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DHEA 5, 30 en 200 mg capsules 
 

Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Dit geneesmiddel is speciaal voor u bereid omdat er geen geregistreerd adequaat alternatief bestaat. 
Bewaar DHEA capsules beneden 25 ° C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 

Eén capsule DHEA 5, 30 of 200 mg bevat respectievelijk 5, 30 of 200 mg prasteron (dehydroepiandrosteron, 

DHEA). 

 
Toepassing 
Dit geneesmiddel wordt voorgeschreven ter voorkoming van verouderingsverschijnselen, als aanvulling bij 
bijnierschorsinsufficiëntie en als versterking van het immuunsysteem bij bijvoorbeeld lupus erythematodes en 
aids. 
Dit (pre)hormoon wordt door de bijnierschors gemaakt, op jongere (20-30 jarige) leeftijd is het in grotere 
hoeveelheden in het lichaam aanwezig dan op oudere leeftijd (vanaf 40 jaar). Het mogelijk tekort van prasteron 
wordt door een aantal wetenschappers en artsen als oorzaak van bepaalde ziektebeelden beschouwd. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Tenzij uw arts anders voorschrijft, slikt u 5 mg tot 1500 mg per dag. Tijdens de behandeling zal de behandelend 
arts een of meer bloedbepalingen doen om de bloedspiegel van DHEA en andere aanverwante hormonen in de 
gaten te houden. 
Gebruik DHEA capsules zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer stoppen. 
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. Leverfunctiestoornissen, (een geschiedenis van) 
hormoongevoelige tumoren. Leeftijd jonger dan 30 jaar, omdat de lichaamseigen productie wordt onderdrukt. 
Voorzichtig bij oedeem, epilepsie en migraine. Dit kan verergeren door vochtretentie. 
Prasteron is vermeld op de WADA-dopinglijst. 
 
Interacties 
Prasteron versterkt de werking van cumarinederivaten (bijv. acenocoumarol, fenprocoumon). Waarschuw de 
trombosedienst en uw apotheek als u start of stopt met DHEA capsules of het gebruik er van wijzigt. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Niet gebruiken bij zwangerschap en het geven van borstvoeding. 
 
Bijwerkingen 
Frequentie onbekend: Bij vrouwen acne, haaruitval, mannelijke haargroei, stemverlaging. Ook bij mannen 
afwijkende leverfunctiewaarden, toegenomen libido, vasthouden van vocht, verhoogde insulinegevoeligheid, 
stijging van hemoglobinegehalte, stemmingswisselingen. 
Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt 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. 
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