
Bijsluiter 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

PANNOCORT 1% crème

Hydrocortisone acetaat

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 arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in punt 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 Pannocort en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS PANNOCORT EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Pannocort heeft als werkzame stof hydrocortisone acetaat en behoort tot de corticosteroïden 
klasse IV. Dit zijn de zwak werkende corticosteroïden (bijnierschorshormonen). 

U kunt Pannocort gebruiken bij: 
- Huidontstekingen van allergische aard, jeukend of vochtafscheidend. 
- Psoriasis (terugkerende huidaandoening met schilferende, droge huiduitslag),

vooral dan van het gezicht en de geslachtsdelen. 
- Eczeem.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- Bij infecties van de huid (bacteriële of virale infecties, schimmels).
- Bij een dunner wordende huid (huidatrofie).
- Bij (jeugd)puistjes (acne).
- Bij wonden en zweren.
- 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 middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Breng Pannocort niet aan op slijmvliezen. 
- Vermijd contact van Pannocort met de ogen.
- Breng Pannocort niet langdurig aan op grote huidoppervlakten of onder 

afsluitend verband.
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- Slik Pannocort niet in.
- 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 naast Pannocort 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.

Zwangerschap en borstvoeding
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.

Zwangerschap
Breng geen grote hoeveelheden Pannocort aan gedurende de zwangerschap. Gebruik 
Pannocort ook niet gedurende een lange periode als u zwanger bent.

Borstvoeding
In het algemeen mag Pannocort tijdens de borstvoeding gebruikt worden. Wees wel 
voorzichtig als u Pannocort op de tepel en het tepelhof aanbrengt om inname van het 
product door uw baby te vermijden.

Pannocort bevat cetostearylalcohol. Deze stof kan plaatselijke huidreacties veroorzaken 
(bijv. contactdermatitis).
Pannocort bevat methylparaoxybenzoaat. Deze stof kan allergische reacties veroorzaken 
(wellicht vertraagd) en in uitzonderingsgevallen bronchospasme.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel 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. 

Breng een kleine hoeveelheid Pannocort (bijvoorbeeld de hoeveelheid zo groot als een erwt) 
aan op het letsel en wrijf de crème lichtjes uit. U mag daarna het letsel ofwel aan de lucht 
blootstellen ofwel afdekken met een gaasverband (een luchtdoorlatend verband). Vermijd het
gebruik van een afsluitend verband (zie punt 4 "Mogelijke bijwerkingen").
Al naargelang de ernst van het letsel kunt u de crème 1 tot 2 maal per dag aanbrengen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Pannocort heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw 
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Breng de crème zo snel mogelijk aan. Wacht daarna lang genoeg vooraleer Pannocort 
opnieuw aan te brengen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

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.
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Door opname via de huid is het mogelijk dat er cortisone in uw lichaam terechtkomt. Het 
risico van deze opname via de huid is groter bij zuigelingen en kinderen. De opname via de 
huid wordt vergroot door het product:

- op grote oppervlakten aan te brengen.
- aan te brengen onder een afsluitend verband.
- aan te brengen op een beschadigde of ontstoken huid.
- aan te brengen in grote hoeveelheden.

Een eerste teken van systemische effecten (systemisch wil zeggen dat het effect heeft op 
heel uw lichaam, en niet tot een bepaalde plaats beperkt blijft) kan vochtophopingen in de 
weefsels zijn. Door de geringe opname door de huid is de kans op systemische bijwerkingen 
echter zeer gering. Indien deze tekenen zich toch voordoen, neem dan contact op met uw 
arts.

Huid- en onderhuidaandoeningen
- Verdunning van de huid, met strepen en kleine rode plekken tengevolge van 

plaatselijke bloedvatverwijdingen. Dit komt vooral voor bij langdurig gebruik.
- Groter worden of opflakkeren van bestaande infecties.
- Groter risico op infecties.
- Huidontstekingen rond de mond.
- Vertraagde littekenvorming.
- Verkleuringen van de huid. 
- Overgevoeligheidsreacties zijn zeldzaam maar mogelijk. Ze zijn meestal te wijten aan 

één van de bestanddelen van de crème-basis. Als plaatselijke effecten ontstaan, 
raadpleeg dan uw arts.

Oogaandoeningen
- Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): wazig zien.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
- Zeer zelden: vochtophoping in de weefsels.

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:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
Postbus 97
1000 BRUSSEL
Madou
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de 
veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Tube: voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Pot: bewaren beneden 25°C.
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Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening is dit geneesmiddel 3 maanden houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. 
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze 
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKINGE EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is hydrocortisone acetaat. 1 g crème bevat 10 mg 

hydrocortisone acetaat.
- De andere stoffen in dit middel zijn: cetostearylalcohol, glycerol, natriumlaurylsulfaat, 

methylparaoxybenzoaat, gezuiverd water.

Hoe ziet Pannocort eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Crème in een aluminium tube met PP schroefdop van 5g, 15g, 30g en 60g of in een PP pot 
met HDPE deksel van 1 kg. Deze laatste verpakking is bestemd voor gebruik in magistrale 
bereidingen en wordt niet als dusdanig aan het publiek afgeleverd. 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Pannoc Chemie NV
Lammerdries-oost 23
2250 Olen
België
Tel: 0032 (0)14 21 70 18

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Tube: BE053392
Pot: BE511244

Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2021.
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