
SUBSTITUTIESCHEMA  CORTICOSTEROÏDEN, CUTAAN
VERSIE NOVEMBER 2021

KLASSE  1 OPMERKING

zalf Hydrocortisonacetaat zalf 1% FNA

vetcrème Hydrocortisonacetaat 1% vaselinelanettecrème FNA

crème Hydrocortisonacetaat crème 1%  FNA

smeersel Hydrocortisonacetaat smeersel 1% FNA

KLASSE  2 OPMERKING

zalf Clobetasonbutyraat zalf 0,05% (Emovate®)
Triamcinolonacetonide 0,1% cetomacrogolzalf FNA

vetcrème Hydrocortisonbutyraat vetcrème 0,1% (Locoid®)
Triamcinolonacetonide vaselinecrème 0,1% FNA

crème Clobetasonbutyraat crème 0,05% (Emovate®)
Flumetasonpivalaat crème 0,02% (Locacorten®)
Hydrocortisonbutyraat crème 0,1% (Locoid®)
Triamcinolonacetonide crème 0,1% FNA

smeersel Hydrocortisonbutyraat smeersel 0,1% (Locoid®)
Triamcinolonacetonide smeersel 0,1% FNA

lotion Hydrocortisonbutyraat lotion 0,1% (Locoid®) Geen alternatief in klasse 2, stap over op een lotion uit klasse 3.

Bij niet beschikbaar zijn van een corticosteroïd cutaan preparaat, zal een alternatief moeten worden gezocht. Bij voorkeur wordt overgestapt op een preparaat met eenzelfde 
farmaceutische vorm van dezelfde klasse. Als dat niet mogelijk is, moet worden overgestapt op een preparaat met een andere farmaceutische vorm en/of andere klasse (veelal een 
klasse hoger). Overleg dit met de voorschrijver. 

Schema tot stand gekomen door de KNMP en NVDV
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KLASSE  3 OPMERKING

zalf Betamethasondipropionaat zalf 0,05% (Diprosone®)
Betamethasonvaleraat zalf 0,1% (Betnelan®, generiek)
Fluticasonpropionaat zalf 0,005% (Cutivate®)
Mometasonfuroaat zalf 0,1% (Elocon®)  (wateremulgerende zalf) Therapeutisch gezien geen verschil met mometasonfuroaat vetzalf. 

Mometasonfuroaat zalf heeft meer emulgerende eigenschappen en bevat minder vet dan 
Mometasonfuroaat vetzalf. In tegenstelling tot Mometasonfuroaat vetzalf is Mometasonfuroaat zalf 
waterafwasbaar.

vetzalf Mometasonfuroaat (vet) zalf 0,1% (Elocon®, generiek) (vet 
wateremulgerende zalf

Mometasonfuroaat zalf 0,1%
Therapeutisch gezien geen verschil met mometasonfuroaat zalf.

vetcrème Desoximetason crème 0,25% (Bipharma)

crème Betamethasondipropionaat crème 0,05% (Diprosone®)
Betamethasonvaleraat crème 0,1% (Betnelan®, generiek)
Fluticasonpropionaat crème 0,05% (Cortifil®, Cutivate®)

smeersel Betamethasonvaleraat smeersel 0,1% (Betnelan®)
Desoximetason smeersel 0,25% (Topicorte®)

lotion Betamethasondipropionaat lotion 0,05% (Diprosone®)
Betamethasonvaleraat lotion 0,1% (Betnelan®, generiek)
Mometasonfuroaat lotion 0,1% (Elocon®)

KLASSE  4 OPMERKING

zalf Betamethasondipropionaat in propyleenglycol zalf 0,05% (Diprolene®)
Clobetasolpropionaat zalf 0,05% (Dermovate®)

crème Clobetasolpropionaat crème 0,05% (Dermovate®, Eczoria®) Geen alternatief in klasse 4, stap over op een crème uit klasse 3.
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lotion Clobetasolpropionaat lotion 0,05% (Dermovate®) Geen alternatief in klasse 4, stap over op een lotion uit klasse 3.

schuim cutaan Clobetasolpropionaat schuim cutaan 0,05% (Clarelux®) Clobetasolpropionaat lotion 0,05% (Dermovate®) of 
Clobetasolpropionaat shampoo 0,05% (Clarelux®, Clobex®)

shampoo Clobetasolpropionaat shampoo 0,05% (Clobex®) Clobetasolpropionaat lotion 0,05% (Dermovate®) of 
Clobetasolpropionaat schuim cutaan 0,05% (Clarelux®)
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