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BIJSLUITER 

 
Fenytoïne 5%  -  10%  -  15%  &  20% in Cetomacrogol crème 

 
Lees de hele bijsluiter goed vóórdat 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 veel 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 fenytoïnecrème 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 fenytoïnecrème en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt? 
 
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van zenuwpijn, ook wel 
neuropathische pijn genoemd. De werkzame stof in deze crème is fenytoïne. 
Fenytoïnecrème wordt op de huid toegepast voor de behandeling van pijn die wordt 
veroorzaakt door beschadiging of irritatie van gevoelszenuwen. Hierdoor ontstaan er 
pijnen zoals branderigheid, tintelingen, prikken, elektrische schokken en/of jeuk. 
Mogelijke oorzaken van deze zenuwpijnen zijn onder andere suikerziekte 
(diabetische neuropathie), gordelroos, dunne vezel neuropathie, pijn na chemokuren,  
vertraagde werking van de schildklier en vitamine B12 te kort. 
 
Gewone pijnstillers hebben niet altijd het gewenste effect bij zenuwpijnen. De 
overactiviteit van de zenuwen die bij neuropathische pijn aanwezig is, kan gedempt 
worden, bijvoorbeeld door fenytoïnecrème. Bij de meeste patiënten geeft 
fenytoïnecrème binnen 30 minuten het gewenste pijnstillende effect. Het kan echter 
ook enkele dagen duren voordat een pijnstillend effect optreedt. Bij een aantal 
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patiënten kan fenytoïnecrème de pijn in belangrijke mate verminderen. De 
mogelijkheid bestaat dat deze crème niet of onvoldoende werkt. Indien dat het geval 
is dient u contact op te nemen met uw arts of specialist. 
 
De pijnstillende werking van fenytoïne vindt plaats op celniveau en berust op 
beïnvloeding van de spanningsafhankelijke natriumkanalen in de 
zenuwcelmembraan. 
 
Fenytoïne wordt ook gebruikt voor de behandeling van epilepsie (oraal toegediend 
d.m.v. een tablet of drank) of voor de behandeling van bepaalde hartritmestoornissen 
(intraveneus en oraal toegediend). De fenytoïnecrème wordt gebruikt op de huid en 
is niet werkzaam tegen epilepsie of hartritmestoornissen. 
 
 
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. 
 
 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel? 
- Zorg dat het middel niet in de ogen, of de neus komt, want dat geeft irritatie. Komt 

het middel hier per ongeluk in terecht, spoel dan direct met veel water. 
- Als u een beschadigde huid heeft op de plekken waar u deze crème moet 

aanbrengen. Er bestaat een kans dat de fenytoïne hierdoor in het bloed terecht 
komt en mogelijk ongewenste bijwerkingen geeft. Indien u fenytoïnecrème smeert 
op een beschadigde huid, laat dan na een paar dagen bloed afnemen om te 
bepalen of fenytoïne in het bloed is gekomen. Geef de uitslag door aan uw 
apotheker. 
 

 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast fenytoïnecrème 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 die u zonder voorschrift kunt kopen. 
 
Een wisselwerking met andere geneesmiddelen die op de huid worden gesmeerd is 
nog niet aangetoond. Onderstaand algemeen advies dient dan ook te worden 
gevolgd:  
 
Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd met de fenytoïnecrème op de te 
behandelen plekken. U heeft dan kans dat u dit geneesmiddel met het volgende weg 
smeert. Een crème verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf. Smeer daarom 
altijd eerst het minst vette geneesmiddel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en 
breng dan het andere geneesmiddel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een 
half uur. 
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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. Aangezien dit middel pas beperkt is toegepast zijn er 
onvoldoende gegevens om met zekerheid vast te stellen dat dit middel gebruikt kan 
worden voor of tijdens de zwangerschap of gedurende de periode van borstvoeding.  
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Het is niet te verwachten dat dit geneesmiddel de rijvaardigheid of de bekwaamheid 
om machines te bedienen kan beïnvloeden.   
 
 
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. 
 
De aanbevolen dosering is: 

- 2 tot 4 keer per dag 0,5 tot 3 FTU (afhankelijk van de grootte van het 
aangedane huidoppervlak) dun op de huid aanbrengen tenzij uw arts anders 
heeft voorgeschreven. 

 
 

 
 
 
Wijze van gebruik: 
- Smeer 2 tot 4 keer per dag de pijnlijke plek dun in met de fenytoïnecrème, met als 

richtlijn een maximale hoeveelheid van 3 FTU’s per smeerbeurt. De huid kan 
daarna licht vettig aanvoelen maar de crème trekt snel in de huid.  

- Was uw handen nadat u de crème heeft aangebracht, tenzij de fenytoïnecrème 
bedoeld is om de pijn in de handen te verminderen. 

- Zorg dat de huid niet nat wordt het eerste half uur na het aanbrengen, mogelijk 
spoelt u met het water de werkzame stof van de huid.  

 
 
 

Finger Tip Unit (FTU) is een hoeveelheid die 
overeenkomt met een streepje crème dat net zo 
lang is als het vingertopje van een volwassene 
Eén FTU is ongeveer 0,5 gram crème. De FTU is 
met name handig om voor uzelf vast te stellen 
hoeveel FTU’s u telkens nodig heeft voor elke 
smeerbeurt. Zo brengt u bij elke smeerbeurt 
dezelfde hoeveelheid crème aan. 
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Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt? 
Als u teveel fenytoïnecrème heeft aangebracht dan kunt u de overtollige hoeveelheid 
van de huid afwegen. Als u lichamelijke bijwerkingen krijgt, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts of apotheker 
 
Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken? 
Als u vergeten bent de fenytoïnecrème aan te brengen waardoor er mogelijk (weer) 
pijn ontstaat, breng de fenytoïnecrème dan alsnog aan. Breng geen dubbele 
hoeveelheid crème op de huid aan om een vergeten smeerbeurt in te halen.  
 
 
Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel 
U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel. Als u wilt 
stoppen, overleg dan altijd met uw arts, bij voorkeur voordat u stopt. 
 
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. 
Aangezien dit middel nog maar kort wordt toegepast zijn mogelijk nog niet alle 
bijwerkingen bekend.  
 
Bijwerkingen die gemeld zijn en kunnen voorkomen: 
- Huidirritatie;  
- Tijdelijke verergering van de pijnklachten, waaronder branderigheid, meestal in 

het begin van de behandeling.  
 
Uw arts kan besluiten om de therapie te staken, de sterkte van de fenytoïnecrème te 
verlagen of een ander geneesmiddel voor te schrijven 
 
 
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. 
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5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel? 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur 
(tussen 15 en 25 graden Celsius), niet in de koelkast of vriezer bewaren.  
 
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.  
 
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 fenytoïne.  
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn cetiol V, cetomacrogolwas, 

sorbinezuur (conserveermiddel), sorbitol en gezuiverd water. 
 
Fenytoïne   5% crème bevat 1,5 gram fenytoïne per 30 gram crème 
Fenytoïne 10% crème bevat    3 gram fenytoïne per 30 gram crème 
Fenytoïne 15% crème bevat 4,5 gram fenytoïne per 30 gram crème 
Fenytoïne 20% crème bevat    6 gram fenytoïne per 30 gram crème 
 
Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Fenytoïnecrème is een witte crème en is verpakt per 30 gram in een aluminium tube 
met schroefdop. De tube is verpakt in een omdoos. 
 
 
Fabrikant: 
GMP Bereidingsapotheek De Ad Hoc Bereider 
Postbus 1571 
3260 BB Oud-Beijerland 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de apotheek via recept@apotheekDAB.nl  
 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2019 door GMP 
Bereidingsapotheek De Ad Hoc Bereider. 
 
 
Dit geneesmiddel is gemaakt door GMP Bereidingsapotheek De Ad Hoc 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. 
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