
NIEUW-ZEELAND GEGEVENSBLAD

KREON®10.000, KREON®20.000 
CREON®25.000, KREON®35.000

1. Productnaam:
Creon 10.000 capsules

Creon 20.000 capsules

Creon 25.000 capsules

Creon 35.000 capsules

2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Elke Creon 10.000 capsule bevat bruingekleurde, maagsapresistente korrels die 150 mg pancreatine 
(pancreaspoeder) bevatten, overeenkomend met niet minder dan 8.000 Ph.Eur. eenheden amylase, 10.000 Ph.Eur. 
eenheden lipase en 600 Ph.Eur. eenheden protease.

Elke Creon 20.000 capsule bevat bruingekleurde, maagsapresistente korrels die 300 mg pancreatine 
(pancreaspoeder) bevatten, overeenkomend met niet minder dan 16.000 Ph.Eur. eenheden amylase, 20.000 
Ph.Eur. eenheden lipase en 1.200 Ph.Eur. eenheden protease.

Elke Creon 25.000 capsule bevat bruingekleurde, maagsapresistente korrels die 300 mg pancreatine 
(pancreaspoeder) bevatten, overeenkomend met niet minder dan 18.000 Ph.Eur. eenheden amylase, 25.000 
Ph.Eur. eenheden lipase en 1.000 Ph.Eur. eenheden protease.

Elke Creon 35.000 capsule bevat bruingekleurde, maagsapresistente korrels die 420 mg pancreatine 
(pancreaspoeder) bevatten, overeenkomend met niet minder dan 25.200 Ph.Eur. eenheden amylase, 35.000 
Ph.Eur. eenheden lipase en 1.400 Ph.Eur. eenheden protease.

De pancreatine wordt geproduceerd uit pancreasweefsel van varkens.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. Farmaceutische vorm

Creon 10.000 is een harde gelatinecapsule maat 2 met een bruine ondoorzichtige dop en een kleurloze transparante 
romp, gevuld met minimicrosferen (maagsapresistente korrels).

Creon 20.000 is een langwerpige, harde gelatinecapsule maat 0 met een bruine ondoorzichtige dop en een kleurloze 
transparante romp, gevuld met minimicrosferen (maagsapresistente korrels).

Creon 25.000 is een harde gelatinecapsule maat 0 met een ondoorzichtige Zweedse oranje dop en een kleurloze 
transparante romp, gevuld met minimicrosferen (maagsapresistente korrels).

Creon 35.000 is een maat 00 langwerpige harde gelatinecapsule met een roodbruine dop en een kleurloze 
transparante romp, gevuld met minimicrosferen (maagsapresistente korrels).

4. Klinische gegevens
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4.1 Therapeutische indicaties
Creon is geïndiceerd voor de behandeling van exocriene pancreasinsufficiëntie (PEI) bij pediatrische en volwassen 
patiënten.

Exocriene pancreasinsufficiëntie wordt vaak geassocieerd met, maar is niet beperkt tot:

-
-
-
-
-

taaislijmziekte
chronische pancreatitis

post-pancreatectomie
post-gastro-intestinale bypass-operatie (bijv. Billroth II, gastro-enterostomie) 
ductale obstructie van de pancreas of galwegen (bijv. van neoplasma).

4.2 Dosis en wijze van toediening
Dosis
De dosering is gericht op individuele behoeften en is afhankelijk van de ernst van de ziekte en de 
samenstelling van het voedsel. De benodigde dosis Creon wordt aangepast aan het vetgehalte van de 
maaltijd en de ernst van de ziekte.

Gebaseerd op de Australische klinische praktijkrichtlijnen voor voeding bij cystische fibrose 2006, is het 
belangrijkste doel van pancreasenzymvervangingstherapie het verbeteren van de voedingsstatus en groei van de 
patiënt en het beheersen van de symptomen van slechte spijsvertering (bijv. steatorroe). Dit wordt bereikt door 
een optimale inname via de voeding met een dieet zonder beperking van het vetgehalte (> 100 g vet per dag 
indien ouder dan vijf jaar), tenzij de patiënt overgewicht heeft.

Op basis van een aanbeveling van de Cystic Fibrosis (CF) Consensus Conference, de case-control 
studie van de US CF Foundation en de case-control studie in het VK, kan de volgende algemene 
doseringsaanbeveling voor pancreasenzymvervangingstherapie worden voorgesteld:

Op gewicht gebaseerde doseringsaanbevelingen voor de behandeling van pediatrische en volwassen patiënten
met Cystic Fibrosis (CF) met Creon

Leeftijd patiënt Startdosis Overwegingen bij titratie Maximale dosis

Kinderen
< 4 jaar

1.000 eenheden lipase/kg
lichaamsgewicht per maaltijd

Pas de dosis aan volgens:
-
-

4.000 eenheden lipase/g
vetinname via de voedingernst van de ziekte-

controle van steatorroe- OF
Patiënten
≥ 4 jaar

500 eenheden lipase/kg
lichaamsgewicht per maaltijd

- onderhoud van goed
voedingsstatus-

10.000 eenheden lipase/kg
lichaamsgewicht per dag

Doseringsaanbevelingen bij volwassen patiënten die Creon gebruiken voor de behandeling van pancreas
Exocriene insufficiëntie (PEI) geassocieerd met andere aandoeningen

Startdosis Overwegingen bij titratie Verhoog indien nodig tot:

25.000 tot 40.000
Maaltijd Beoordeel de patiënt op 

klinische respons en naleving van:
therapie.

80.000 eenheden lipase
eenheden lipase

Tussendoortje De helft vanmaaltijddosis De helft vanmaaltijddosis

Maximale dosis 10.000 eenheden lipase per kg lichaamsgewicht per dag

Middelen die de maag-pH verhogen, zoals H2Van antagonisten en protonpompremmers is gemeld dat 
ze de activiteit van toegediend pancreaslipase verhogen en kunnen nuttig zijn bij patiënten die geen 
adequate respons bereiken op pancreasenzymtherapie. Dit is geen goedgekeurde indicatie
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voor deze agenten. Voorschrijvers moeten op basis van gepubliceerd bewijs beslissen of ze ze op deze manier 
willen gebruiken.

Wijze van toediening
Het wordt aanbevolen om de enzymen tijdens of direct na de maaltijd in te nemen.

De capsules moeten tijdens of na elke maaltijd of tussendoortje intact worden doorgeslikt, zonder te pletten of te 
kauwen, met voldoende vloeistof. Wanneer het doorslikken van capsules moeilijk is (bijv. kleine kinderen of oudere 
patiënten), kunnen de capsules voorzichtig worden geopend en kunnen de minimicrosferen worden toegevoegd aan 
zuur zacht voedsel zoals appelmoes, yoghurt of vruchtensap met een pH lager dan 5,5 waarop niet gekauwd hoeft te 
worden, of de minimicrosferen worden ingenomen met vloeistof zoals vruchtensap met een pH lager dan 5,5, 
bijvoorbeeld appel-, sinaasappel- of ananassap. Elk mengsel van de minimicrosferen met voedsel of vloeistoffen moet 
onmiddellijk worden gebruikt en mag niet worden bewaard.

Het fijnmaken en kauwen van de minimicrosferen of vermenging met voedsel of vloeistof met een pH hoger dan 5,5 kan 
de beschermende enterische coating verstoren. Dit kan leiden tot vroegtijdige afgifte van enzymen in de mondholte en 
kan leiden tot verminderde werkzaamheid en irritatie van de slijmvliezen.

Er moet op worden gelet dat er geen product in de mond blijft.

Het is belangrijk om te allen tijde te zorgen voor voldoende hydratatie van patiënten tijdens het doseren van Creon, 
vooral tijdens perioden van verhoogd vochtverlies. Onvoldoende hydratatie kan constipatie verergeren.

4.3 Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor pancreatine of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Vernauwingen van het ileo-caecum en de dikke darm (fibroserende colonopathie) zijn gemeld bij patiënten met 
cystische fibrose die hoge doses pancreatinepreparaten gebruikten. Uit voorzorg moeten ongebruikelijke 
buiksymptomen of veranderingen in buiksymptomen medisch worden beoordeeld om de mogelijkheid van 
fibroserende colonopathie uit te sluiten, vooral als de patiënt meer dan 10.000 eenheden lipase/kg/dag inneemt.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Er zijn geen interactiestudies uitgevoerd.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Voor pancreasenzymen zijn geen klinische gegevens beschikbaar over blootgestelde zwangerschappen.

Dierstudies tonen geen bewijs voor enige absorptie van pancreasenzymen van varkens. Daarom is er geen 
reproductie- of ontwikkelingstoxiciteit te verwachten.

Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven aan zwangere vrouwen.

Borstvoeding
Er worden geen effecten op het kind verwacht, aangezien dierstudies wijzen op geen systemische blootstelling van de 
vrouw die borstvoeding geeft aan pancreasenzymen. Pancreasenzymen kunnen tijdens de borstvoeding worden 
gebruikt.

Indien nodig tijdens zwangerschap en borstvoeding dient Creon te worden gebruikt in doses die voldoende zijn om een   adequate 
voedingsstatus te verschaffen.
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Vruchtbaarheid

Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Er is geen bewijs dat Creon enig effect heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

4.8 Bijwerkingen
In klinische onderzoeken werden meer dan 900 patiënten blootgesteld aan Creon. De meest gemelde 
bijwerkingen waren gastro-intestinale stoornissen en waren voornamelijk licht of matig van ernst.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen tijdens klinische onderzoeken met de hieronder aangegeven 
frequenties:

Orgaansysteem Heel gewoon
≥ 1/10

Gemeenschappelijk

≥ 1/100 tot
< 1/10

Ongewoon
≥ 1/1000 tot
< 1/100

Frequentie niet
bekend

gastro-intestinaal
aandoeningen

buikpijn* misselijkheid,

braken,
constipatie,
buik
uitzetting,
diarree*

vernauwingen van de

ileo-caecum en
dikke darm
(fibrosering)
colonopathie)

-

huid en
onderhuids
weefselaandoeningen

uitslag jeuk, urticaria
- -

Immuunsysteem
aandoeningen

overgevoeligheid
(anafylactische)
reacties)- - -

* Maagdarmstelselaandoeningen worden voornamelijk geassocieerd met de onderliggende ziekte. Vergelijkbare 
of lagere incidenties in vergelijking met placebo werden gemeld voor buikpijn en diarree.

Vernauwingen van het ileo-caecum en de dikke darm (fibroserende colonopathie) zijn gemeld bij patiënten 
met cystische fibrose die hoge doses pancreatinepreparaten gebruikten, zie rubriek 4.4.

Allergische reacties, voornamelijk maar niet uitsluitend beperkt tot de huid, zijn waargenomen en geïdentificeerd als 
bijwerkingen tijdens gebruik na goedkeuring. Omdat deze reacties spontaan werden gemeld door een populatie van 
onbekende grootte, is het niet mogelijk om de frequentie ervan op betrouwbare wijze te schatten.

speciale populaties
pediatrisch

Er werden geen specifieke bijwerkingen vastgesteld bij de pediatrische populatie. Frequentie, type en 
ernst van bijwerkingen waren vergelijkbaar bij kinderen met cystische fibrose als bij volwassenen.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Het maakt continue monitoring 
van de baten/risicoverhouding van het geneesmiddel mogelijk. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te meldenhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Overdosering
Symptomen

Er is gemeld dat extreem hoge doses pancreatine geassocieerd zijn met hyperuricosurie en 
hyperurikemie.

Behandeling

De meeste gevallen reageren op ondersteunende maatregelen, waaronder het stoppen van de enzymtherapie en het zorgen voor 
voldoende hydratatie.

Neem voor verder advies over de behandeling van overdosering contact op met het National Poisons 
Information Centre (0800 POISON of 0800 764 766).

5. Farmacologische eigenschappen

5.1 Farmacodynamische eigenschappen
Farmacotherapeutische categorie: Spijsvertering, incl. enzymen; Multi-enzymen (amylase, lipase, protease), ATC-
code: A09AA02

Werkingsmechanisme

Creon bevat varkenspancreatine geformuleerd als enterisch gecoate (zuurbestendige) minimicrosferen in 
gelatinecapsules. De capsules lossen snel op in de maag, waarbij honderden minimicrosferen vrijkomen, 
een principe van meerdere doses dat is ontworpen om een   goede vermenging met de chymus te bereiken, 
samen met de chymus uit de maag te legen en na afgifte een goede verdeling van enzymen in de chymus. 
Wanneer de minimicrosferen de dunne darm bereiken, desintegreert de coating snel (bij pH >5,5) om 
enzymen vrij te maken met lipolytische, amylolytische en proteolytische activiteit om de vertering van 
vetten, zetmeel en eiwitten te verzekeren. De producten van de vertering van de alvleesklier worden dan 
ofwel direct geabsorbeerd of na verdere hydrolyse door darmenzymen.

Klinische werkzaamheid en veiligheid

In totaal zijn 30 onderzoeken uitgevoerd naar de werkzaamheid van Creon bij patiënten met exocriene 
pancreasinsufficiëntie. Tien hiervan waren placebogecontroleerde onderzoeken die werden uitgevoerd bij 
patiënten met cystische fibrose, chronische pancreatitis of postoperatieve aandoeningen.

In alle gerandomiseerde, placebogecontroleerde werkzaamheidsonderzoeken was het vooraf gedefinieerde 
primaire doel het aantonen van superioriteit van Creon ten opzichte van placebo op de primaire 
werkzaamheidsparameter, de coëfficiënt van vetabsorptie (CFA). De vetopnamecoëfficiënt bepaalt het percentage 
vet dat in het lichaam wordt opgenomen, rekening houdend met de vetopname en de fecale vetuitscheiding. In 
de placebogecontroleerde PEI-onderzoeken was de gemiddelde CFA (%) hoger bij behandeling met Creon (83,0%) 
dan bij placebo (62,6%). Behandeling met Creon verbetert de symptomen van exocriene pancreasinsufficiëntie 
aanzienlijk, waaronder consistentie van de ontlasting, buikpijn, winderigheid en ontlastingsfrequentie, 
onafhankelijk van de onderliggende ziekte.

Behandeling met Creon verbetert de symptomen van exocriene pancreasinsufficiëntie aanzienlijk, waaronder 
consistentie van de ontlasting, buikpijn, winderigheid en ontlastingsfrequentie, onafhankelijk van de 
onderliggende ziekte.

Pediatrische populatie

Bij cystische fibrose (CF) werd de werkzaamheid van Creon aangetoond bij 288 pediatrische patiënten in een leeftijdsbereik van 
pasgeborenen tot adolescenten. In alle onderzoeken waren de gemiddelde CFA-waarden aan het einde van de behandeling 
hoger dan 80% op Creon, vergelijkbaar in alle pediatrische leeftijdsgroepen.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Absorptie
Dierstudies toonden geen bewijs voor absorptie van intacte enzymen en daarom klassiek
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farmacokinetische studies zijn niet uitgevoerd. Pancreasenzymsupplementen niet
hebben absorptie nodig om hun effecten uit te oefenen. Integendeel, hun volledige therapeutische activiteit wordt 
uitgeoefend vanuit het lumen van het maagdarmkanaal. Bovendien zijn het eiwitten en ondergaan ze als zodanig een 
proteolytische vertering terwijl ze door het maagdarmkanaal gaan voordat ze worden geabsorbeerd als peptiden en 
aminozuren.

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Preklinische gegevens laten geen relevante acute, subchronische of chronische toxiciteit zien. Er zijn geen 
onderzoeken uitgevoerd naar genotoxiciteit, carcinogeniteit of reproductietoxiciteit.

6. Farmaceutische gegevens

6.1 Lijst van hulpstoffen
Creon-capsules bevatten ook: 

Pelletkern

-macrogol 4000

Pelletcoating

-
-
-
-

hypromellose ftalaat
cetylalcohol
triethylcitraat
dimethicon

Harde gelatinecapsule

-
-
-
-

gelatine
ijzeroxide (E 172) 
titaandioxide (E 171) 
natriumlaurylsulfaat

Gelatinegrondstof kan zwaveldioxideresidu bevatten.

6.2 Incompatibiliteiten
Niet toepasbaar.

6.3 Houdbaarheid

2 jaar vanaf de fabricagedatum.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren bij of beneden 25°C in koele, droge omstandigheden.

Bewaar op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

Na opening niet bewaren boven 25°C en binnen zes maanden gebruiken.

De container goed gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking
HDPE fles met verzegelde PP twist-off sluiting. Verpakkingsgrootte van 100 capsules.

Mogelijk worden niet alle sterke punten op de markt gebracht.
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6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Niet toepasbaar.

7. Geneesmiddelenschema

Creon 35.000 is een receptgeneesmiddel.

Creon 25.000 is een receptgeneesmiddel.

Creon 20.000 is een algemeen verkoopmedicijn.

Creon 10.000 is een algemeen verkoopmedicijn.

8. Sponsorgegevens

Viatris Ltd Postbus 11-183 
Ellerslie
AUCKLAND
www.viatris.co.nz
Telefoon 0800 168 169

9. Datum van eerste goedkeuring

Creon 10.000: 16 september 1999

Creon 25.000: 22 maart 1991

Creon 20.000 en 30.000: 15 oktober 2020

10. Datum van herziening van de tekst

17 augustus 2021

Sectie Samenvatting van verandering

Allemaal Rebranding naar Viatris.
6 Verwijdering van gluten- en lactosevrij statement, kleine redactionele wijzigingen.
8 Bijgewerkte sponsorgegevens.

Creon®is een handelsmerk van Viatris.
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