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GRISEOFULVINE TABLETTEN 
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WAT IS GRISEOFULVINE ? 
 
Griseofulvine is een oud middel om schimmelinfecties te bestrijden. Voordat de moderne antischimmel tabletten (de 
azolen) op de markt kwamen was griseofulvine het enige middel dat beschikbaar was. Omdat de nieuwere 
middelen minder bijwerkingen hadden dan griseofulvine, is het middel in Nederland een tijd lang niet meer 
voorgeschreven. Maar het bleek dat voor bepaalde vormen van schimmelinfecties, vooral bij schimmel van het 
behaarde hoofd, griseofulvine toch nog steeds af en toe nodig is. Bepaalde schimmelsoorten reageren namelijk niet 
zo goed op de nieuwere middelen, maar wel op griseofulvine. 
Griseofulvine moet wat langer worden gebruikt dan de andere middelen en geeft wat meer bijwerkingen, maar het 
is wel effectief. 
 
Voor de behandeling van nagelschimmels worden de andere middelen zoals terbinafine of itraconazol gebruikt. 
 
 
IS GRISEOFULVINE VERKRIGBAAR ZONDER RECEPT ? 
 
Griseofulvine is recept-plichtig. Dat wil zeggen dat dit middel uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar is. 
 
 
WERKZAME STOF 
 
Griseofulvine 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Tablet: 125 mg griseofulvine 
Suspensie: 25 mg/ml 
 
 
WANNEER KAN IK GRISEOFULVINE GEBRUIKEN ? 
 
Toepassingen (= indicaties): o.a. 
Infecties met schimmels van huid, haar en nagels 
 
 
WANNEER NIET GEBRUIKEN ? 
 
Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) 
- Leverfunctie-stoornissen 
- Lupus erythematodes (auto-immuunziekte) 
- Overgevoeligheid voor dit medicijn 
- Porfyrie (= stoornis in de vorming van rode bloedkleurstof) 
 
 
ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING 
 
Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Griseofulvine kan aangeboren afwijkingen bij het ongeboren 
kind veroorzaken 
Dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding. 
 
 
VERKEER WERK EN SPORT 
 
Dit medicijn heeft geen invloed op het reactie- en concentratievermogen tijdens gewone dagelijkse bezigheden, het 
werk, sporten of deelname aan het verkeer. 
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WERKING 
 
Dit is een anti-schimmelmiddel (= antimycoticum) dat werkzaam is tegen schimmels van huid, haren en nagels, die 
gevoelig zijn voor griseofulvine. 
 
 
BIJWERKINGEN 
 
- Allergische reacties, o.a. huiduitslag (urticaria) en lichtovergevoeligheid (= fotosensibiliteit) 
- Braken 
- Buikpijn 
- Depressie 
- Diarree 
- Droge mond 
- Duizeligheid 
- Hoofdpijn 
- Maagdarm-klachten 
- Misselijkheid 
- Moeheid 
- Prikkelbaarheid 
- Slaperigheid 
- Verwardheid 
- Gestoorde leverfunctie 
 
 
INTERACTIES (WISSELWERKINGEN) 
 
Mogelijke wisselwerkingen 
- Alcohol, versterking van de werking van alcohol 
- Barbituraten (middelen tegen epilepsie) 
- Bloedstolling-remmende middelen (= orale anticoagulantia van het coumarine type) 
- Voorbehoedmiddelen ('de pil' = orale anticonceptiva). Bij gelijktijdig gebruik van griseofulvine kan de werking van 
de anticonceptie pil verminderd worden, en een ongewenste zwangerschap kan daarvan het gevolg zijn. 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Dit medicijn innemen met vetrijk voedsel of met melk. 
 
 
DOSERING 
 
Volwassenen: 500 mg per dag (bij ernstige infecties 1000 mg) in 1-4 doses, gedurende 6-8 weken, zonodig langer. 
 
Kinderen: 10-20 mg/kg/dag. 
< 1 jaar (< 10kg): 125 mg per dag, b.v. 1 dd 5 ml (= 125 mg), of 1 dd 1 tab à 125 mg. 
1-3 jaar (10-15 kg): 200-300 mg per dag, b.v. 1 dd 10 ml (= 250 mg), of 1 dd 2 tab à 125 mg. 
3-6 jaar (15-20 kg): 300-400 mg per dag, b.v. 1 dd 15 ml (= 375 mg), of 1dd 3 tab à 125 mg. 
6-10 jaar (20-30 kg): 400-500 mg per dag, b.v. 1 dd 15-20 ml (= 375-500 mg), of 1 dd 3-4 tab à 125 mg. 
> 10 jaar (> 30 kg): 500 mg per dag, b.v. 1 dd 4 tab à 125 mg of 2 dd 2 tab à 125 mg. 
De dosering mag ineens worden ingenomen. Bij misselijkheid verdelen over 2 of meer giften. 
 
 
BEWAREN 
 
In de verpakking bij kamertemperatuur. 
 
 
VERGOEDING 
 
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels 
van de overheid en uw zorgverzekeraar. 
 

2012 

https://www.huidziekten.nl/folders/nederlands/griseofulvine.htm�

