BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Cremicort 1 % crème
Hydrocortisone
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- 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.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Cremicort en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u Cremicort niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Cremicort?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Cremicort?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Cremicort en waarvoor wordt het gebruikt?
Cremicort bevat als werkzame stof hydrocortisone, een hormoon geproduceerd in de bijnieren (een
corticosteroïde).
Cremicort is een crème, uitsluitend bestemd voor toepassing op de huid.
Cremicort kan gebruikt worden bij diverse vormen van plots optredende, tijdelijk of voortdurend
ontstoken, overgevoelige en jeukende huidaandoeningen, zoals verschillende vormen van allergische
huidontstekingen en eczeem.

2. Wanneer mag u Cremicort niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Cremicort niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek
6.
- Voor de behandeling van:
o zweren en wonden
o acne
o huidaandoeningen veroorzaakt door de ziekte tuberculose
o huidaandoeningen veroorzaakt door herpesvirussen
o huidverschrompeling
o huidinfecties veroorzaakt door bacteriën, virussen of schimmels. Raadpleeg in geval van
twijfel eerst uw arts of apotheker.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Cremicort?
Neem contact op met u arts of apotheker voordat u Cremicort gebruikt.

Gebruik Cremicort niet op de oogleden of op de slijmvliezen. Gebruik Cremicort niet onder een afsluitend
verband.
Het is belangrijk om de laagste dosis te gebruiken die de symptomen onder controle houdt. Stop de
behandeling wanneer er irritatie optreedt op de plaats van gebruik.
Gebruik een aangepast middel tegen schimmels of bacteriën wanneer er een infectie aanwezig is. Stel het
gebruik van Cremicort uit tot wanneer de infectie verdwenen is Als u nog andere geneesmiddelen neemt,
gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.
Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u nog naast Cremicort nog andere geneesmiddelen, 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.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen gegevens bekend over interacties met voedsel en drank.
Zwangerschap en borstvoeding
Vermijd het gebruik van Cremicort tijdens de zwangerschap.
Tijdens de borstvoedingsperiode dient het gebruik van Cremicort te worden opgevolgd door uw arts.
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.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Cremicort op de rijvaardigheid en het gebruik van
machines.
Cremicort bevat cetostearylalcohol, sorbinezuur, kaliumsorbaat en propyleenglycol
Cetostearylalcohol en sorbinezuur kunnen plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).
Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken.
3. Hoe gebruikt u Cremicort?
Gebruik Cremicort altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering is tweemaal per dag de crème op de geïrriteerde huid aanbrengen en masseren
totdat de crème in de huid is opgenomen. Gebruik per week niet meer dan de inhoud van één tube (20
gram).
Gebruik bij kinderen
Er zijn geen gegevens beschikbaar.
Heeft u te veel van Cremicort gebruikt?
Wanneer u te veel van Cremicort heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Vermijd langdurige behandeling met Cremicort, vooral bij jongere kinderen of kinderen die gevoelig zijn
voor onderdrukking van de bijnierfunctie of het optreden van Cushing-verschijnselen (symptomen als
vetzucht, bloeddrukverhoging, moeheid).
Bent u vergeten Cremicort te gebruiken?

Gebruik Cremicort verder volgens het gebruikelijke schema.
Als u stopt met het gebruik van Cremicort
Omdat bij de behandeling met Cremicort sprake is van een verzorgende therapie, is terugkeer van het
huidprobleem na het stoppen van de behandeling mogelijk.
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.
Oogaandoeningen
- Cataract of glaucoom
- Soms (kan tot 1 op 100 mensen treffen): Wazig zien
Huid – en onderhuidaandoeningen
- Verdunning van de huid, met blauwe en rode vlekken en bloeduitstortingen, in het gezicht,
de huidplooien van de elleboog- en knieholte of het gebied rond de anus en geslachtsorganen. Dit
komt voor bij gebruik gedurende een lange periode en is vaak onomkeerbaar.
- Branderig gevoel, droogheid, ontsteking van de haarzakjes, acneachtige symptomen,
infecties, irritatie. Stop de behandeling wanneer er irritatie optreedt.
- Huidontsteking rond de mond, ontkleuring van de huid of toegenomen beharing komen zelden
voor.
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
- Vermindering van de botdichtheid
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
- Bij normaal gebruik is er weinig opname van Cremicort doorheen de huid in de bloedbaan,
waardoor de kans op algemene ongewenste effecten (andere dan die van de huid) klein is. De
kans op algemene ongewenste effecten wordt groter bij gebruik onder een afsluitend verband,
gebruik op grote oppervlakken, gebruik van hoge concentraties of bij ontsteking van de huid.
- Zuigelingen en kleine kinderen zijn gevoeliger. De effecten zijn groeivertraging en
Cushing-syndroom (met symptomen als vetzucht, bloeddrukverhoging, moeheid).
- Vertraging van de wondgenezing.
Terugkeren van de symptomen is mogelijk na het stoppen van de behandeling, wat kan leiden tot
afhankelijkheid.
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 de website
www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Cremicort?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. 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 Cremicort?
De werkzame stof in Cremicort is hydrocortisone. De crème bevat 1 % hydrocortisone.
De andere stoffen in Cremicort zijn cetomacrogol 1000 – cera emul. – cetostearyl alcohol – vloeibare
paraffine – vaseline – propyleenglycol – kaliumsorbaat – sorbinezuur – fenoxyethanol – dinatrium-EDTA
– gezuiverd water. Zie rubriek 2 “Cremicort bevat cetostearylalcohol, sorbinezuur, kaliumsorbaat en
propyleenglycol”.
Hoe ziet Cremicort eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tube met 20 g of 30g 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
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 – 1020 Brussel
Fabrikant
Medgenix Benelux NV - Vliegveld 21 - 8560 Wevelgem
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE133007
Afleveringswijze: Vrije aflevering
Deze bijsluiter is laatst goedgekeurd/herzien in 01/2018 / 10/2017.

