebruiken. 
• Wanneer binnen 3 dagen na het gebruik van dit geneesmiddel geen ontlasting is 

geproduceerd, moet u uw (huis)arts om advies vragen. 
• Als u of uw kind na gebruik van dit geneesmiddel buikpijn krijgt, mag u de stroop niet 

langer gebruiken en dient u uw (huis)arts te raadplegen. 
• Houden de klachten aan of keren deze terug, raadpleeg dan uw (huis)arts. 
• Wanneer na het gebruik van deze stroop ontlasting wordt geproduceerd, kan het enkele 

dagen duren voordat u of uw kind weer ontlasting krijgt. Dit is een volkomen normaal 
verschijnsel, omdat de darmen volledig zijn leeggemaakt. U of uw kind moet dus in de 
tussentijd niet opnieuw laxerende middelen gebruiken. 

• Indien u of uw kind tegelijkertijd nog andere geneesmiddelen gebruikt, dient u vooraf 
bij uw apotheker of (huis)arts na te gaan of dit geneesmiddel wel voor u of uw kind 
geschikt is. 

• Gelijktijdig gebruik van verschillende laxeermiddelen wordt ontraden. 
• Deze stroop bevat vrijwel geen suiker en mag overeenkomstig de gebruiksaanwijzing 

ook door suikerpatiënten worden gebruikt. Ondanks de zoete smaak bevat deze stroop 
weinig calorieën (58 kJ per 15 ml). 

 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
Geen interacties bekend. 

 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
Tijdens de zwangerschap en de periode dat u borstvoeding geeft, mag u dit geneesmiddel voor 
zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing gebruiken. 

 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
Niet van toepassing. 

 
4.8 Bijwerkingen 
 
Bij te hoge dosering kan buikpijn en diarree optreden. 
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Tabel met bijwerkingen De volgende bijwerkingen zijn met de hieronder aangegeven frequenties 
waargenomen bij patiënten, die met lactulose behandeld werden [zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, 
<1/10); soms (≥1/1.000, <1/100); zelden (≥1/10.000, <1/1.000); zeer zelden <1/10.000); niet bekend 
(kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 

 

 
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, website 
www.lareb.nl. 

 
 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
Farmacotherapeutische categorie: Laxantia, ATC-code: A06AD11. 
Lactulose wordt in de dikke darm door de daar aanwezige darmbacteriën afgebroken tot onder 
andere azijnzuur en melkzuur. Deze zuren stimuleren de beweging van de darm en trekken 
bovendien water aan, waardoor de ontlasting minder hard wordt. 

 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
Geen bijzondere gegevens. 

 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
Geen bijzondere gegevens. 

 
 
 
 

Systeem/ 
orgaanklasse 

Frequentie
categorie 

 

Zeer vaak Vaak Soms Zelden Niet bekend 

Immuunsysteem- 
aandoeningen 

    Overgevoeligheidsreacties 

Maagdarmstelsel- 
aandoeningen 

  Flatulentie en een 
opgeblazen gevoel in 
de buik 

  

Huid- en 
onderhuid- 
aandoeningen 

    Rash, pruritus, urticaria 

http://www.lareb.nl/
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6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 

6.1 Lijst van hulpstoffen 
Geen. 

 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
Niet van toepassing. 

 
6.3 Houdbaarheid 
3 jaar. 
Houdbaarheid na eerste opening: 1 jaar. 

 
6.4 Speciale  voorzorgsmaatregelen  bij bewaren 
• Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. 
• Bewaren beneden 25°C. 
• De stroop die troebel is geworden of waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken, 

kunt u zonder schade voor het milieu door de gootsteen of het toilet spoelen. 
• Drink niet uit de fles. 
• Maak de hals van de fles na gebruik goed schoon met vochtig keukenpapier. 
• Sluit de fles steeds goed. 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
Witte PET-flessen met een inhoud van 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml en 1000 ml, 10 x (100 
ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml) en 6 x 1000 ml met een schroefdop van polyethyleen of een 
kinderveilige schroefdop van polypropyleen. 
Bruine glasflessen (Ph.Eur., type III) en bruine PET-flessen met een inhoud van 100 ml, 200 
ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml en 1000 ml, 10 x (100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml) en 6 x 
1000 ml met een kinderveilige schroefdop van polyethyleen. 
Een maatbekertje (polypropyleen) met een schaalverdeling wordt met de flessen meegeleverd 
voor de dosering. 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
Geen bijzondere vereisten. 

 
 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 

Samenwerkende Apothekers Nederland bv, Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAMENWERKENDE APOTHEKERS NEDERLAND BV 
 

Lactulose 670 mg/ml stroop Samenwerkende Apothekers 
RVG 12036 

 

Module 1 – ALGEMENE GEGEVENS  

Samenvatting van de Productkenmerken Part: 1.3.1 - 5 of 4 

  
 

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 

RVG 12036. 
 
 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING 
VAN DE VERGUNNING 

 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 17 oktober 1986 
Datum van laatste verlenging: 17 oktober 2016 

 
 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.8: 12 mei 2022. 
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