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RESORCINOL CREME 15% 
 

1 Werking en toepassingen 

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt? 
De werkzame stof in resorcinol crème is resorcinol. 
 
Artsen schrijven een crème met resorcinol voor bij acne inversa. Andere namen voor deze 
aandoening zijn ‘acne ectopica’ of ‘hidradenitis suppurativa’. Bij deze aandoening is sprake van een 
verstopping van de haarzakjes en talgkliertjes in de oksel, lies of rond de bilspleet. Door de 
verstopping ontsteken de haarzakjes en ontstaan pijnlijke, schrijnende rode zwellingen en holtes. 
Deze zwellingen zijn vaak gevuld met pus. Acne inversa ontstaat waarschijnlijk door 
hormoonveranderingen. Het kan verergeren door roken, transpireren, strakke, schurende kleding, 
overgewicht en stress. De aandoening is niet hetzelfde als gewone acne (jeugdpuistjes): het bevindt 
zich niet in het gezicht, maar in de oksels en liezen. De aandoening is zeer pijnlijk. Bij gewone acne is 
dat niet het geval. 
 
Resorcinol 15% crème wordt gebruikt bij acne in huidplooien zoals liezen en oksels. 
 
Resorcinol weekt het bovenste laagje van de huid los, waardoor de uitgangen van de haarzakjes weer 
vrij komen te liggen. Hierdoor zijn de ontstekingen minder pijnlijk en genezen ze sneller. 
 
Wordt uw klacht na enkele weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan 
contact op met uw arts. 

2 Bijwerkingen 

Op welke bijwerkingen moet ik letten? 
Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Over het algemeen wordt deze 
crème goed verdragen. Onderstaande bijwerkingen treden soms op bij daarvoor gevoelige personen. 
De bijwerkingen zijn meestal licht van aard. 
 
Zelden 

• Irritatie van de huid vlak na aanbrengen. 

• Rode huid, schilfering. 

• De behandelde huid en blond haar kunnen donkerder worden. Dit verdwijnt binnen enkele 
weken nadat u bent gestopt met de behandeling. 

 
Zeer zelden 

• Huiduitslag, jeuk of galbulten. Mogelijk bent u overgevoelig voor een van de bestanddelen van 
deze lotion. Overleg hierover met uw arts. 

• Na aanbrengen op grote huidoppervlakken gedurende meer dan een maand, bestaat er een 
kans dat te veel resorcinol in het bloed terecht komt. Soms kunt u dit merken aan een groene 
verkleuring van de urine. Raadpleeg in dat geval uw arts. Te veel resorcinol in het bloed is 
schadelijk voor de bloedcellen, het zenuwstelsel en de schildklier. Gebruik deze crème 
daarom op grote huidoppervlakken niet meer dan enkele weken achter elkaar. 

 
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. 

3 Hoe, wanneer en hoelang? 

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken? 
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek. De gebruikelijke dosering is: 1 keer 
per dag aanbrengen op de aangedane plekken. 
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Hoe? 

• Breng de crème in een dunne laag aan op de ontstoken plaatsen. 

• De crème is irriterend voor de huid. Bescherm uw vinger daarom bij voorkeur met een 
vingercondoom. Vingercondooms zijn in de apotheek te verkrijgen. 

• Zorg dat de crème niet in uw ogen komt of op andere, dan de te behandelen, huiddelen. Spoel 
in dat geval met veel water. 

• Indien het in de lies gebruikt wordt, gebruik ruim zittend ondergoed dat mag verkleuren. 

• Als u teveel resorcinol crème heeft aangebracht, kunt u de overtollige hoeveelheid afvegen. 
 
Wanneer? 
Breng de crème bij voorkeur 's avonds aan. 
 
Hoelang? 
Gebruik dit medicijn totdat de  aandoening is genezen. 

4 Dosis vergeten? 

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? 
Als u een dosis bent vergeten te gebruiken dan dient u dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Als het 
echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw 
normale doseringsschema. 
 
Heeft u per ongeluk meer of vaker gebruikt dan de bedoeling was? Voor een keer is dit niet ernstig. Bij 
consequent te veel gebruiken of bij langdurig gebruik op grote oppervlakken heeft u kans dat te veel 
resorcinol door de huid heen in het bloed komt en daar bijwerkingen veroorzaakt. 

5 Autorijden, alcohol, voeding 

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan… 
  
Autorijden, alcohol drinken en alles eten? 
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen. 

6 Wisselwerking 

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen? 
Van dit geneesmiddel zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend. 
 
Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de aangedane plekken. U heeft dan kans dat u dit 
geneesmiddel met het volgende wegsmeert. Een crème verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf. 
Smeer daarom altijd eerst het minst vette geneesmiddel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en 
breng dan het andere geneesmiddel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een halfuur.  
 
Gebruik op dezelfde te behandelen plekken alleen andere geneesmiddelen na overleg met uw arts of 
apotheker. 

7 Zwangerschap en borstvoeding 

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef? 
 
Zwangerschap 
Overleg met uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Dit medicijn kan door de huid heen in 
het bloed komen, en dus mogelijk gevaar opleveren voor de baby. 
 
Borstvoeding 
Overleg met uw arts als u borstvoeding geeft. Het is onvoldoende bekend of dit middel in de 
moedermelk terechtkomt. Het zou dan schadelijk kunnen zijn voor de baby. 
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8 Wanneer niet gebruiken? 

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken? 
U mag dit middel niet gebruiken 

• Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op resorcinol of of voor één van de andere 
stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.. 

 
Zie voor meer informatie ook de rubrieken ‘Bijwerkingen’ en ‘Zwangerschap en borstvoeding’.  

9 Stoppen 

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen? 
U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Overleg altijd met uw arts, 
als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de arts heeft aangegeven. 

10 Samenstelling 

Wat zit er in dit medicijn? 
Resorcinol crème 15% bevat per gram 150 mg resorcinol en als conserveermiddel sorbinezuur. 
Verder bevat de crème lanettewas SX, decyloleaat, sorbitol en water. 

11 Bewaren 

Hoe moet ik het medicijn bewaren? 
Bewaar de crème beneden 25 °C, niet in de koelkast, vriezer of felle zon. Sluit de tube na gebruik 
goed af. Dit voorkomt uitdroging en bederf. 
 
In een onaangebroken verpakking is de crème houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op de 
verpakking staat. Na aanbreken van de verpakking is de crème beperkt houdbaar.  
 
Als u nog vragen heeft kunt u terecht bij uw apotheker. 

12 Overige informatie 

Deze informatie is bedoeld om u op eenvoudige wijze globaal inzicht te verschaffen in de 
voorgeschreven medicatie. De tekst is niet bedoeld volledig te zijn en u kunt er geen rechten aan 
ontlenen.  
Voor volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluitertekst of kunt u informatie inwinnen bij de 
ziekenhuisapotheek. Het is belangrijk om problemen bij gebruik van dit geneesmiddel te melden 
aan uw arts of verpleegkundige. Dit zal het verantwoord gebruik van dit middel bevorderen. 
Voor meer vragen over dit geneesmiddel kunt u contact (laten) opnemen met de ziekenhuisapotheek. 
Telefoon: 0478-509200, fax: 0478-509215, e-mail: info@brocacefziekenhuisfarmacie.nl 


