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BIJSLUITER 
 

CLOBETASOL PROPIONAAT 0,025%  mondspoeling 
 
Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er 
staat belangrijke informatie in voor u. 
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u 

voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde 
klachten als u. 

- 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. 

 
Inhoud van deze bijsluiter 
 
1. Wat is Clobetasol en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig 

mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. Wat is Clobetasol en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt? 

 
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij orale lichen planus, dit is een ontstekingsreactie 
van het wangslijmvlies waarbij er witte lijntjes en puntjes ontstaan (lichen planus) wat 
pijnlijk kan zijn.  
Clobetasol is een bijnierschorshormoon (corticosteroïd).  
Dit geneesmiddel remt ontstekingen, werkt jeukstillend en vermindert zwelling.  
Hierdoor kan het slijmvlies herstellen en nemen pijn, jeuk en zwelling af.  
 
Heeft u andere ziektebeelden? Vraag uw arts uitleg waarom hij dit geneesmiddel 
voorschrijft.  
 
Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan 
contact op met uw arts. 
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2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra 
voorzichtig mee zijn? 

 
Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken? 
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u 

vinden in rubriek 6. 
- Als u een schimmelinfectie in de mond heeft of hier gevoelig voor bent.  
- Als de aandoening wordt veroorzaakt door een infectie met bacteriën, schimmels,  

virussen of parasieten. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel? 
 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Voorzichtigheid is geboden bij kinderen vanwege de kans op het ontstaan van 
remming van de bijnierschorsfunctie bij langdurig gebruik (meer dan 3 maanden). 
Controle door uw arts is dan noodzakelijk. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast CLOBETASOL PROPIONAAT 0,025% mondspoeling nog andere 
geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden nog gedaan of bestaat de mogelijkheid dat 
u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw 
arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen of voedingssupplementen die u 
zonder voorschrift kunt kopen. 
 
Van dit geneesmiddel zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere 
geneesmiddelen bekend. 
 
Gebruik op dezelfde te behandelen plekken alleen andere geneesmiddelen na 
overleg met uw arts of apotheker. 
 
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? 
Voor het gebruik van alcohol zijn bij dit geneesmiddel geen beperkingen. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
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 
Het is niet te verwachten dat dit geneesmiddel invloed heeft op de rijvaardigheid of 
de bekwaamheid om machines te gebruiken. 
 
 
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel? 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. 
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
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De aanbevolen dosering is: 
 
Aanvankelijk 3 maal per dag gedurende minimaal 1 minuut spoelen met 10 ml 
mondspoeling per keer. Als de symptomen onder controle zijn, wordt er een 
onderhoudsbehandeling voortgezet waarbij er 1 maal per dag voor het slapen gaan 
wordt gespoeld. 
 
Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt? 
Als u teveel CLOBETASOL PROPIONAAT 0,025% mondspoeling  heeft gebruikt, 
neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker 
 
Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken? 
Als u een dosis bent vergeten te gebruiken, neem de dosis alsnog zo snel mogelijk 
in. 
Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga 
verder met uw normale doseringsschema.  
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.  
 
Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel 
Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de 
arts heeft aangegeven. 
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. 
Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn: 

− Allergische reactie, zoals jeuk en zwelling.  

− Verhoogde kans op opportunistische infecties zoals schimmel infecties in de 
mond.  

− Onderdrukking van de ontstekingsverschijnselen waardoor een mogelijke infectie 
niet opmerkt.  

 
Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van een van de 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 het Nederlandse Bijwerkingen 
Centrum Lareb (www.lareb.nl). Het melden van bijwerkingen draagt bij aan de 
veiligheid van geneesmiddelen. 

 
 

5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel? 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
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Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te 
vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die 
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Let ook op de houdbaarheid na openen. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de 
vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen 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 dit geneesmiddel? 

− De werkzame stof in dit geneesmiddel is Clobetasol propionaat.  

− De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn ethanol, frambozen essence en 
glycerol.  

 
Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
CLOBETASOL PROPIONAAT 0,025% mondspoeling is een heldere, kleurloze 
oplossing en bevat 0,25 mg Clobetasol propionaat per ml mondspoeling.  
De mondspoeling is per 300 ml verpakt in een bruine flacon met schroefdop. 
 
Fabrikant: 
GMP Apotheek De Magistrale Bereider 
Benjamin Franklinstraat  9 
3261 LW Oud-Beijerland 
  
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw 
apotheek. 
   
Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in maart 2019 door GMP Apotheek 
De Magistrale Bereider.  
   
Dit geneesmiddel is gemaakt door GMP Apotheek De Magistrale Bereider en betreft 
een in Nederland niet-geregistreerde sterkte van dit geneesmiddel. Een 
geregistreerd geneesmiddel verdient altijd de voorkeur boven een niet-geregistreerd 
geneesmiddel. In dit geval is geen geregistreerde sterkte van dit geneesmiddel 
beschikbaar voor de behandeling die uw arts heeft voorgeschreven, daarom is voor u 
dit geneesmiddel in de apotheek bereid. 


