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Cortisol 5 mg tabletten 
 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Dit geneesmiddel is speciaal voor u bereid omdat er geen geregistreerd  adequaat alternatief bestaat. 
Bewaar Cortisol 5 mg beneden 25 °C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 
Eén tablet Cortisol 5 mg bevat 5 mg hydrocortison. 
 
Toepassing 
Cortisol 5 mg wordt voorgeschreven bij primaire bijnierschorsinsufficiëntie (in combinatie met een 
mineralocorticosteroïd), bij secundaire bijnierschorsinsufficiëntie en bij aangeboren bijnierschorshyperplasie. 
Als de bijnieren niet goed werken ontstaat er een tekort aan hydrocortison. Met dit medicijn wordt dat tekort 
aangevuld. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, is de dosis voor volwassenen 20-40 mg per dag waarvan ⅔ deel ’s ochtends 
en ⅓ deel ’s middags, of 17,5-25 mg per dag waarvan de helft ’s ochtends, ¼ deel ’s middags en ¼ deel ’s 
avonds. Bij stresssituaties  kan het noodzakelijk zijn de dosis tijdelijk te verhogen. 
Neem de tabletten in met een ruime hoeveelheid water tijdens de maaltijd. 
Gebruik Cortisol 5 mg zo lang als uw arts voorschrijft. 
Stop alleen in overleg met uw arts. Het kan dan nodig zijn het gebruik af te bouwen onder controle van uw arts. 
Uw klachten kunnen terugkomen als u dit medicijn niet meer gebruikt. 
Wanneer u teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 
 
Contra-indicaties 
Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. 
Bij dagdoses boven ongeveer 20 mg: maag- of darmzweren, virale, schimmel en worminfecties. Wees 
voorzichtig bij deze doses bij diabetes mellitus vanwege mogelijke verhoging van de bloedglucoseconcentratie, 
latente tuberculose, psychische aandoeningen, hoge bloeddruk, botontkalking en myasthenia gravis. 
Hydrocortison staat vermeld op de WADA-dopinglijst. 
 
Interacties 
De bloedconcentratie van hydrocortison kan dalen door carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, primidon en 
rifampicine. Laat uw arts het effect van Cortisol 5 mg controleren. 
Combinatie met ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s) verhoogt het risico op maag- en darmzweren. 
Gebruik eventueel een protonpompremmer ter bescherming. 
Bij dagdoses boven ongeveer 20 mg hydrocortison kunnen levende vaccins een infectie veroorzaken. Verlaag 
tijdelijk de dagdosis hydrocortison als een levend vaccin toegediend moet worden. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Cortisol 5 mg is veilig als u zwanger bent of wilt worden en tot ongeveer 20 mg per dag als u borstvoeding geeft. 
Zwangerschapscategorie A (Australië). Het is niet bekend of hydrocortison overgaat in de moedermelk. 
 
Bijwerkingen 
Tot dagdoses van ongeveer 20 mg zijn weinig bijwerkingen te verwachten. Bij hogere doses kunnen voorkomen: 
verhoogde bloedglucoseconcentraties, natriumretentie, vocht vasthouden, verplaatsing van vet, spierklachten, 
botontkalking, menstruatiestoornissen, maag- en darmklachten, staar, psychiatrische bijwerkingen, 
hartritmestoornissen, dunne huid, infecties. 
Als u vermoedt dat u een bijwerking heeft gekregen die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw 
apotheker of behandelend arts. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde 
bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 


