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Samenvatting van Productkenmerken 

Ascorbinezuur 400 mg, poeder 

Versie 1    HPK-nummer: 02661306   ZI-nummer: 16330811 
 

1. Naam van het geneesmiddel  
Ascorbinezuur 400 mg, poeder 

 

2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling 
Ascorbinezuur 400 mg poeder. 
 

3. Farmaceutische vorm 
Poeder voor oraal gebruik.  

Wit poeder 
 

4. Klinische gegevens 
4.1 Therapeutische indicaties 
Ascorbinezuur is binnen de kaakchirurgie geïndiceerd als diagnosticum om de speekselsecretie te stimuleren, dit 
geeft een inzicht in de secretoïre capaciteit van de werking van speekselklieren van patiënten. 

 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
Voor eenmalige, orale toediening. 
Breng het poeder direct aan in de mond, op de randen van de tong en het tandvlees, met behulp van een 
wattenstaafje. 
 

4.3 Contra-indicaties 
Overgevoeligheid voor ascorbinezuur of aandoeningen die ijzerstapeling tot gevolg hebben (hemochromatose en 
hemosiderose). 
 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorg bij gebruik 
Voorzichtigheid is geboden bij oxalurie (bij gebruik van hoge doses), ernstige nierfunctiestoornis, recidiverende 
nierstenen en G6PD-deficiëntie. 
 
Hoge doseringen ascorbinezuur hebben een osmotische werking in de darm, wat een laxerend effect induceert. 
Bij doseringen van 1 g per dag of meer kunnen laboratoriumbepalingen van glucose, urinezuur, creatinine en 
anorganisch fosfaat gestoord zijn; tevens kan de bepaling van occult bloed in feces vals-negatief zijn. 
 
Dit preparaat is bedoeld voor een eenmalige, diagnostische toediening.  
 
Bij doseringen van 1 g per dag of meer kunnen laboratoriumbepalingen van glucose, urinezuur, creatinine en 
anorganisch fosfaat gestoord zijn; tevens kan de bepaling van occult bloed in feces vals-negatief zijn. 
 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen 
gelijktijdig gebruik van hoge doses ascorbinezuur (meer dan 200 mg) en deferoxamine heeft geleid tot een 
reversibele afname van de linkerventrikelfunctie. Ascorbinezuur in doseringen hoger da 200 mg dient daarom niet 
gelijktijdig gebruikt te worden met ijzerchelatoren, zoals deferoxamine. De fabrikant van deferoxamine adviseert 
ascorbinezuur pas 1 maand na start van deferoxamine te geven en de hartfunctie te controleren. 
 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
Zwangerschap 
Er zijn weinig gegevens bekend over de effecten van hoge doseringen ascorbinezuur tijdens de zwangerschap.  
Bij gebruik van hoge doses door de moeder kunnen deficiëntieverschijnselen bij de neonaat optreden. In de 
literatuur zijn twee gevallen beschreven van neonatale scheurbuik na het gebruik van gemiddeld 400 mg 
vitamine C per dag gedurende de hele zwangerschap. Dit veroorzaakte bij de pasgeborene een versneld 
metabolisme van vitamine C, waardoor er een tekort aan vitamine-C ontstond. 
Vanwege de weinige gegevens wordt langdurig gebruik van hoge doseringen vitaminen afgeraden tijdens de 
zwangerschap. 
 
Borstvoeding 
Ascorbinezuur gaat over in de moedermelk. Borstvoeding mag voor zover bekend zonder bezwaar worden 
gegeven tijdens het gebruik van ascorbinezuur. Er wordt aangeraden om niet meer dan de aanbevolen 
dagdosering van 110 mg ascorbinezuur te gebruiken gedurende de borstvoedingsperiode.  
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4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
Er zijn geen gegevens bekend over de effecten van ascorbinezuur op de rijvaardigheid en het vermogen om 
machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk op basis van het werkingsmechanisme.  
 

4.8 Bijwerkingen 
Bij doses tot ong. 1,5 g per dag worden geen bijwerkingen waargenomen. Hogere doses kunnen misselijkheid en 
diarree veroorzaken. 
 
Ascorbinezuur kan de urine aanzuren en neerslag van uraat, oxalaat of cystine veroorzaken. Nier- of urinestenen 
zijn echter vrijwel uitsluitend gemeld bij patiënten met bestaande nierziekten die hoge doses ascorbinezuur 
gebruikten. 
 
Bij patiënten met G6PD-deficiëntie kunnen acute hemolyse en verergering van anemie optreden bij gebruik van 
hoge doses (meer dan 4 g per dag). 
 

4.9 Overdosering 
Een eenmalige vitamine C overdosering zal zelden leiden tot het  optreden van symptomen zoals diarree en 
misselijkheid.  
Een behandeling is niet nodig. 
 
 

5. Farmacologische eigenschappen 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
Ascorbinezuur is een therapeuticum om het speeksel minder viskeus te maken.  
Ascorbinezuur verbreekt intermoleculaire zwavel (S-S)-bruggen tussen mucinemoleculen waardoor het speeksel 
vloeibaarder wordt. Door de viscositeit van speeksel te verlagen wordt de speekselvloed bevorderd.  
 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
Absorptie: 
Na orale toediening wordt ascorbinezuur snel en nagenoeg volledig geabsorbeerd. De absorptie na orale 
toediening is echter verzadigbaar. Bij dagdoseringen tot 180 mg is de biologische beschikbaarheid 70-90%. Bij 
doseringen vanaf 1 g per dag daalt de biologische beschikbaarheid tot 50% of minder.  
 
Distributie: 
De plasma eiwitbinding bedraagt ongeveer 25% 
 
Metabolisme: 
Ascorbinezuur kan reversibel worden geoxideerd tot dehydroascorbinezuur. Het wordt gedeeltelijk 
gemetaboliseerd tot de inactieve metabolieten oxaalzuur en ascorbinezuur-2-sulfaat.  
 
Eliminatie: 
Ascorbinezuur wordt boven een bepaalde plasmaconcentratie (individueel verschillend, gemiddeld ong. 14 µg/ml) 
in onveranderde vorm uitgescheiden met de urine. De metabolieten van ascorbinezuur worden ook uitgescheiden 
met de urine. De eliminatiehalfwaardetijd van ascorbinezuur is circa 16 dagen.  
 

6. Farmaceutische eigenschappen 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
n.v.t. 

 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
n.v.t. 

 
6.3 Houdbaarheid 
3 jaar. 
 

6.4 Speciale voorzorgen bij bewaren 
Bij kamertemperatuur bewaren (15 - 25°C). Niet in koelkast of vriezer bewaren. Droog bewaren. 
 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
Poederpapier, opgeslagen in een witte zalfpot 125 ml per 5 verpakkingen. 

 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
Geen bijzonderheden. 
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7 Fabrikant  
A+ Apotheek, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht. 
www.aplusapotheek.nl  
 

8 Datum van herziening van de tekst 
06-11-2019            
 
 

Disclaimer 
Deze tekst is opgesteld door de A+ Apotheek. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is 
betracht, is A+ Apotheek niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige 
onjuistheid in deze tekst. 
 
 

http://www.aplusapotheek.nl/

