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Aanvraag

Ik, ondergetekende, dokter in de geneeskunde vraag de
terugbetaling van Creon® / Creon® Forte voor de behandeling
van bovenvermelde patient met, 

❏ Mucoviscidosis (Af)

❏ Syndroom van Schwachmann (Af) 

voor periodes van 12 maanden;

❏ een chronisch verminderde exocriene pancreasfunctie (Bf),
welke aangetoond wordt met minstens 2 criteria uit de
volgende lijst:
❏ Beeldvormende technieken van chronisch pancreaslijden

❏ Steatorree aangetoond door meer dan 7 g vet over 24 uur

❏ Steatorree aangetoond door meer dan 31 % vetlaag met
zure steatocriet-methode in 1 stoelgangstaal

❏ Mengtriglyceriden-ademtest met radioactief koolstof (C14)
of stabiel koolstofisotoop (C13), waarbij minder dan 23 %
van de toegediende dosis wordt gerecupereerd

❏ een totale pancreatectomie (Bf) en voeg hierbij het operatie-
verslag 

voor een aanvangsperiode van 12 maanden en verlengingen
van 60 maanden. 
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Therapeutische indicaties

CREON® / CREON® Forte is aangewezen bij de symptomatische
behandeling van exocriene pancreasinsufficiëntie.

Posologie en toedieningswijze

De dosering moet aan de individuele behoeften van de patiënt (vol-
wassenen en kinderen) worden aangepast en hangt af van de
samenstelling van de voeding en de evolutiegraad van de pancre-
asinsufficiëntie. Nooit 10.000 E. lipase/kg per dag overschrijden. 
De enzymen (amylasen, lipasen en proteasen) in CREON® /
CREON® Forte worden niet geresorbeerd door het organisme. Dit
betekent dat de dosering niet veranderd hoeft te worden in geval
van nier- of leverinsufficiëntie of bij bejaarde patiënten. 
Het is aanbevolen om één derde of de helft van de totale dosis bij
de aanvang van de maaltijd in te nemen en de rest tijdens de maal-
tijd. 
De gelules moeten, zonder ze stuk te bijten of te kauwen, met vol-
doende vloeistof tijdens de maaltijden of met de tussendoortjes
ingenomen worden.
Als het doorslikken van de gelule problemen geeft, dan mag de
gelule geopend worden, waarna de minimicrogranulen onmiddellijk,
zonder ze stuk te bijten, met een beetje vloeistof (pH < 5) of ver-
mengd met zacht voedsel (pH < 5) dat niet gekauwd hoeft te worden,
moeten worden ingenomen.

Als de minimicrogranulen met voedsel vermengd worden, dan moe-
ten ze onmiddellijk worden ingenomen teneinde langdurig contact
van de minimicrogranulen met voedingsmiddelen die de omhulling
van het preparaat zouden kunnen oplossen, te vermijden.

Het is van groot belang om tijdens de hele duur van de behandeling
een goede hydratatie te waarborgen, in het bijzonder tijdens perio-
des van groot vochtverlies. Onvoldoende hydratatie kan een con-
stipatie verergeren.

Dosering bij mucoviscidose

Op grond van de aanbevelingen van de Cystic Fibrosis Consensus
Conference, van de US CF Foundation case-control study en van
de UK case-control study wordt de volgende dosering voorgesteld
als enzymatische substitutietherapie:

• De aanvangsdosering, gebaseerd op het lichaamsgewicht,
bedraagt 1.000 E. lipase/kg/maaltijd bij kinderen van minder dan
4 jaar en 500 E. lipase/kg/maaltijd bij oudere kinderen.

• De dosering zal aangepast worden in functie van de evolutie-
graad van de ziekte, de respons (steatorroe) en de handhaving
van een goede voedingstoestand.

Dosering bij andere stoornissen in samenhang met een exocriene
pancreasinsufficiëntie

Bij kinderen en adolescenten met een erfelijke, chronische pancre-
atitis moet de dosering een kopie zijn van die voor mucoviscidose-
patiënten van dezelfde leeftijd. De dosering moet voor elke patiënt
afzonderlijk bepaald en aangepast worden volgens de graad van
maldigestie en de vetinhoud van de maaltijd. De vereiste dosis
schommelt tussen 20.000 en 75.000 E. lipase voor een hoofdmaal-
tijd en tussen 5.000 en 25.000 E. lipase voor een tussendoortje.  De
aanvangsdosis CREON® bedraagt 10.000 tot 25.000 E. lipase per
hoofdmaaltijd.

Bij sommige patiënten is echter een hogere dosis nodig om de ste-
atorroe onder controle te houden en een behoorlijke voedingstoe-
stand te handhaven. De gangbare klinische praktijk geeft aan dat er
bij de maaltijden minstens 20.000 tot 50.000 E. lipase toegediend
zouden moeten worden.


