
 
 

 

Lijst van werkzame bestanddelen in producten die in aanmerking kunnen 
komen voor algemene verkoop (AV) door middel van een versnelde 
administratieve afhandelingsprocedure 
  
Lijst vastgesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 
d.d. 22 oktober 2020  – Volgnr. 18 
 
Naar gelang het bestanddeel gelden bepaalde voorwaarden en opmerkingen. In geval er in 
onderstaande tabel wordt gesproken over tabletten dan kan dit ook worden gelezen als 
iedere andere vaste immediate release orale toedieningsvorm in overeenkomende sterkte. 
 

Stof Voorwaarden 

Acetylcysteine geen  

Aciclovir uitsluitend als crème 

Alginaat uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in 
combinatie met andere zuurbindende bestanddelen 

Alginezuur uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in 
combinatie met andere zuurbindende bestanddelen 

Aluminiumhydroxide uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in 
combinatie met andere zuurbindende bestanddelen 

Aluminiumoxide uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in 
combinatie met andere zuurbindende bestanddelen 

Ambroxolhydrochloride Uitsluitend als zuigtablet; maximaal 42 tabletten; maximaal 20 
mg/tablet 

Ammoniakale anijsspiritus uitsluitend als bestanddeel in hoestsiroop 

Amylmetacresol uitsluitend als bestanddeel in zuigtabletten; uitsluitend zonder 
menthol ; maximaal 84 tabletten; maximaal  
0,6 mg/tablet 
 

Ascorbinezuur geen  

Azelastine hydrochloride uitsluitend als neusspray; uitsluitend voor de behandeling van 
hooikoorts 
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Bamipine dilactaat uitsluitend voor dermaal gebruik bij insectenbeten; maximaal 20 g 

Benzydamine 
hydrochloride 

uitsluitend in zuigtabletten en crème; maximaal 21 tabletten; 
maximaal 3 mg/tablet 

Broomhexine 
hydrochloride 

geen 

Cadexomeerjodium uitsluitend in zalf en verband bij geinfecteerde wonden; zalf 
maximaal 40 g 

Calcium (ca2+) uitsluitend voor de indicatie verhoogde kalkbehoefte 

Calciumcarbonaat voor de indicatie verhoogde kalkbehoefte en de toepassing als 
zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende 
bestanddelen 
 

Calciumgluconaat 1-water uitsluitend voor de indicatie verhoogde kalkbehoefte 

Capsicum extract uitsluitend als dermale crème 

Carbocisteine uitsluitend als hoestmiddel 

Cetirizine dihydrochloride uitsluitend tabletten. uitsluitend voor volwassenen en kinderen > 
6jr; maximaal 10 tabletten; maximaal 10 mg/tablet 

Chloorhexidine 
digluconaat 

uitsluitend als oplossing voor cutaan gebruik, met of zonder 
ethanol; maximaal 30 ml 

Clotrimazol Uitsluitend als voetcrème en strooipoeder  bij de behandeling van 
tinea pedis (voetschimmel) veroorzaakt door dermatofyten. 

Coffeine  uitsluitend in combinatie met paracetamol; maximaal 50 
mg/tablet; zie verder voorwaarden bij paracetamol 

Cromoglycaat dinatrium geen 

Dequalinium dichloride uitsluitend in zuigtabletten; uitsluitend zonder menthol; maximaal 
42 tabletten; maximaal 0,25 mg/tablet  
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Dichloorbenzylalcohol uitsluitend in zuigtabletten; uitsluitend zonder menthol; maximaal 
84 tabletten; maximaal 1,2 mg/tablet 

(Es)omeprazol uitsluitend tabletten; uitsluitend voor volwassenen; maximaal 7 
tabletten; maximaal 20mg/tablet. 

Eucalyptus olie uitsluitend in verkoudheidsmiddel; niet in combinatie met menthol 

Foliumzuur uitsluitend als aanvulling vitamine behoefte 

Glucose 0-water   

Glucose 1-water   

Glycolsalicylaat uitsluitend als wrijfmiddel 

Heparinoiden uitsluitend als hulpmiddel bij behandeling sportblessures en letsels 
bij ongevallen 

Hexetidine uitsluitend als mondspoeling 

Histamine dihydrochloride uitsluitend als wrijfmiddel 

Honing   

Ibuprofen Uitsluitend vaste orale toedieningsvormen van 200 
mg/doseereenheid; maximaal 12 doseereenheden 
  

Jodium uitsluitend in zalf en verband bij geinfecteerde wonden; zalf 
maximaal 40 g 

Kaliumchloride uitsluitend als ORS 

Kaliumwaterstofcarbonaat uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in 
combinatie met andere zuurbindende bestanddelen 
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Kamfer uitsluitend in verkoudhoudsmiddel; niet in combinatie met 
menthol 

Kool, geactiveerd   

Lidocaine Bij beginnende keelpijn uitsluitend in zuigtabletten, maximaal 56 
tabletten; maximaal 1 mg/tablet, daarnaast als dentaal gebruik bij 
baby’s 
 

Loperamide hydrochloride Uitsluitend voor volwassenen en kinderen >8 jr; maximaal 10 
tabletten; maximaal 2mg/tablet; bij kinderen uitsluitend in 
combinatie met ORS (deze voorwaarde dient op de verpakking te 
worden vermeld) 
 

Loratadine Uitsluitend tabletten. Uitsluitend voor volwassenen en kinderen > 2 
jaar; maximaal 10 tabletten; maximaal 10 mg/tablet. Indien het 
doseringsvoorschrift niet uitgevoerd kan worden, dient op de 
verpakking vermeld te worden: “De tablet is niet geschikt voor 
kinderen met een lichaamsgewicht van minder dan 30 kg. 
 

Magnesium(sub)carbonaat uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in 
combinatie met andere zuurbindende bestanddelen 

Magnesiumhydroxide uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in 
combinatie met andere zuurbindende bestanddelen 

Magnesiumtrisilicaat uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in 
combinatie met andere zuurbindende bestanddelen 

Methylnicotinaat uitsluitend in spierbalsems/zalven 

Methylsalicylaat uitsluitend in spierbalsems/zalven 

Myrtecaine uitsluitend in wrijfmiddel 

Natriumwaterstofcitraat-
1,5-water 

uitsluitend als ORS 

Nicotine Uitsluitend pleisters, kauwgom en sublinguale tabletten. Voor 
kauwgom geldt een maximum van 504 stuks per verpakking. 
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Nicotinamide geen  

Paracetamol voor kinderen in zetpillen en tabletten maximaal 10 stuks en in 
drank/suspensie in equivalent volume; voor volwassenen max 20 
tabletten en max 500 mg/tablet of max 10 zetpillen en max 1000 
mg/zetpil 
 

Penciclovir uitsluitend als crème 

Povidonjodium uitsluitend als oplossing (zonder ethanol) voor cutaan gebruik, al 
dan niet op een geïmpregneerde doek; maximaal 30 ml of 50 
doekjes 

Pramocaine hydrochloride uitsluitend voor dermaal gebruik bij insectenbeten; maximaal 15 g 

Propyl-4-hydroxybenzoaat uitsluitend in zuigtabletten, maximaal 56 tabletten; maximaal 1,8 
mg/tablet 

Pyridoxine hydrochloride geen  

Ranitidine hydrochloride Uitsluitend tabletten, maximaal 14 tabletten, maximaal 75 mg 
ranitidine /tablet 

Riboflavine geen  

Saccharose   

Terbinafine Uitsluitend als topicaal middel voor de indicatie voetschimmel 
(tinea pedis) 

Terpentijn olie uitsluitend in verkoudheidsmiddel; niet in combinatie met menthol  

Thiamine hydrochloride geen  

Thymol uitsluitend in verkoudheidsmiddel; niet in combinatie met menthol  

Tijm kruid in pastilles (in maximale verpakkingsgrootte van 40 pastilles) en 
hoestsiroop; niet in combinatie met menthol 
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Tocoferol, dl-alfa- acetaat maximaal 100 tabletten; maximaal 50 mg/tablet 

Tripelennamine 
hydrochloride 

uitsluitend voor dermaal gebruik bij insectenbeten; maximaal 10 g 

Ureum uitsluitend in zalf/crème 

Waterstofperoxide uitsluitend als mondspoeling; uitsluitend verdund 

 


