
IB019-jul2020 

 

Samenvatting van de productkenmerken 

 

 
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

Donacom 1178 mg poeder voor drank. 

  

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

Iedere sachet bevat 1178 mg glucosamine (als 1884 mg glucosaminesulfaatnatriumchloride en 

equivalent aan 1500 mg glucosaminesulfaat). 

 

Hulpstoffen met bekend effect:  

Iedere sachet bevat 2,5 mg aspartaam (E951), 151 mg natrium en 2028,5 mg sorbitol (E420). 

 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Poeder voor drank, sachet. 

Kristallijn poeder, lichtcrème van kleur, geurloos in sachets voor gebruik als enkele dosis. 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1 Therapeutische indicaties 

 

Verlichting van symptomen bij milde tot matige osteoarthritis in de knie. 

 

4.2 Dosering en wijze van toediening 

 

De inhoud van één sachet (overeenkomend met 1178 mg glucosamine) dient in een glas water (ca. 

250 ml) opgelost en eenmaal daags, bij voorkeur tijdens maaltijden, ingenomen te worden. 

 

Glucosamine is niet geïndiceerd voor het behandelen van acute pijnlijke symptomen. 

Verlichting van symptomen (met name pijnverlichting) kan soms pas na een behandeling van een 

aantal weken of zelfs langer worden ondervonden. Wanneer er na 2-3 maanden geen verlichting 

van de symptomen wordt opgemerkt, dient verdere behandeling met glucosamine opnieuw 

geëvalueerd te worden. 

 

Aanvullende informatie over speciale populaties 

 

Bejaarden 

Dosisaanpassing is niet noodzakelijk bij het behandelen van bejaarde patiënten. 

 

Nier- en/of leverinsufficiëntie 

Daar er geen onderzoek is gedaan bij patiënten met nier- en/of leverinsufficiëntie, kan men geen 

dosisaanbevelingen doen (zie rubriek 4.4).  

 

Kinderen en adolescenten 

Glucosamine dient niet te worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar (zie 

rubriek 4.4). 
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4.3 Contra-indicaties 

 

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 

 

Omdat de werkzame stof afkomstig is van schaaldieren, mag Donacom niet worden gegeven aan 

patiënten die allergisch zijn voor schaaldieren. 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 

Men dient een arts te raadplegen om gewrichtsaandoeningen uit te sluiten, waarvoor andere 

behandelingen dienen te worden overwogen. 

 

Men dient voorzichtig te zijn met het behandelen van patiënten met diabetes mellitus. Bij het begin 

van de behandeling kan een nauwkeuriger controle van de bloedsuikerspiegels noodzakelijk zijn. 

 

Er zijn geen speciale onderzoeken gedaan bij patiënten met nier- of leverinsufficiëntie. Het 

toxicologische en farmacokinetische profiel van het product geeft geen beperkingen aan voor 

deze patiënten. Toediening aan patiënten met ernstige lever- of nierinsufficiëntie dient echter 

onder medisch toezicht plaats te vinden. 

 

Daar de veiligheid en werkzaamheid niet zijn vastgesteld, dient glucosamine niet te worden 

gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. 

 

Bij patiënten met astma dient men voorzichtig te zijn met het gebruik van het product, daar deze 

patiënten gevoeliger kunnen zijn voor een allergische reactie op glucosamine met een mogelijke 

verergering van symptomen. 

 

Dit geneesmiddel bevat 2028,5 mg sorbitol per sachet. Patiënten met erfelijke fructose-intolerantie 

(HFI) mogen dit geneesmiddel niet innemen. 

 

Dit middel bevat 2,5 mg aspartaam in elke sachet, Aspartaam is een bron van fenylalanine. Het kan 

schadelijk zijn als u fenylketonurie (PKU) heeft, een zeldzame erfelijke aandoening waarbij 

fenylalanine zich ophoopt doordat het lichaam dit niet goed kan omzetten. 

 

Dit geneesmiddel bevat 151 mg natrium per sachet, overeenkomend met 7,6% van de door de 

WHO aanbevolen maximale dagelijkse inname van 2 g voor een volwassene. .  

 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 

Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over mogelijke geneesmiddelinteracties met glucosamine, 

maar er zijn stijgingen in de INR-parameter gemeld bij gebruik van orale vitamine K-antagonisten. 

Patiënten die met orale vitamine K-antagonisten worden behandeld, moeten derhalve nauwlettend 

worden gecontroleerd op het moment dat de behandeling met glucosamine wordt gestart of 

stopgezet. 

 

Gelijktijdige behandeling met glucosamine kan de absorptie en serumconcentratie van 

tetracyclinen verhogen, maar de klinische relevantie van deze interactie is waarschijnlijk beperkt. 

 

In verband met beperkte documentatie over mogelijke geneesmiddelinteracties met glucosamine, 

dient men zich over het algemeen bewust te zijn van veranderde respons of concentratie van 

gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen. De fysisch-chemische en farmacokinetische eigenschappen 

van glucosaminesulfaat wijzen echter op een laag potentieel voor interacties. Glucosaminesulfaat 

remt of induceert geen van de belangrijke CYP450-enzymen bij de mens. De verbinding 
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concurreert niet voor absorptiemechanismen en bindt, na absorptie, niet aan plasmaproteïnen. 

Tenslotte zal de metabole bestemming als endogene stof opgenomen in proteoglycanen of 

onafhankelijk afgebroken van het cytochroomsysteem, waarschijnlijk geen 

geneesmiddelinteracties genereren. 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Zwangerschap 

Er zijn geen toereikende gegevens over het gebruik van glucosamine bij zwangere vrouwen. Uit 

onderzoek bij dieren zijn slechts onvoldoende gegevens beschikbaar. Glucosamine dient niet 

tijdens de zwangerschap te worden gebruikt. 

 

Borstvoeding 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de uitscheiding van glucosamine in moedermelk bij de 

mens. Daar er geen gegevens beschikbaar zijn over de veiligheid van de pasgeboren baby wordt het 

gebruik van glucosamine tijdens het geven van borstvoeding niet aangeraden. 

 

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

 

Er zijn geen belangrijke effecten op het CZS of motorische systeem bekend die het vermogen 

voertuigen te besturen of machines te bedienen zou kunnen aantasten. Het is echter raadzaam 

voorzichtig te zijn wanneer hoofdpijn, slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid of problemen met 

het gezichtsvermogen worden ondervonden. 

 

4.8 Bijwerkingen 

 

De meest voorkomende bijwerkingen in verband met behandeling met glucosamine zijn 

misselijkheid, buikpijn, dyspepsie, winderigheid, constipatie en diarree. Daarnaast zijn hoofdpijn, 

vermoeidheid, slaperigheid, uitslag, pruritus, erytheem en opvliegers gerapporteerd. De 

gerapporteerde bijwerkingen zijn gewoonlijk mild en van voorbijgaande aard. 

 

In de volgende tabel zijn bijwerkingen gegroepeerd op basis van “Internationaal overeengekomen 

volgorde van belangrijkheid” Systeem/orgaanklasse (SOC) MedDRA-classificatie. In elke SOC 

werden bijwerkingen geclassificeerd conform de frequentie van optreden ervan. In elke 

frequentieklasse worden de bijwerkingen gemeld in afnemende volgorde van ernst. 

 

 Vaak 

(≥1/100, <1/10) 

Soms 

(≥1/1.000, <1/100) 

Niet bekend* 

Immuunsysteemaandoeningen   Allergische reacties 

(overgevoeligheid) 

Voedings- en 

stofwisselingsstoornissen 

  Onvoldoende controle van 

diabetes 

Zenuwstelselaandoeningen Hoofdpijn 

Slaperigheid 

Vermoeidheid 

 Duizeligheid 

Oogaandoeningen   Gezichtsstoornissen 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- 

en mediastinumaandoeningen 

  Astma/verslechterd astma 

Maagdarmstelselaandoeningen Misselijkheid 

Buikpijn 

Dyspepsie 

Winderigheid 

Diarree 

Constipatie 

 Braken 
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 Vaak 

(≥1/100, <1/10) 

Soms 

(≥1/1.000, <1/100) 

Niet bekend* 

Huid- en onderhuid-

aandoeningen 

 Huiduitslag 

Pruritus 

Erytheem 

Opvliegers 

Haaruitval 

Angio-oedeem 

Urticaria 

 

Algemene aandoeningen en 

toedieningsplaats-stoornissen 

  Oedeem/ 

Perifeer  

Oedeem 

Lever- en galaandoeningen   Verhoogde leverenzymen 

en geelzucht 

Onderzoeken   Fluctuatie van de 

International Normalised 

Ratio (INR) 

 * frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald  

 

 Gevallen van hypercholesterolemie zijn gemeld, maar een causaal verband is niet aangetoond. 

 

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 

 

Er zijn geen gevallen van overdosering gerapporteerd. Op basis van acute en chronische 

toxiciteitsonderzoeken bij dieren zullen symptomen van toxiciteit zich waarschijnlijk niet voordoen 

bij doses tot 200 keer de therapeutische dosis. Wanneer zich echter een overdosis voordoet, dient 

deze symptomatisch te worden behandeld, bijvoorbeeld door de hydro-elektrolytische balans te 

herstellen. 

 

 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 

Farmacotherapeutische categorie: Overige anti-inflammatoire middelen en antirheumatica, niet-

steroïde middelen. 

ATC-code: M01AX05   

 

Werkingsmechanisme  

Glucosamine is een endogene stof. Exogene toediening van glucosamine aan dieren kan de 

proteoglycansynthese in kraakbeen verhogen en daarbij de degradatie van het kraakbeen remmen. 

Langdurige onderzoeken geven aan dat glucosamine een positief effect kan hebben op het 

kraakbeenmetabolisme.  

 

Het werkingsmechanisme van glucosamine bij de mens is echter niet bekend. 

Uit klinische onderzoeken is gebleken dat pijnverlichting naar verwachting na een behandeling van 

een aantal weken met glucosamine zal optreden. 

 

Klinische werkzaamheid en veiligheid 

Glucosaminesulfaat heeft een goede veiligheid laten zien bij zowel kortdurende als langdurige 

behandeling. 

 

http://www.lareb.nl/
http://www.lareb.nl/
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5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 

Absorptie 

Na een enkele orale dosis van 314 mg 14C-gelabeld glucosamine, wordt de radioactiviteit 

snel en bijna volledig (ongeveer 90%) systemisch geabsorbeerd bij gezonde vrijwilligers. 

De absolute biologische beschikbaarheid van glucosamine in mensen na toediening van 

oraal glucosaminesulfaat was 44%, vanwege het first-pass effect van de lever. Na orale 

toediening van dagelijkse herhaalde doses van 1500 mg glucosaminesulfaat aan gezonde 

vrijwilligers in nuchtere toestand, was de maximale plasmaconcentratie (Cmax, ss) 

gemiddeld 1602 ± 426 ng/ml tussen 1,5-4 uur (mediaan: 3 uur; tmax) en de AUC was 

14.564 ± 4138 ng*uur/ml bij steady-state. Het is onbekend of voedsel een significante 

invloed heeft op de orale biologische beschikbaarheid van het geneesmiddel. 

Bij de mens zijn geen verschillen tussen geslacht gevonden ten aanzien van de absorptie 

en de biologische beschikbaarheid van glucosamine. De farmacokinetiek van 

glucosamine was vergelijkbaar tussen gezonde vrijwilligers en patiënten met artrose van 

de knie. 

 

Distributie 

Het distributievolume is ongeveer 5 liter. Glucosamine bindt niet aan plasmaproteïnen. 

 

Biotransformatie 

Het metabole profiel van glucosamine is niet onderzocht omdat het een lichaamseigen 

stof is; het wordt gebruikt als een bouwsteen voor de biosynthese van gewrichtskraakbeen 

componenten. Glucosamine wordt voornamelijk gemetaboliseerd via de hexosamine 

route en dus onafhankelijk van het cytochroom enzymsysteem. 

 

Kristallijn glucosamine sulfaat werkt niet als een remmer noch als een inductor van de 

menselijke CYP450 iso-enzymen, waaronder CYP3A4, 1A2, 2E1, 2C9 en 2D6 zelfs 

wanneer getest bij concentraties van glucosamine die 300 maal hoger zijn dan de piek 

plasmaconcentraties waargenomen in de mens na therapeutische doses van kristallijn 

glucosaminesulfaat. 

 

Eliminatie 

Bij de mens wordt de terminale eliminatie halfwaardetijd van glucosamine uit het plasma 

geschat op 15 uur. Na orale toediening van 314 mg 14C-gelabeld glucosamine aan mensen 

was uitscheiding van radioactiviteit in de urine 10 ± 9% van de toegediende dosis, terwijl 

de fecale excretie 11,3 ± 0,1% was. De gemiddelde urinaire excretie van onveranderd 

glucosamine na orale toediening bij de mens was ongeveer 1% van de toegediende dosis. 

 

Lineariteit 

De farmacokinetiek van glucosamine is lineair na eenmaal daags herhaalde toedieningen 

in het dosisinterval 750-1,500 mg met afwijking van lineariteit bij een dosis van 3000 mg 

door lagere biologische beschikbaarheid. 

 

Patiënten met nier- of leverinsufficiëntie 

Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd bij patiënten met nier- of leverinsufficiëntie. 

 

Pediatrische patiënten 

De farmacokinetiek van glucosamine werd niet onderzocht bij kinderen en adolescenten. 

 

Oudere patiënten 

Er zijn geen specifieke farmacokinetische studies uitgevoerd bij ouderen. Echter in de klinische 

werkzaamheid- en veiligheidsstudies werden vooral oudere patiënten geïncludeerd. 
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5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 

Buiten de reeds in andere rubrieken van de SPC vermelde, hebben niet-klinische onderzoeken naar 

acute en chronische toxiciteit en naar genotoxiciteit van glucosamine geen speciale gevaren voor de 

mens aan het licht gebracht. De hoogst geteste dosis bij dieren komt overeen met meer dan honderd 

maal de aanbevolen dosering voor menselijk gebruik.  

 

Kristallijn glucosaminesulfaat was niet mutageen in vitro en in vivo. Studies naar carcinogeniteit 

zijn niet beschikbaar. 

 

Bij de rat zijn geen bijwerkingen op de vruchtbaarheid, ontwikkeling van het embryo/de foetus en 

postnatale ontwikkeling opgemerkt. Bij vrouwelijke konijnen zijn geen teratogene effecten 

gerapporteerd voor kristallijn glucosaminesulfaat. 

 

De resultaten uit in-vitro en in-vivo studies bij dieren hebben aangetoond dat glucosamine de 

insulinesecretie verlaagt, waarschijnlijk door het remmen van glucokinase in de bètacellen, en de 

insulineresistentie in perifere weefsels induceert. De klinische relevantie is niet bekend. 

 

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

 

Aspartaam (E951) 

Macrogol 4000 

Citroenzuur, watervrij (E330) 

Sorbitol (E420) 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 

Niet van toepassing. 

 

6.3 Houdbaarheid 

 

3 jaar. 

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 

Bewaren beneden 30C. 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

 

Sachets samengesteld uit een uit 3 lagen bestaand materiaal van papier, aluminium en polyethyleen. 

Verpakkingsgrootten: 30 sachets en 90 sachets. 

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen  

 

Geen bijzondere vereisten. 
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7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

Mylan Healthcare B.V. 

Krijgsman 20 

1186 DM Amstelveen 

 

 

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

 

 RVG 32399 

 

 

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

VERGUNNING 

 

14 februari 2006 / 18 november 2008 

 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

  

 Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 2 en 4.4.: 8 oktober 2020 

 

 

 


