
Farmaceutisch Tijdschrift voor België - december 201238

Galenische aspecten van medicinale shampoos: een update
M. Varçin1 , 2, A. Vandael3, J. Plaizier-Vercammen3

MeSH-termen
Pharmaceutical Preparations; 
Dosage forms; Hair preparations; 
Drug compounding; Pharmacists

Trefwoorden
Kwaliteit van bereidingen, Magistrale 
bereiding, Medicinale shampoos, 
Rheologie, Samenstelling shampoos, 
Solubilisatie, Viscositeit

Samenvatting
Het afleveren van een magistrale bereiding 
moet voldoen aan de kwaliteitsnormen 
zoals onder andere beschreven in de ‘Gids 
voor de Goede Officinale Farmaceutische 
Praktijken’ en welke is opgenomen in het 
Kwaliteitshandboek (KB 21/01/2009).  
In deze studie wordt de Shampoo Simplex 
Herdewijn, bereid met Texapon® NSO, 
vergeleken qua samenstelling en fysico-
chemische aspecten met de commercieel 
verkrijgbare basisshampoos van 
Fagron (Shampoo Fagron) en Conforma 
(Shampoo Simplex Conforma).  

Vervolgens worden deze basisshampoos 
gebruikt om medicinale shampoos op punt 
te stellen. Deze medicinale shampoos 
bevatten als activum: 0,5% hexachlorofeen, 
1% ichtammol, 1% cadeolie of 2% liquor 
carbonis detergens. Voor elke medicinale 
shampoo werd onderzocht hoeveel 
Cetomacrogol® 1000 vereist is om de 
geneesmiddelen te solubiliseren en welke 
hoeveelheid NaCl moet toegevoegd worden 
om een geschikte viscositeit in te stellen. 
De viscositeit van zowel de basisshampoos, 
als de medicinale shampoos werd bepaald 
door het opnemen van rheogrammen en de 
berekening van de apparente viscositeit. 
Daarnaast worden in dit artikel ook een 
aantal fundamentele aspecten voor het 
formuleren van shampoos besproken.

Deze bevindingen vormen een leidraad 
voor de apotheker bij het bereiden van 
deze medicinale shampoos. Naast een 
goede patiëntenvoorlichting over de 
gebruikswijze – het farmaceutische 
zorgaspect – is ook de intrinsieke 
kwaliteit van de magistrale bereiding 
een voorwaarde voor werkzaamheid. 

Summary
Delivery of magistral (extemporaneous) 
preparations must comply with quality 
standards, as described in the ‘Guide to 
Good Officinal Pharmaceutical Practice’ 
and the pharmacy’s Quality Manual  (Royal 
Decree of 21 January 2009). In this study, 
the shampoo Simplex Herdewijn, prepared 
with Texapon® NSO, is compared with 
commercially available basic shampoos 
(Shampoo Fagron and Shampoo Simplex 
Conforma) with respect to its composition 
as well as its physicochemical properties. 

These basic shampoos were used to 
develop medicinal shampoos. The  active 
compounds of these shampoos were: 
0.5% hexachlorophene, 1% ichtammol, 
1% cade oil or 2% liquor carbonis 
detergens. The necessary concentration 
of Cetomacrogol® 1000, required to 
solubilise the active compounds was 
determined, as well as the amount of 
sodium chloride needed to adjust the 
viscosity of the shampoo. The viscosity of 
the basic and medicinal shampoos was 
determined by means of rheograms and 
by calculating their apparent viscosity. 

Additionally, a number of fundamental 
aspects of the formulation of shampoos 
are discussed in this paper. 

The results can be useful to pharmacists 
as guidelines for the preparation of 
medicinal shampoos. Beside patient 
instruction and pharmaceutical care, the 
intrinsic quality of magistral preparations 
is a prerequisite for therapeutic activity.

1. Inleiding

Eén van de taken van de apotheker 
is het waken over de kwaliteit van de 
magistrale bereidingen en deze bij te 
sturen wanneer galenische problemen 
optreden. Het afleveren van een 
magistrale bereiding moet voldoen 
aan de kwaliteitsnormen zoals onder 
andere beschreven in de ‘Gids voor 
de Goede Officinale Farmaceutische 
Praktijken’ en opgenomen in het 
Kwaliteitshandboek (KB 21/01/2009)1,2. 
Het nastreven van deze kwaliteitsnormen 
draagt enerzijds bij tot het bevorderen 
van de therapietrouw van de patiënt en 
anderzijds tot een grotere waardering 
van de magistrale bereiding bij 
de voorschrijvende arts door de 
tevredenheid van de patiënt. Tot deze 
kwaliteitsnormen behoren onder andere 
het garanderen van een optimale 
verwerking van geneesmiddelen in 
basisformulaties en het controleren 
van bepaalde fysico-chemische 
eigenschappen van een magistrale 
bereiding, zoals de pH en de viscositeit.

Na het verschijnen van de eerste 
uitgave van het handboek ‘Medische 
en Farmaceutische Aspekten bij 
Haarverzorging’ in 1976, werden 
moeilijkheden ondervonden bij het 
verwerken van geneesmiddelen in de 
Shampoo Simplex Herdewijn NF VI3. 
Dat was onder andere het geval voor de 
bestanddelen salicylzuur, hexachlorofeen 
en cadeolie. De waargenomen problemen 
waren neerslag- en troebelvorming en/of 
een daling van de viscositeit. In de tweede 
uitgave in 1987 werden verbeterde 
bereidingstechnieken beschreven voor 
het bereiden van medicinale shampoos op 
basis van de Shampoo Simplex Herdewijn 
NF VI4. De Shampoo Simplex Herdewijn 
NF VI kan, wegens het ontbreken van 
de grondstof Texapon® N40, niet meer 
bereid worden. Een mogelijke optie is 
om deze grondstof te vervangen door 
Texapon® NSO5. Het vervangen van een 
grondstof in een formulatie kan voor 
allerhande problemen zorgen, zoals in dit 
geval een lagere viscositeit omwille van 
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een lagere hoeveelheid NaCl5. Daarnaast 
zijn er ook andere basisshampoos 
beschikbaar voor de apotheker van 
de firma’s Fagron en Conforma.

In deze studie wordt de Shampoo Simplex 
Herdewijn bereid met Texapon® NSO 
(Shampoo Simplex Herdewijn NSO) en 
wordt ze vergeleken met de commercieel 
verkrijgbare basisshampoos van 
Fagron (Shampoo Fagron) en Conforma 
(Shampoo Simplex Conforma), inzake 
samenstelling en fysico-chemische 
aspecten. Vervolgens worden deze 
basisshampoos gebruikt om medicinale 
shampoos op punt te stellen. Die 
medicinale shampoos bevatten als 
activum: 0,5% hexachlorofeen, 1% 
ichtammol, 1% cadeolie of 2% liquor 
carbonis detergens. Voor elke medicinale 
shampoo werd onderzocht hoeveel 
Cetomacrogol® 1000 vereist is om 
de geneesmiddelen te solubiliseren 
en welke hoeveelheid NaCl moet 
toegevoegd worden om een geschikte 
viscositeit in te stellen. De viscositeit 
van zowel de basisshampoos, als de 
medicinale shampoos werd bepaald 
door het opnemen van rheogrammen 
en de berekening van de apparente 
viscositeit. Daarnaast zullen ook een 
aantal fundamentele aspecten voor het 
formuleren van shampoos besproken 
worden, zoals o.a. de samenstelling 
en rheologische eigenschappen.

1.1 Definitie, samenstelling en 
werking van een shampoo
Shampoos zijn complexe systemen 
op basis van tensio-actieve stoffen. 
Ze dienen in eerste instantie om de 
haren en de hoofdhuid te reinigen6, 7. 
De voornaamste tensio-actieve 
stoffen zijn de alkylethersulfaten7-9. 
Andere voorbeelden zijn 
alkylsulfaten, cocamidopropylbetaïne, 
alkylsulfosuccinaten en 
vetzuureiwitcondensaten8, 9. In het 
handboek ‘Medische en Farmaceutische 
Aspekten bij Haarverzorging’10 zijn 
nog een aantal shampooformulaties 
terug te vinden met een alkylsulfaat, 
namelijk natriumlaurylsulfaat, 
weliswaar o.a. gecombineerd met 
natriumlaurylethersulfaat. 

De alkylsulfaten zijn goede tensiden 
en geven veel schuim, maar werken te 
sterk ontvettend en zijn te agressief11, 12. 

Daardoor zijn deze ook grotendeels 
vervangen door de alkylethersulfaten, 
hoofzakelijk natriumlaurylethersulfaat, 
aangezien deze meer voordelen 
bieden t.o.v. de alkylsulfaten inzake 
huidvriendelijkheid en fysico-
chemische aspecten13, 14. Zo zijn de 
alkylethersulfaten beter wateroplosbaar 
en zijn anorganische zouten zoals 
NaCl, de ideale viscositeitsverhogers 
voor deze producten, terwijl voor 
de alkylsulfaten vooral de duurdere 
vetzuuralkanolamiden beter geschikt 
zijn13. Deze bovenstaande tensio-
actieve stoffen worden ook wel primaire 
tensiden genoemd en staan hoofdzakelijk 
in voor het reinigend en schuimend 
vermogen. De secundaire tensiden, 
ondersteunen de werking van de 
primaire tensiden door de fysische 
eigenschappen van de shampoo te 
veranderen (schuimstabiliserend en/of 
viscositeitsverhogend en/of de haren 
te conditioneren).  
De andere inhoudsstoffen die een 
shampooformulatie vervolledigen, 
zijn viscositeitsverhogende 
middelen, heldermakende stoffen/
solubilisatoren, bewaarmiddelen, 
parfums en kleurstoffen4, 8, 12, 14. 

Een goede shampoo moet goed 
reinigen, schuim vormen, snel en goed 
afspoelbaar zijn en onschadelijk zijn 
voor de ogen en de huid14. Schuim 
wordt gevormd bij een teveel aan 
tensio-actieve stof en fungeert louter 
als indicator voor een voldoende 
aanwezigheid van de shampoo12, 15. Het 
heeft bovendien een lubrifiërend effect, 
waardoor de handen gemakkelijk door 
de haren glijden en de mechanische 
verwijdering van de gesolubiliseerde 
vuildeeltjes wordt vergemakkelijkt11, 12. 

In tegenstelling tot de gangbare opinie 
van de consument/patiënt is schuim 
geenszins verantwoordelijk voor de 
reinigende werking van een shampoo11, 12.

1.2 Rheologische aspecten
De rheologische eigenschappen of  
m.a.w. de dikte en de vloei-
eigenschappen, spelen een belangrijke 
rol in de bereiding van de shampoos. 
Een shampoo mag niet te vast zijn zodat 
het goed over het haar kan verdeeld 
worden, maar ook niet te waterig 
zodat deze meteen wegspoelt8, 13.

De term rheologie is afgeleid van het 
Grieks en betekent de leer van het 
vloeien. De rheologie bestudeert de 
deformatie en het vloeien van materiaal 
wanneer een kracht wordt uitgeoefend 
op dit materiaal. Door de aangebrachte 
kracht, de schuifspanning (τ), in een 
rotatieviscosimeter, gaat een vloeistof 
vloeien volgens een bepaald patroon.  
Het rheogram (x,y-diagram) geeft nu  
de schuifspanning weer in functie  
van de schuifsnelheid (D)15.  
De verhouding van τ/D is de viscositeit.

Volgens het rheogram worden 
vloeistoffen ingedeeld in twee groepen, 
de Newtoniaanse en de niet-Newtoniaanse. 
De niet-Newtoniaanse worden verder 
onderverdeeld in pseudoplastische, 
plastische, dilatante, thixotrope en 
rheopexe systemen.  Shampoos 
vertonen meestal een pseudoplastisch, 
en soms een Newtoniaans gedrag. 
Deze beide typen van rheogrammen 
worden weergegeven in Figuur 1. 
Bij de Newtoniaanse systemen is 
de viscositeit onafhankelijk van de 
schuifsnelheid. Bij de pseudoplastische 
systemen vermindert de viscositeit 

 τ 
(P

a)

D (s-1)
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Figuur 1: Verschillende typen van rheogrammen
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met stijgende schuifsnelheid15.  

De kennis van de invloed van onder 
andere de temperatuur, additiva 
zoals alcohol, electrolyten op de 
viscositeit, laat toe een verantwoorde 
keuze te maken bij de bereiding van 
een bepaalde galenische vorm. De 
viscositeitsverhogende middelen die 
bij de bereiding van een shampoo 
kunnen aangewend worden, zijn 
anorganische zouten (NaCl, Na2SO4 
en NH4Cl), carbomeer en derivaten, 
cellulosederivaten (methylcellulose), 
en natuurlijke slijmstoffen 
(xanthaangom) en anorganische 
viscositeitsverhogers (Veegum®). 
Vroeger werden vooral de natuurlijke 
slijmstoffen gebruikt. Ook kunnen 
bepaalde niet-ionische tensiden 
(vetzuuralkanolamiden) verdikkend 
werken. De anorganische zouten zijn 
enkel functioneel bij shampoos op 
basis van de alkylethersulfaten8, 12. 
De verhoogde viscositeit met behulp 
van NaCl wordt bekomen doordat het 
sterk gedissocieerde NaCl, zich hecht 
aan de laurylethersulfaatmoleculen. 
Hierdoor kunnen ook watermoleculen 
zich vasthechten aan dat complex 
(solvatatie). Aldus wordt de 
micelomvang vergroot waardoor de 
interne wrijving tussen de micellen 
ook toeneemt, wat resulteert in 
een verhoogde viscositeit. Bij een 
hogere concentratie aan NaCl 
daalt de viscositeit door uitzouting 
van de micel. Hierbij wordt het 
water onttrokken aan de micel en 
wordt deze kleiner in omvang15.

Een optimale viscositeit 
verhoogt de doeltreffendheid van 
geïncorporeerde geneesmiddelen en 
het gebruiksgemak, en draagt aldus 
bij tot het meer aangenaam ervaren 
van de magistrale bereiding. Een 
goede shampoo heeft gemiddeld een 
viscositeit rond 10.000mPa.s8, 13.

1.3 Medicinale shampoos
Medicinale shampoos zijn bereidingen 
waarbij een geneesmiddel of een 
combinatie van geneesmiddelen 
verwerkt worden in een basisshampoo 
en aangewend zullen worden 
voor de lokale behandeling van 
huidaandoeningen4, 16, 17. Als genees-
middelen komen hoofdzakelijk 

voor: antimycotica (undecyleenzuur, 
ketoconazole), antiseptica 
(hexachlorofeen), keratolytica 
(salicylzuur, melkzuur) en anti-
parasitaire stoffen (permethrine, 
malathion)7, 17, 18. Verder worden ook 
cadeolie en koolteer aangewend 
respectievelijk omwille van de 
anti-seborrheïsche en anti-roos 
eigenschappen. Zinkpyrithion komt 
ook frequent voor in de behandeling 
van roos7, 17. De bereiding van 
de magistrale preparaten dient 
dermate geformuleerd te zijn dat 
deze actieve stoffen niet neerslaan 
en geen invloed hebben op de 
fysico-chemische eigenschappen 
van een afgewerkte bereiding.

1.4 Algemene bereidingswijze en 
aflevering van medicinale shampoos
Alvorens over te gaan tot de bereiding, 
moeten de oplosbaarheden van de in te 
corporeren actieve bestanddelen in de 
basisshampoo nagegaan worden. De 
meeste activa zijn onoplosbaar in water 
en moeten meestal gesolubiliseerd 
worden via solubilisatoren zoals o.a. 
Cetomacrogol® 1000. De klassieke 
maatstaaf voor de hoeveelheid 
solubilisator, namelijk 3 tot 10x 
het gewicht van de te solubiliseren 
stof, kan gehanteerd worden, maar 
gaat niet altijd op. Soms wordt 
alcohol gebruikt voor het oplossen 
van bepaalde activa, maar dit gaat 
vaak ten koste van de viscositeit 
van de shampoo. Soms worden de 
grondstoffen daarbij verwarmd of 
op kamertemperatuur gemengd. 
Hierbij moet ook de thermostabiliteit 
van de activa nagegaan worden. De 
stoffen die een vaste consistentie 
bezitten, worden eerst gesmolten op 
een warmwaterbad en opgelost in 
water. De stoffen die de zuurtegraad 
regelen en de geur- en kleurstoffen 
worden als laatste toegevoegd. Het 
mengen van de grondstoffen gebeurt 
langzaam om schuimvorming te 
vermijden. De aflevering van een 
magistraal bereide shampoo gebeurt 
bij voorkeur in een kunststof fles. 
Medicinale shampoos die keratolytica 
en/of andere activa (o.a. zinkpyrithion, 
malathion of koolteer) bevatten die 
de ogen kunnen irriteren, moeten 
de vermelding ‘Contact met de 
ogen vermijden’ meekrijgen8, 18.

2. Experimenteel gedeelte

2.1 Chemicaliën
Tegobetaïne L7, Nipagine®, Nipasol®, 
Cetomacrogol® 1000 zijn afkomstig 
van de firma Certa (Eigenbrakel, 
België). Comperlan® KD, liquor 
carbonis detergens en de Shampoo 
Simplex Conforma zijn aangekocht 
bij de firma Conforma (Destelbergen, 
België). Texapon® NSO, ichtammol, 
cadeolie, citroenzuur monohydraat, 
NaCl en de Shampoo Fagron (CNK 
1560-580) zijn afkomstig van de 
firma Fagron (Waregem, België). Alle 
oplossingen zijn bereid in zuiver water. 
Hexachlorofeen is aangekocht bij 
Omega Pharma (Nazareth, België).

2.2 Bespreking activa
De selectie van de activa is gebaseerd 
op een screening van een aantal recente 
stageschriften. Uiteindelijk werden 4 
actieve ingrediënten gekozen, namelijk 
hexachlorofeen, ichtammol, cadeolie 
en liquor carbonis detergens.

Hexachlorofeen
Hexachlorofeen is een wit tot wit-
bruin poeder dat onoplosbaar is in 
water. Het is een antisepticum met 
een bacteriostatische werking tegen 
vooral Gram-positieve en in mindere 
mate tegen Gram-negatieve micro-
organismen. Het wordt hoofdzakelijk 
gebruikt voor huidinfecties, maar 
kan ook aangewend worden voor 
desinfecterende zepen in de 
gezondheidszorg19. De populariteit van 
bifenolen in desinfecterende zepen 
zoals hexachlorofeen en triclosan, 
is afgenomen aangezien gebleken 
is dat de reductie die deze zepen 
teweegbrengen in de transiënte flora 
ongeveer gelijk is aan die van gewone 
zeep en aanzienlijk minder dan die door 
inwrijven met oplossingen op basis van 
alcohol20. Hexachlorofeen is actief bij 
een pH 5-6 en mag enkel aangewend 
worden in medicinale shampoos en 
niet in cosmetische shampoos19. 

Ichtammol
Ichtammol is een bruin-zwarte vloeistof 
met een karakteristieke geur, die 
mengbaar is met water waardoor 
menging met een shampoobasis mogelijk 
is. Ichtammol beschikt zowel over anti-
inflammatoire, anti-bacteriële als 
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anti-mycotische eigenschappen. Het 
wordt gebruikt bij huidaandoeningen 
zoals psoriasis, seborrheïssche 
dermatitis en eczema. Ichtammol 
zou ook het proces versnellen van 
het openbarsten van furunkels en 
het vermindert de sebumproductie. 
Hierdoor wordt het tevens aangewend 
in de behandeling van acne. Het gebruik 
ervan heeft weinig neveneffecten, buiten 
een mogelijke lichte huidirritatie19.

Cadeolie
Cadeolie is een bruinachtige vloeistof/olie 
met een karakteristieke geur afkomstig 

van de Juniperus Oxycedrus boom. Het 
is niet mengbaar met water. Het heeft 
anti-psoriatische, anti-seborrheïsche 
en anti-eczemateuze eigenschappen19.

Liquor carbonis detergens
Liquor carbonis detergens of saponine 
koolteer is een mengsel van 24% Pix 
Lithantracis en 20% Quillaja cortex en 
alcohol 50% v/v. Het heeft olie in water 
eigenschappen. Quillaja bevat 2 saponine 
glycosiden en heeft emulgerende 
eigenschappen. Pix Lithantracis is een 
donkere  vloeistof met een kenmerkende 
en doordringende geur. Het is mengbaar 

met water, waardoor het goed mengbaar 
is met de shampoobasissen. Koolteer kan 
de dikte van de epidermis verminderen. 
Het heeft ook een jeukstillend effect 
en is zwak antiseptisch. Het wordt 
hoofdzakelijk aangewend in de 
behandeling van eczeem, psoriasis, 
roos en seborrheïsche dermatitis19.

2.3 Bereidingwijze basisshampoos 
en medicinale shampoos
Basisshampoos
De samenstelling en de bereidingswijze 
van Shampoo Simplex Herdewijn NSO is 
terug te vinden in Tabel 1. De Shampoo 

Tabel 1: Overzicht samenstelling en bereidingswijze Shampoo Simplex Herdewijn NSO

Bestanddelen INCI Functie Weging (%)
1 Tegobetaïne L7 Cocoamidopropyl Betaine Amfoteer tenside 10,000
2 Comperlan® KD Cocamide DEA Niet ionisch tenside

Schuimstabilisator
Verdikkingsmiddel

2,000

3 Texapon NSO Sodium Laureth Sulfate Anionisch tenside 50,000
4 Citroenzuur monohydraat Citric acid pH regulator 0,025
5 Aqua conservans Aqua

Methylparaben
Propylparaben

Oplosmiddel
Bewaarmiddel
Bewaarmiddel

q.s. 100,000

Bereidingswijze
I Los 4 op in 5, verwarm in een getarreerd recipiënt op warmwaterbad op 60°C .
II Voeg 1 toe, voeg 2 na smelten op warmwaterbad op 60°C.
III Voeg 3 toe. 
IV Verwarm het geheel op warmwaterbad.
V Laat afkoelen, vul het verdampte water bij en meng zachtjes tot homogeen.

 Aanvullingen
1 Texapon® NSO bestaat uit 28% natriumlaurylethersulfaat,  ≤ 0,5% Na2SO4 en ≤ 0,1% NaCl 
2 Texapon® N40 bestond uit 28% natriumlaurylethersulfaat , ≤ 1% Na2SO4 en ≤ 1,6% NaCl en is niet meer verkrijgbaar  

en is vervangen door Texapon® NSO. De bereidingswijze van de shampoo is onveranderd.
3 pH 6
4 Apparente viscositeit 1.279mPa.s

Tabel 2: Overzicht samenstelling Shampoo Simplex Conforma 

Bestanddelen INCI Functie Weging (%)
1 Plantapon 611C Sodium Laureth Sulfate

Cocamidopropyl Betaine
Coco-glucoside

Anionisch tenside
Amfoteer tenside

Niet-ionogeen tenside

40-50
5-10
5-10

2 Natrium chloride Sodium Chloride Viscositeitsverhogende stof -

3 Citroenzuur monohydraat Citric Acid pH regulator -
4 Bronidox L Propylene Glycol

5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane
Oplosmiddel

Bewaarmiddel
-

5 Aqua purificata Aqua Oplosmiddel q.s. 100,000

 Aanvullingen

1 Exacte hoeveelheden zijn niet gekend.
2 pH 7
4 Apparente viscositeit 4.366mPa.s
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Simplex Conforma en Shampoo Fagron 
zijn niet zelf bereid, maar aangekocht. 
De samenstelling is respectievelijk 
terug te vinden in de Tabellen 2 en 3.

Medicinale shampoos
Alle medicinale shampoos worden bereid 
met de verschillende basisshampoos. 
Voor de bereiding van de medicinale 
shampoos met 0,5% hexachlorofeen of 
1% cadeolie werd eerst de benodigde 
hoeveelheid Cetomacrogol®1000 bepaald 
die nodig is om 0,5% hexachlorofeen 
of 1% cadeolie te solubiliseren in de 
verschillende basisshampoos. Voor deze 
medicinale shampoos werd een reeks 
gemaakt met verschillende concentraties 
aan Cetomacrogol®1000 (1-8%) daar 
het mogelijk is dat neerslagvorming 
kan optreden in functie van de tijd. 
Immers, aangezien het activum moet 
vermengd worden met het verwarmde 
Cetomacrogol®1000, kan het zijn dat 
de oplosbaarheid van het activum 
wordt verhoogd door de hogere 
temperatuur en kan deze achteraf 
neerslaan na afkoeling. Hetzelfde 
geldt voor vloeibare solubilisatoren die 
niet moeten verwarmd worden. Ook 
hiermee kan achteraf neerslagvorming 
optreden, aangezien het activum eerst 
wordt gemengd met de solubilisator 
en daarna wordt verdund met water.

Nadat de juiste hoeveelheid 
solubilisator werd bepaald, werden 
verschillende hoeveelheden NaCl 
(0,5%; 1,0%; 2,0%; 3,0%) toegevoegd 
en werd de viscositeit gemeten van 
de verschillende formulaties.

Voor de bereiding van de medicinale 
shampoos met 1% ichtammol of 2% liquor 
carbonis detergens werd geen gebruik 
gemaakt van een solubilisator. Enkel 
de verschillende hoeveelheden NaCl 
(0,5%; 1,0%; 2,0%; 3,0%) werden getest 
en de viscositeit van de verschillende 
formulaties werd gemeten. 

De te solubiliseren stoffen 
(hexachlorofeen, cadeolie) en de 
solubilisator (Cetomacrogol®1000) 
werden afzonderlijk afgewogen.  
Na het smelten van de solubilisator in  
een beker door te verwarmen, werd  
de te solubiliseren stof al roerend 
toegevoegd tot een heldere oplossing 
werd bekomen en vervolgens gemengd 
met de shampoobasis. Ichtammol en 
liquor carbonis detergens werden 
gemengd onder een deel van de 
basisshampoo tot homogeen. Vervolgens 
werd de rest van de basisshampoo 
toegevoegd. Voor de proeven met 
NaCl, werd NaCl vlak voor afwerking 
van de bereiding toegevoegd.

Tabel 3: Overzicht samenstelling Shampoo Fagron

Bestanddelen (INCI) Functie Weging (%)
1 Sodium Laureth Sulfate Anionisch tenside -
2 Disodium Laureth Sulfosuccinate Anionisch tenside -
3 Cocamidopropyl Betaine Amfoteer tenside -
4 Dioctyl Sodium Sulfosuccinate Anionisch tenside -
5 Polyquaternium-7 Kationisch tenside -
6 Parfum  

(hexyl cinnamol, citronellol)
Parfum -

7 Hydrolyzed Wheat Protein Anionisch tenside -
8 Sodium Chloride Viscositeitsverhogende stof -
9 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol Bewaarmiddel -

10 CI 16185
CI 16255

Kleurstoffen -

11 Citric Acid pH regulator -
12 BHT Antioxidans -
13 Aqua Oplosmiddel q.s 100

 Aanvullingen
1 Exacte hoeveelheden zijn niet gekend
2 pH 3,6
2 Apparente viscositeit 29.586mPa.s

2.4 Rheologisch onderzoek
De basisshampoos en de medicinale 
shampoos worden rheologisch 
onderzocht bij 25°C met een coaxiale 
viscosimeter, namelijk een Haake 
Rotovisco RV3 met een cilindersysteem 
(Haake GmbH, Karlsruhe, Duitsland). 

Voor de rheogrammen die een 
pseudoplastisch gedrag vertonen wordt 
de Power-Law vergelijking gebruikt: 
Log τ = log η’ + N log D, met η’ = de 
apparente viscositeit en N = consistentie 
index. De apparente viscositeit wordt 
berekend uit het lineair gedeelte 
van het rheogram. De apparente 
viscositeit is de viscositeit bij log D=0 s-1 
(snijpunt met de y-as) of bij D= 1s-1.15

3. Resultaten en bespreking

3.1  Evaluatie en vergelijking 
van de basisshampoos 
Een typisch kenmerk van de Shampoo 
Simplex Herdewijn NF VI met als 
primair tenside Texapon® N40 is dat 
deze shampoo een hoge viscositeit 
heeft, namelijk een apparente viscositeit 
van 10.400mPa.s bij een schuifsnelheid  
(D) = 1s-1(10) en een pH van 6,3. 
De verhoogde viscositeit in deze 
basisshampoo is te wijten aan Texapon® 
N40 dat 28% Na-laurylethersulfaat 
en maximaal 1% Na2SO4 en 1,6% 
NaCl bevat. Door het ontbreken van 
Texapon® N40 werd deze basisshampoo 
hermaakt met Texapon® NSO dat 28% 
Na-laurylethersulfaat en maximaal 
0,5% Na2SO4 en 0,1% NaCl bevat. De 
pH is gelijkaardig, namelijk 6,0, maar 
de viscositeit is beduidend lager. 
De basisshampoo Conforma is een 
doorschijnende oplossing met een 
pH van 7,0, terwijl deze van Fagron 
rooskleurig is en een pH heeft van 3,6.  

Wat betreft de samenstelling 
bevatten alle basisshampoos 
natriumlaurylethersulfaat als primair 
tenside. Die van Fagron bevat ook nog 
andere anionische tensiden, zoals 
dinatriumlaurylethersulfosuccinaat en 
dioctylnatriumsulfosuccinaat voor een 
betere en zachtere schuimvorming. Ook 
zal het schuim in aanwezigheid van deze 
tensiden minder snel afbreken. Alle 
shampoos bevatten als amfoteer tenside 
cocamidopropylbetaïne. De zelfbereide 
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shampoo bevat als niet-ionisch tenside 
cocamide DEA, terwijl deze van 
Conforma vetzuurglucosiden bevat. 
Verder bevatten alle basisshampoos 
NaCl als viscositeitsverhogend middel 
(in de Shampoo Simplex Herdewijn 
als restproduct van Texapon® NSO) en 
citroenzuur als pH-regulator.  
Het bewaarsysteem van de zelfbereide 
basisshampoo is op basis van parabenen, 
terwijl deze van Conforma en Fagron 
een formaldehyde donor bevatten. 
Die van Fagron bevat additionele 
stoffen, zoals polyquaternium 7 en 
gehydrolyseerde proteïnen om het haar 
te conditioneren en te zorgen voor een 
goed nagevoel, een lipofiel antioxidans 
(BHT), parfum en kleurstoffen.

Uit de resultaten van het rheologisch 
onderzoek en zoals weergegeven in 
Figuur 2, kan besloten worden dat de 
bereide shampoobasis met Texapon® 
NSO een pseudoplastisch gedrag 
vertoont. De twee andere basisshampoos 
vertonen eveneens een pseudoplastisch 
gedrag, maar dat is bij beide 
basisshampoos meer uitgesproken in 
vergelijking met de zelfbereide shampoo. 
De viscositeit blijft niet constant, 
maar vermindert in functie van de 
schuifsnelheid voor alle basisshampoos. 
Daardoor wordt de basisshampoo 
minder viskeus bij het schudden. Een 
overzicht van de apparente viscositeit 
en de pH van de basisshampoos is 
weergegeven in Tabel 4. De apparente 
viscositeit van de Shampoo Simplex 
Herdewijn bereid met Texapon® NSO 
is wat te laag voor een shampoo. Een 
klassieke shampoo heeft gemiddeld 
een apparante viscositeit van rond de 
10.000mPa.s8, 13. De apparente viscositeit 
voor de Shampoo Simplex Conforma 
is aanvaardbaar, maar loopt toch 
gemakkelijk van de handen, waardoor 
het gebruik minder gemakkelijk is. 
De basisshampoo van Fagron heeft 
de hoogste apparente viscositeit van 
de drie geteste basisshampoos. 

3.2 Evaluatie en vergelijking van de 
medicinale shampoos

Medicinale shampoo met  
0,5% hexachlorofeen 
Vijf verschillende concentraties van 
de solubilisator Cetomacrogol® 1000 
werden getest, namelijk 1%, 2%, 
4%, 6% en 8%. Voor de zelfbereide 

 Shampoo Fagron

 Shampoo Simplex Herdewijn NSO

 Shampoo Simplex Conforma
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Figuur 2: Overzicht van het rheologisch gedrag van de basisshampoos

Tabel 4: Overzicht van de apparente viscositeit en de pH van de basisshampoos

Basisshampoos Apparente viscositeit (mPa.s) pH
1 Shampoo Simplex Herdewijn NF VI   10.400 6,3
2 Shampoo Simplex Herdewijn NSO 1.279 6,0
3 Shampoo Simplex Conforma 4.366 7,0
4 Shampoo Fagron 29.586 3,6

basisshampoo en die van Conforma is 
1% Cetomacrogol® 1000 onvoldoende 
en treedt neerslagvorming op. 
De hogere concentraties geven 
heldere oplossingen. Voor de 
shampoo van Fagron geven zowel 
1 als 2% neerslagvorming en is 4% 
Cetomacrogol® 1000 nodig voor het 
verkrijgen van een heldere oplossing.  
In vergelijking met de Shampoo Simplex 
Herdewijn NF VI bereid met Texapon® 
N40 was 8x meer Cetomacrogol® 1000 
(dus 4%) nodig. Daaruit werd besloten 
om voor de zelfbereide basisshampoo 
met Texapon® NSO en de basisshampoo 
Conforma 2% Cetomacrogol® 1000 te 
gebruiken voor de solubilisatie van 0,5% 
hexachlorofeen. Voor de basisshampoo 

van Fagron werd besloten om verder te 
werken met 4% Cetomacrogol® 1000.

Wat betreft het rheologisch gedrag van 
deze medicinale shampoos in functie 
van de verschillende hoeveelheden 
toegevoegd zout, kan besloten worden 
dat alle medicinale shampoos met 0,5% 
hexachlorofeen een pseudoplastisch 
gedrag vertonen. Bij toevoeging van 
de solubilisator Cetomacrogol® 1000 
en 0,5% hexachlorofeen treedt in alle 
medicinale shampoos een daling op van 
de viscositeit, die herstelt na toevoeging 
van NaCl. De apparente viscositeit van 
de verschillende medicinale shampoos 
met 0,5% hexachlorofeen in functie van 
het % NaCl, is weergeven in Figuur 3A.
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Als er geen zout wordt toegevoegd aan 
de medicinale shampoos kan uit Figuur 
3A afgeleid worden dat de apparente 
viscositeit van de medicinale shampoo 
op basis van de  basisshampoo van 
Fagron het hoogst is. Door toevoeging 
van NaCl neemt de apparente viscositeit 
van alle medicinale shampoos toe. Bij 
de medicinale shampoo bereid met 
de zelfbereide basisshampoo met 
Texapon® NSO wordt na toevoeging van 
1% NaCl een apparente viscositeit van 
15.370mPa.s bekomen, wat ideaal is 
voor een shampoo. Bij de medicinale 
shampoos op basis van Shampoo 
Simplex Conforma en deze van Fagron 
is 2% NaCl nodig. De apparente 
viscositeit bedraagt dan respectievelijk 
4.313mPa.s en 11.350mPa.s. Op te 
merken valt dat de apparente viscositeit 
van de medicinale shampoo op basis 
van de Shampoo Simplex Conforma 
niet erg hoog is en dat verdere 
toevoeging van NaCl geen invloed 
meer heeft op de viscositeit en/of zelfs 
een lichte daling is waar te nemen. 

Medicinale shampoo met 1% ichtammol
In het verleden werd 1% ichtammol 
toegevoegd aan de Shampoo Simplex 
Herdewijn NF VI.  Ook werd 0,5% NaCl 
toegevoegd waardoor een apparente 
viscositeit van 20.510mPa.s werd 
bekomen. Aangezien ichtammol goed  
mengbaar is met water, is solubilisatie 
 niet nodig.  
Alle medicinale shampoos met 1% 
ichtammol op basis van de verschillende 
basisshampoos en zonder NaCl vertonen 
een pseudoplastisch gedrag. Wel wordt 
waargenomen dat de viscositeit van 
de formulatie sterk daalt, wanneer 
1% ichtammol wordt toegevoegd.

De apparente viscositeiten van de 
medicinale shampoos met 1% ichtammol 
in functie van de NaCl concentraties zijn 
uitgezet in Figuur 3B. De medicinale 
shampoo op basis van de basisshampoo 
van Fagron vertoont reeds zonder 
enige toevoeging van NaCl een goede 
apparente viscositeit, namelijk 
15.438mPa.s. De magistrale bereiding 
op basis van de  zelfbereide Shampoo 
Simplex Herdewijn vertoont de hoogste 
viscositeit na toevoeging van 2% NaCl. 
Die viscositeit is echter te hoog voor 
een shampoo. Het toevoegen van 1% 
NaCl aan deze formulatie zorgt voor 

NaCI (%)

Figuur 3: Overzicht van de invloed van de NaCl-concentratie op de viscositeit van de 
medicinale shampoos bereid met de drie basisshampoos  
(Shampoo Simplex Herdewijn NSO, Shampoo Simplex Conforma en Shampoo Fagron)

  Shampoo Simplex Herdewijn NSO 
0,5% hexachlorofeen 
2% Cetomacrogol 1000 

  Shampoo Fagron 
0,5% hexachlorofeen 
2% Cetomacrogol 1000 

  Shampoo Simplex Conforma 
0,5% hexachlorofeen 
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een geschikte viscositeit. De apparente 
viscositeit bedraagt dan 16.170mPa.s. 
De medicinale shampoo op basis van 
de basisshampoo Conforma is ook een 
geschikte shampoo voor gebruik na 
toevoeging van 2% NaCl. De apparente 
viscositeit bedraagt dan 10.477mPa.s.

Medicinale shampoo met 1% cadeolie
Een percent cadeolie werd in het 
verleden gesolubiliseerd in de Shampoo 
Simplex Herdewijn NFVI door toevoeging 
van 5 keer meer Cetiol HE® (INCI: 
PEG-7 Glyceryl Cocoate: een niet-
ionisch tenside). In deze studie werd 
onderzocht hoeveel Cetomacrogol® 
1000 nodig is om 1% cadeolie te 
solubiliseren. Vijf verschillende 
concentraties van de solubilisator 
Cetomacrogol® 1000 werden getest, 
namelijk 1%, 2%, 4%, 6% en 8%.  Voor 
alle medicinale shampoos op basis van 
de verschillende basisshampoos is 1% 
Cetomacrogol® 1000 reeds voldoende 
voor solubilisatie van 1% cadeolie.

Wat betreft het rheologisch gedrag van 
deze medicinale shampoos in functie 
van de verschillende hoeveelheden 
zout, kan besloten worden dat alle 
medicinale shampoos met 1% cadeolie 
een pseudoplastisch gedrag vertonen, 
buiten de medicinale shampoo op basis 
van de zelfbereide basisshampoo en 1% 
Cetomacrogol® 1000 en zonder NaCl. 

Die laatste vertoont een Newtoniaans 
gedrag. Verder wordt ook Newtoniaans 
gedrag waargenomen bij de medicinale 
shampoo op basis van de basisshampoo 
van Fagron na toevoeging van 1% 
cadeolie, 1% Cetomacrogol® 1000 en 
3% NaCl. Ook kan besloten worden dat 
de viscositeit van alle basisshampoos 
sterk daalt bij toevoeging van enkel 
Cetomacrogol® 1000 en 1% cadeolie.

De apparente viscositeit van de drie 
medicinale shampoos (1% cadeolie 
en 1% Cetomacrogol® 1000) in functie 
van de NaCl concentraties wordt 
weergegeven in Figuur 3C. Daaruit 
blijkt dat de medicinale shampoo op 
basis van de basisshampoo van Fagron 
reeds een goede apparente viscositeit 
vertoont in afwezigheid van NaCl, 
namelijk 10.032mPa.s. Toevoeging van 
zout aan de twee andere medicinale 
shampoos was nodig om een geschikte 
viscositeit te bekomen. Voor de 
medicinale shampoo op basis van de 
basisshampoo van Conforma verhoogt 
de viscositeit maar in geringe mate. 
Na toevoeging van 3% NaCl wordt een 
apparente viscositeit bekomen van 
4.826mPa.s, wat een te lage viscositeit 
is voor een shampoo. Daarentegen 
wordt bij de medicinale shampoo op 
basis van de zelfbereide basisshampoo 
reeds een goede viscositeit bekomen 
na toevoeging van 1% NaCl.

Medicinale shampoo met 2% liquor  
carbonis detergens
In het verleden werd 2% liquor carbonis 
detergens toegevoegd aan de Shampoo 
Simplex Herdewijn NF VI. Ook werd 
0,5% NaCl toegevoegd waardoor een 
apparente viscositeit van 11.650mPa.s 
werd bekomen. Aangezien liquor 
carbonis detergens goed mengbaar is 
met water, is solubilisatie niet nodig. 

Alle medicinale shampoos met 2% 
liquor carbonis detergens op basis 
van de verschillende basisshampoos 
vertonen een pseudoplastisch gedrag. 
Wel wordt terug waargenomen dat 
de viscositeit van de eindformulatie 
sterk daalt wanneer 2% liquor 
carbonis detergens wordt toegevoegd. 
Dat geldt enkel voor de medicinale 
shampoos op basis van de zelfbereide 
basisshampoo en die van Conforma, 
terwijl daarentegen de viscositeit 
van de medicinale shampoo op basis 
van de basisshampoo van Fagron 
sterk toeneemt na toevoeging van 
2% liquor carbonis detergens.

De apparente viscositeiten van de 
medicinale shampoos met 2% liquor 
carbonis detergens in functie van de 
NaCl concentraties zijn uitgezet in 
Figuur 3D. De medicinale shampoo op 
basis van de basisshampoo van Fagron 
vertoont zonder enige toevoeging van 
NaCl een  zeer hoge viscositeit, te 
hoog voor een shampoo. Een daling 
van de viscositeit tot een geschikte 
viscositeit wordt verkregen door 
toevoeging van 0,5 – 1% NaCl. Bij de 
twee andere medicinale shampoos 
die 2% liquor carbonis detergens 
bevatten is de viscositeit zeer laag 
zonder enige toevoeging van NaCl. 
Bij de medicinale shampoo op basis 
van de zelfbereide basisshampoo 
wordt een aanvaardbare viscositeit 
bekomen na toevoeging van 0,5% NaCl, 
namelijk een apparente viscositeit 
van 7.066mPa.s. Na toevoeging van 
1% NaCl wordt de shampoo zeer 
viskeus en nauwelijks lopend, maar 
nog wel bruikbaar. Daarentegen, bij 
de medicinale shampoo op basis van 
de basisshampoo van Conforma moet 
1% NaCl toegevoegd worden voor het 
verkrijgen van een goede apparente 
viscositeit. Die bedraagt 9.455mPa.s.

  Shampoo Simplex Herdewijn NSO 
2% liquor carbonis detergens

   Shampoo Simplex Conforma 
2% liquor carbonis detergens

   Shampoo Fagron 
2% liquor carbonis detergens
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4. Discussie en besluit

Aangezien de verschillende 
samenstelling van de basisshampoos 
een verschillend effect kunnen hebben 
op het eindresultaat van de medicinale 
shampoos, werd in deze studie enerzijds 
nagegaan hoe de oplosbaarheid 
van bepaalde geneesmiddelen kan 
verbeterd worden en anderzijds welke 
invloed dit kan hebben op de viscositeit 
van de basisshampoos. Verder werd 
ook nagegaan hoe de viscositeit van de 
verschillende medicinale shampoos 
kan verbeterd worden door gebruik te 
maken van NaCl. Een overzicht van de 
geoptimaliseerde medicinale shampoos 
wordt weergegeven in Tabel 5.

De resultaten tonen aan dat de 
basisshampoos zeer verschillend 
zijn in apparente viscositeit, maar 
een gelijkaardig rheologisch gedrag 
vertonen. De Shampoo Simplex 
Herdewijn NSO heeft de laagste 
apparente viscositeit in vergelijking 
met de twee andere commercieel 
verkrijgbare basisshampoos, 
waardoor het gemakkelijk van de 
hand afloopt.  De viscositeit van 
de Shampoo Simplex Conforma is 
aanvaardbaar, terwijl die van Fagron 
het meest gebruiksvriendelijk is 
omwille van zijn hogere viscositeit. 
Het rheologisch gedrag is niet enkel 
belangrijk in de formulatie van 
shampoos, maar speelt ook een 
grote rol in vele andere galenische 
formulaties en is o.a. bepalend voor 
de gebruiksvriendelijkheid6, 15.

De resultaten tonen aan dat de 
verwerking van geneesmiddelen 
inderdaad een invloed kan hebben op 
het eindresultaat van de magistrale 
bereiding. Tevens wordt aangetoond dat 
NaCl een belangrijke rol speelt in de 
viscositeit van de shampoos. Historisch 
gezien werden hoofdzakelijk de 
vetzuuralkanolamiden gebruikt om de 
viscositeit te verhogen van shampoos, 
maar het is aangetoond dat deze 
eigenlijk de positie van de zoutcurves 
(apparente viscositeit in functie van 
NaCl-concentratie) veranderen, 
waardoor m.a.w. minder zout vereist 
is om de viscositeit te verhogen. 
Andere stoffen die de viscositeit in 
een shampooformulatie kunnen 

beïnvloeden, zijn de betaïnederivaten. 
Deze vormen een complex met de 
anionische tensiden om een vergrote 
micel te vormen, wat vervolgens zal 
zorgen voor een verhoogde viscositeit. 
Verder dragen deze ook bij tot de 
NaCl-concentratie in een formulatie, 
welke vervolgens bijdraagt tot opbouw 
van de viscositeit. NaCl is goedkoop 
en zeer efficiënt voor het verhogen 
van de viscositeit van shampoos op 
basis van anionische tensiden, meer 
bepaald de alkylethersulfaten6, 8.

Over de samenstelling van de drie 
basisshampoos kan vermeld worden 
dat die van Fagron meer cosmetisch 
uitgebalanceerd is wat betreft de 
samenstelling dan de twee andere 
basisshampoos. De Shampoo 
Simplex Conforma en de zelfbereide 
basisshampoo zijn eenvoudiger en 
bevatten enkel de meest noodzakelijke 
hulpstoffen. In de formulatie van 
de shampoo van Fagron werd meer 
aandacht besteed aan het sensorieel 
aspect, meer bepaald aan de zachtheid 
en aspect van het schuim en het 
nagevoel van de haren na het wassen, 
terwijl bij deze van Conforma en nog 
in meerdere mate bij de zelfbereide 
basisshampoo, minder belang wordt 
gehecht aan deze parameters. Ook 
is de basisshampoo van Fagron 
geparfumeerd, wat zowel een voor- 
als nadeel kan zijn. Een voordeel is 
een mogelijke maskering van slecht 
geurende geneesmiddelen, zoals 
teerderivaten, een nadeel is het 

mogelijk risico op allergische reacties 
waardoor het minder geschikt is voor 
patiënten met reeds gekende allergieën. 
Wel moet vermeld worden dat er 
geen gekende allergenen vermeld 
staan op de ingrediëntenlijst, zoals 
vereist door de cosmetica wetgeving21. 
De  basisshampoo van Fagron bevat 
ook kleurstoffen. De kleurstoffen die 
negatief geladen zijn, kunnen mogelijke 
onverenigbaarheden opleveren met 
de verwerking van positief geladen 
geneesmiddelen. De basisshampoo van 
Fagron heeft bovendien een zuurdere 
pH in vergelijking met de twee andere 
basisshampoos, wat een invloed 
kan hebben op de activiteit van de te 
verwerken geneesmiddelen. Een nadeel 
van het gebruik van bronopol-derivaten 
als bewaarsysteem, is dat die aanleiding 
kunnen geven tot vorming van nitrosa-
minen. Nitrosaminen ontstaan uit 
een nitroserend agens (nitriet of een 
nitriet  leverende verbinding, in dit geval 
5-bromo-5-nitro-1,3-dioxaan en een 
nitroseerbare verbinding (zoals o.a. de 
vetzuuralkanolamiden, bv cocamide 
DEA)23-25. Dat vormt ook een mogelijke 
verklaring voor de aanwezigheid van 
een antioxidans in de basisshampoo van 
Fagron. Ook kan opgemerkt worden 
dat bronopol-derivaten enkel actief zijn 
tussen pH 5-918, wat suggereert dat 
het bewaarsysteem van de shampoo 
van Fagron niet werkzaam is. Wel moet 
toegevoegd worden dat de zuurheid 
van het milieu een gedeeltelijke 
bescherming tegen micro-organismen 
kan bieden, maar dat zal niet krachtig 
genoeg zijn op lange termijn. 

Tabel 5: Overzicht van de geoptimaliseerde medicinale shampoos 

 Samenstelling van de medicinale shampoos (%)

0,5 % 
hexachlorofeen

1% 
ichtammol

1%  
cadeolie

2%  
LCD

NaCl  
(%) 

C1000  
(%)

NaCl  
(%)

C1000  
(%)

NaCl  
(%)

C1000  
(%)

NaCl  
(%)

C1000  
(%)

Basisshampoos
Herdewijn 
NSO

1 2 1 - 1 1 0,5 -

Conforma 2 2 2 - 3 1 1 -
Fagron 2 4 - - - 1 1 -

 
Afkortingen: C1000: Cetomacrogol®1000;  LCD: liquor carbonis detergens 
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Een voordeel van het aankopen van 
afgewerkte basisshampoos is voor 
de apotheker naast een mogelijke 
tijdsbesparing (alhoewel de zelfbereide 
shampoo in stock kan gehouden 
worden), de zekerheid van de kwaliteit, 
inzake samenstelling en veiligheid. 
Een nadeel voor de patiënt, is dat 
de keuze van de basisshampoo ook 
een invloed kan hebben op de prijs 
van de magistrale bereiding.

Het gebruik van hexachlorofeen in 
topische bereidingen komt nog zeer 
weinig voor en is reeds verboden 
in cosmetische preparaten20, 26. 
In de farmaceutische sector is 
het grotendeels vervangen door 
chloorhexidine en jodoforen, vanwege 
hun bredere werkingsspectrum, maar 
ook vanwege een geringe toxiciteit20, 27. 
In deze studie is gekozen voor de 
solubilisator Cetomacrogol® 1000 
aangezien dat de beste resultaten 
opleverde voor de bevindingen in het 
handboek ‘Medische en Farmaceutische 
Aspekten bij Haarverzorging’4 en de 
kleinste concentratie nodig was voor 
solubilisatie van geneesmiddelen in 
vergelijking met andere solubilisatoren, 
zoals Cetiol® HE en Tween® 80. 
Cetiol HE was toen één keer beter 
en Tween® 80 was altijd slechter.

Een zelfgemaakte basisshampoo kan 
ook verkocht worden door de apotheker 
als dusdanig - geen individueel recept -  
en zelfs verder geoptimaliseerd worden  
qua samenstelling. Aangezien het 
dan een cosmetisch preparaat 
betreft, moet ook voldaan worden 
aan de Europese cosmetica 
wetgeving (Cosmeticaverordening 
EC1223/2009)21, 22. Dit biedt de 
consument de garantie dat er 
aandacht wordt besteed aan de 
productontwikkeling en de veiligheid28.  

Het voordeel van medicinale shampoos 
is dat ze cosmetisch meer elegant zijn 
dan alle andere hoofdhuidpreparaten, 
zoals oplossingen, zalven en schuim.  
Ze bieden een gemakkelijke optie voor  
de behandeling van hoofdhuid -
aandoeningen17.  
Andere voordelen zijn het reinigend 
aspect en de tijdswinst voor de 
patiënt16, 17. In het algemeen wordt 
aangeraden om de medicinale shampoos 

aan te brengen op vochtige haren en 
hoofdhuid en na een korte massage,  
deze ten minste 10 min te laten 
inwerken. Na deze korte inwerking 
op de hoofdhuid, kan de shampoo 
afgespoeld worden. Vaak worden de 
medicinale shampoos 1 à 2 keer per 
week aangewend of zoveel als nodig. 
De behandeling kan van korte duur of 
chronisch zijn17. De behandelingsduur 
en frequentie zijn afhankelijk van de 
aandoening en wordt bepaald door de 
behandelende arts. Recentelijk zijn 
ook medicinale shampoos op de markt 
gebracht op basis van corticosteroïden16 
en is er één verkrijgbaar in de  
Belgische apotheken. Die bevat 
0,05% clobetasolpropionaat (Clobex®, 
Galderma®). Bijkomende voordelen 
zijn de algemene voordelen van 
magistrale bereidingen, zoals o.a. het 
aanbieden van een therapie op maat.

In dit artikel zijn een aantal medicinale 
shampoos terug op punt gesteld, 
met de drie nieuwe basisshampoos, 
namelijk de basisshampoo Shampoo 
Simplex Herdewijn met Texapon 
NSO, de Shampoo Simplex Conforma 
en de Shampoo Fagron. Voor elke 
medicinale shampoo werd onderzocht 
hoeveel Cetomacrogol® 1000 
vereist is om de geneesmiddelen te 
solubiliseren en welke hoeveelheid 
NaCl moet toegevoegd worden om 
een geschikte viscositeit in te stellen. 
Die bevindingen vormen een leidraad 
voor de apotheker bij het bereiden van 
deze medicinale shampoos. Naast een 
goede patiëntenvoorlichting over de 
gebruikswijze – het farmaceutische 
zorgaspect – zal ook de kwaliteit 
van de magistrale bereiding 
en de gebruiksvriendelijkheid 
bevorderend werken op de 
therapietrouw van de patiënt.   
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