
Fotosensibiliserende geneesmiddelen  

Iedereen weet dat een overdadige blootstelling aan de zon schadelijk kan zijn, maar wist je dat 

sommige geneesmiddelen de gevoeligheid van de huid voor de zon verhogen? Men spreekt dan 

over fotosensibiliserende geneesmiddelen. Het innemen of het op de huid aanbrengen van 

dergelijke geneesmiddelen, leidt na blootstelling aan UV - stralen (zonlicht én zonnebank) tot 

lokale reacties van de huid, ook wel “fotodermatosen” genaamd (foto = licht; dermatose = 

huidziekte).  

 

Men onderscheidt fototoxische en fotoallergische dermatosen, al is 

dit onderscheid niet altijd even duidelijk.  
 

 De fototoxische dermatosen worden vooral gekenmerkt door verbranding, zoals bij een 

« zonneslag », met roodheid en mogelijk blaarvorming. Deze huidreacties worden alleen 

gezien op de huidzones blootgesteld aan de zon of UV - stralen. Zij kunnen in theorie bij 

iedereen die het geneesmiddel gebruikt, optreden na intense blootstelling aan UV - stralen;  

 Fotoallergische dermatosen komen onder verschillende vormen voor; maar meestal zien 

ze er rood en schilferend uit en ze gaan vaak gepaard met jeuk. Eerst komen ze voor op de 

huidzones rechtstreeks blootgesteld aan de UV - stralen. In een later stadium kunnen ze 

uitbreiden naar andere zones. Zoals de naam al zegt, gaat het hier om een allergische 

reactie uitgelokt door UV - stralen. Ze worden dus enkel gezien bij personen allergisch voor 

het betreffende geneesmiddel. Dit komt natuurlijk minder vaak voor!  
 

Eenzelfde geneesmiddel kan zowel een fototoxische als een fotoallergische reactie uitlokken. De 

geneesmiddel(groepen) die veelvuldig fotodermatoses uitlokken, worden opgesomd in de tabel 

op de keerzijde. Neem je één van deze middelen, dan moet je je beschermen bij intense 

blootstelling aan zonlicht of UV - stralen, in het bijzonder voor UVA. Vertrek je op wintersport, 

plan je een strandvakantie, ga je naar de zonnebank en heb je twijfels, raadpleeg je arts of 

apotheker.  
 

Voorkomen is beter dan genezen!  

Gebruik je een fotosensibiliserend geneesmiddel, dan neem je best onderstaande raadgevingen 

in acht:  

 Blijf uit de zon tussen 12 en 16u00, dan is de zon het felst; 

 Ga niet op de zonnebank (UVA - stralen); 

 Bedek je huid met kleding, draag ook een "zonne" - hoed of pet. Dit doe je best ook bij 

bewolkt weer!  

 Smeer de lichaamsdelen niet afgeschermd door kleding, goed in met voldoende 

zonnecrème. Gebruik hiervoor een crème met een hoge beschermingsfactor, die ook 

beschermd tegen UVA. Vraag raad aan je apotheker! 

 Smeer je in 20 minuten vóór blootstelling aan de zon. Doe dit om de 2 uur met voldoende 

crème. Ga je zwemmen, of bij zweten, moet je sneller smeren!  

 Vergeet niet dat UVA - stralen ook door ramen (bvb. van de wagen) gaan. 

Deze informatie wordt je aangeboden door je apotheker!  

GENEESMIDDELEN EN ZON  

Medicatie 
Gegevens ♦ extra info patiënt: 

Indien je nog vragen hebt,   

raadpleeg je apotheker of arts! 
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Lees voor meer informatie 

ook steeds de bijsluiter!  

Loop je na inname of toediening van eender welk geneesmiddel, een 
overdreven zonnebrand op bij blootstelling aan zonlicht of UV - stralen, 
bespreek je dit best met je apotheker en arts. Zeker als je vóór inname van 
het verdachte geneesmiddel blootstellingaan de zon of UV - stralen wel 
goed verdroeg.  

Lokaal toe te dienen geneesmiddelen 

 Specialiteit Actief bestanddeel Voorzorgsmaatregelen 

Ernstige 

Huidaandoeningen 

EFUDIX® Fluorouracil Bescherm de behandelde zone van de zon  
(kledij, hoofddeksel). 

Anti - acné ACNEPLUS® • AKNEROXID® 

BENZAC® • BENZA -
DERMINE® • BREVOXYL® • 
EPIDUO® • PANGEL® 

Benzoyloperoxide Bescherm de behandelde zone van de zon  
(kledij, hoofddeksel, zonnecrème). 
Indien nodig, stop het aanbrengen van het  
geneesmiddel de dag voor, tijdens en de dag na 
blootstelling aan de zon. 

Ontstekkingsremmers FASTUM® Ketoprofen Vermijd de behandelde zone bloot te stellen aan de 
zon tot 10 dagen na het aanbrengen van het  
geneesmiddel. 

FELDENE® • PIROMED® Piroxicam 

Oraal in te nemen geneesmiddelen 

 Specialiteit Actief bestanddeel 

Anti - acné ISOCURAL® • ISOSUPRA LIDOSE® 
• ROACCUTANE®  

en generieken 

Isotretinoïne 

Hartmedicatie CORDARONE® en generieken Amiodaron 

Antibiotica CIPROBEL® • CIPROXINE®  en generieken Ciprofloxacine 

DOXYLETS® • DOXYTAB® • VIBRATAB® en generieken Doxycycline 

TETRALYSAL® (ook gebruikt bij acné) Lymecycline 

KLINOTAB® • MINO - 50® • MINOCIN® • MINOTAB®  

en generieken (ook gebruikt bij acné) 

Minocycline 

ZOROXIN® en generieken Norfloxacine 

BACTRIM® • EUSAPRIM® en generieken Associatie sulfamethoxazole 

en trimethoprim 

Antidepressiva HYPERIPLANT® • KIRA FORTE® • MILLEPERTUIS SINT - JANS-
KRUID ELUSAN® • MILPERINOL® • PERIKA® • ZIBRINE® 

Sint - Janskruid of Hypericum 
perforatum 

BI - ROFENID® • ROFENID® • ENANTYUM® • KETESSE® Ketoprofen en Dexketoprofen Ontstekingsremmers  

ALEVE® • APRANAX® • NAPROFLAM® • NAPROSYNE®en generieken Naproxen 

BREXINE® • FELDENE® • POLYDENE® • SOLICAM® en generieken Piroxicam 

Ontstekingsremmers 
voor darmaandoeningen 

SALAZOPYRINE® Sulfasalazine 

Geneesmiddelen bij 
psoriasis 

MOPSORALEN® Methoxsaleen 

Antitumorale  
geneesmiddelen 

FLURACEDYL® • FLUROBLASTINE® 5 - Fluorouracil 

LEDERTREXATE® Methotrexaat 

FOSCAN® Temoporfine 

VESANOID® Tretinoïne 

Leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie  
(een oogaandoening) 

VISUDYNE® Verteporfine 

"Plaspillen" tegen hoge 
bloeddruk (Diuretica) 

ACCURETIC® • ATACAND PLUS® • BELSAR PLUS® • CO - APROVEL® 
CO - DIOVANE® • CO - INHIBACE® • CO - RENITEC® • COZAAR 
PLUS® • DYTENZIDE® • EMCORETIC® • KINZALCOMB® • LODOZ® • 
LOORTAN PLUS® • MAXSOTEN® • MICARDIS PLUS® • MODURETIC® 
NOBIRETIC® • OLMETEC PLUS® • RASILEZ PLUS® • SECTRAZIDE® • 
TEVETEN PLUS® • TRITAZIDE® • ZESTORETIC® • ZOK - ZID® •  
ZOPRANOL PLUS® en generieken 

Hydrochloorthiazide 

Stempel apotheek 


