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Voorwoord 

 

Deze korte handleiding wordt opgedragen aan al wie het 
magistraal en (of) het officinaal hoog in het vaandel van zijn 
apotheek draagt en aan de maatschappij wil duidelijk maken 
dat de apotheker bekwaam is patiënten te helpen met een door 
hem op maat bereid geneesmiddel.   

Ze beschrijft de bereiding van een twintigtal samenstellingen 
van diverse aard met behulp van een halfautomatisch 
mengtoestel.  Sommige van de beschreven samenstellingen zijn 
interessant als officinale bereiding (huisbereiding). De 
beschreven methoden kunnen, mits de nodige aanpassingen, 
ook voor gelijkaardige samenstellingen gebruikt worden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
        © 2016 R. Kinget 

        All rights reserved  

 



 

 

2 

Inhoudstafel 

 

INLEIDING 

 

DEEL l :  BASISSEN 

1.1. hydrofiele crèmebases (O/W) 

 - gebufferde cetomacrogolcrème TMF 

 - cetomacrogolcrème FNA 

 - niet gebufferde cetomacrogolcrème 

 - hydrofiele anionische crème TMF 

 - Lanettecrème FNA  

1.2. lipofiele crèmebases (W/O)  

 - cold cream FNA zonder parfum 

- koelzalf TMF (cold cream) 

 - waterhoudende wolvetalcoholenzalf  

1.3 mengemulsiegel of amfifiele crème 

 - Basiscrème DAC 

1.4. lipofiele gelen 

 - paraffine-gel  

 - watervrij was  

1.5 hydrofiele gelen  

 - carbomeerwatergel 1% 
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DEEL II : HYDROFIELE CREMES 

 - cetomacrogolzalf met 4 of 8 % melkzuur0 

          - cetomacrogolcrème TMF met 5 of 10 % ureum 

          - cetomacrogolcrème met 10 of 20 % vaseline 

- cetomacrogolcrème met 10 % vaseline en 10 % glycerine 

- cetomacrogolcrème met 50 % vaseline 

- cetrimidecrème 

- Lanettewascrème 

- olijfoliecrème (Huizingacrème) 

 

DEEL III : LIPOFIELE CREMES  

 - cold cream met 20 % vaseline 

 - waterhoudende zalf met 5 of 10 % ureum  

 

DEEL IV : GELEN 

       -  carbomeerwatergel met 1 of 2 % levomenthol 

 

DEEL V : PASTA’S en ZALVEN 

- zinkoxidepasta 30 % 

- zinkoxidezalf 10 % FNA 

 

DEEL VI : LOTIONS 

 - calaminelotion 

 - zinkoxideschudsel FNA 
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INLEIDING 

 

De bereiding van dermatologische preparaten bekleedt de eerste plaats 
in de magistrale receptuur, die de apotheker aangeboden krijgt in zijn 
apotheek.  

Twee ontwikkelingen hebben zich de laatste jaren voorgedaan.  Doch 
betreurenswaardig is hun tegenstrijdige impact ! 

De eerste betreft de overschakeling van een handmatige bereiding naar 
een halfutomatische bereiding dank zij de introductie van 
mengtoestellen voor de bereiding van dermatica.  Het gebruik van 
dergelijk toestel moet aangemoedigd worden omdat een uitgebreide 
studie de doeltreffendheid van een dergelijk apparaat aantoonde naast 
zijn beperkingen (1).    

Daartegenover staat dan de introductie in de apotheek van 
geprefabriceerde preparaten op basis van zeer klassieke 
samenstellingen, in een kant en klare verkoopsverpakking. De 
dermatologen worden aanbevolen deze voor te schrijven in plaats van 
een door de apotheker bereid preparaat.  

Deze actie blijft niet zonder gevolgen en veroorzaakt veel wrevel 
binnen het farmaceutisch korps, die het volume dermatologische 
bereidingen ziet verminderen. Vermindering, die geen aansporing is 
om een mengapparaat te kopen en alzo de dermatologische receptuur 
tot een kwalitatief hoog niveau te brengen.   

Het grootste deel van de prefabricaten uit dit dermatologisch gamma, 
waarvan de samenstellingen verzameld werden in een handboekje, 
bestaat uit eenvoudige zeer klassieke samenstellingen, die overgenomen 
werden uit formularia, die hetzij in Nederland of België gangbaar zijn. 
Ze kunnen zonder twijfel ook door elke apotheker s.a. worden bereid.  

Daar de kwaliteit van het afgeleverde preparaat een determinerende rol 
speelt voor het resultaat behaald met de therapie, is het uiterst 
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belangrijk dat de apotheker grote aandacht en zorg besteedt aan de 
dermatica, die hij in zijn apotheek bereidt. 

Stabiliteit en uitzicht van het preparaat alsmede homogeniteit van de 
ingebrachte actieve bestanddelen zijn zeer belangrijke kwaliteitseisen. 

Om aan de gestelde kwaliteitscriteria te voldoen worden de apothekers 
sinds een tiental jaren door de techniek geholpen. Twee 
mengapparaten, die in de US de naam kregen van Electric Mortar and 
Pestle of EMP werden voor de bereiding van dermatica ontwikkeld en 
gecommercialiseerd. Twee toestellen: de Unguator en de Topitec, 
hebben over gans Europa ingang gevonden. Ze worden nu in zeer veel 
apotheken in België alsook in andere landen dagelijks gebruikt.  

Beide toestellen laten toe op een snelle en efficiënte wijze zalven, 
crèmes, gelen en lotions te bereiden. 

Als voordelen worden vermeld: verbeterde hygiëne, minder risico van 
blootstelling aan schadelijke stoffen voor de bereider, minder verlies en 
een superieure kwaliteit op gebied van aspect en homogeniteit van de 
bereiding. Daar kan ook de mogelijkheid tot standaardisatie op basis 
van opgeslagen apparaatinstellingen. Ook de recipiënt, gebruikt voor 
en de bereiding en de aflevering, verzekert een handige, hygiënische en 
zuinige aanwending door de patiënt.  Na de bereiding dient enkel 
roerstaaf met paddel worden gereinigd.  

Als nadelen wordt op de eerste plaats gewezen op een zekere 
temperatuursverhoging gedurende de bereiding. Maar die is nooit zo 
hoog dat de stabiliteit van het actief bestanddeel in gedrang komt en in 
meerdere gevallen heeft de verlaging in consistentie van de basis een 
gunstig gevolg op de verdeling van de actieve producten.  Daarnaast 
wordt ook het ontbreken van een deeltjesverkleining onderlijnd.  Maar 
de genoemde apparaten zijn meng- en niet maalapparaten.  

Deze kleine bundel beschrijft de samenstelling en de bereidingswijze 
van een groot aantal formules uit het gamma van geprefabriceerde 
dermatologische preparaten. 

Het doel van de publicatie van deze bundel is de apotheker aan te 
sporen om deze klassieke dermatologische samenstellingen in grote of 
kleine hoeveelheden zelf te bereiden met een mengtoestel voor zalven en 
crèmes.  
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Met behulp van deze toestellen kan hij de bereide hoeveelheden 
aanpassen aan zijn verbruik en verkoop. De financiële besparingen, die 
op deze wijze gerealiseerd kunnen worden, dragen bij voor de 
afschrijving van het mengtoestel, dat aldus economisch kan worden 
verantwoord. Daarenboven wordt de cliënt de gelegenheid geboden, 
mits een voorschrift, een prijsgunstiger preparaat aan te kopen.  

 

 

Opmerking 

Alhoewel niet altijd juist toch werden de benamingen van de samenstellingen 
overgenomen zoals ze gepubliceerd werden. 
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ALGEMENE BEREIDINGSVOORSCHRIFTEN  

 

1. Bereiding van crèmes en zalven (eventueel basissen) onder toevoer 
van warmte 

Bij de bereiding van de meeste van deze basissen wordt warmte vereist 
om bepaalde bestanddelen te smelten. Deze kunnen worden 
afgewogen in de doseerpot en op het warm waterbad gesmolten bij 70 
tot 75 °C. Is voldoende (+/- 70%) water voorzien in de bereiding dan 
kan een verwarming van de waterfase op 80 tot 85 ° C voldoende zijn 
om alle “vette” bestanddelen te doen smelten dankzij de intensiteit van 
mengen met behulp dan het mengtoestel.  

Opwarmen tot 80 à 85 °C in de microgolfoven is mogelijk, doch 
uitsluitend in aanwezigheid van water. 

Bevat een preparaat geen of weinig water dan wordt de vetfase 
verwarmd op een warm waterbad. Eenmaal volledig gesmolten wordt 
er gemengd.  

Om de vorming van een homogene crème- of zalfstructuur gedurende 
de afkoeling te verkrijgen, wordt gedurende de afkoelingsfase 
regelmatig geroerd aan een gereduceerd toerental. Om de afkoeling te 
versnellen wordt door sommigen een flessenkoeler of een cold-hot-
pack gebruikt, die over de pot wordt geschoven. Persoonlijke 
ervaringen met deze werkwijze waren niet erg positief. Condensatie 
van waterdamp tussen cold-hot pack of flessenkoeler en Unguator-pot 
bemoeilijkt de hechting tussen beiden. Zodat koeling door 
onderdompeling in ijswater verkozen wordt.  

 

2. Bereiding van suspensiecrèmes of –zalven. 

Bij de bereiding van suspensiecrèmes of –zalven dient grote aandacht 
te worden geschonken aan de deeltjesgrootte. Voor zeer veel 
geneesmiddelen kan beroep worden gedaan op het gemicroniseerd 
poeder (cortico’s) of op een zeer fijn poeder (zinkoxide). Kristallijne 
bestanddelen (cave want een poederachtig uitzicht garandeert niet de 
afwezigheid van harde korrels zoals bv bij metronidazool) moeten 
voorafgaandelijk worden fijn gemaakt en gezeefd. 
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 Om een zeer goede homogeniteit te verkrijgen kan in sommige 
gevallen aanbevolen worden in een eerste stap de poedermassa met de 
helft van de te gebruiken massa basis in de zalfpot te vermengen.   

 

3. Bereiding van gelen 

Gelen worden het best bereid bij een laag toerental teneinde de 
luchtinslag te beperken.  Daarom wordt bij de bereiding van gelen ook 
wordt de vrije ruimte boven de massa in de recipiënt zo minimaal 
mogelijk gehouden.  

 

4. Bewaring van de preparaten 

Aan de meeste preparaten wordt een bewaarmiddel toegevoegd. Maar 
bij het afkoelen kan zich een laagje condenswater vormen op de 
binnenzijde van het deksel van het mengvat en op de bovenste laag 
van het preparaat. Deze laag bevat geen of een lagere concentratie aan 
bewaarmiddel. Daarom wordt de nog licht warme pot met de bodem 
naar boven geplaatst gedurende een zestal uren voor de volledige 
afkoeling van de crèmes.  

 

Opmerkingen 

 

1. Elke bereiding begint met de keuze van de gepaste recipiënt en 
bijhorende mengstaaf. Om nutteloze herhalingen te vermijden 
werd deze stap niet vermeld in de bereidingsmethoden; 

2. Het gebruikte materiaal moet proper zijn. Het is geraadzaam de 
binnenzijde van het deksel en de roerstaaf met de paddel te 
reinigen met een tampon doordrenkt met alcohol 70 °C ;  

3. De vermelde in te stellen toestelparameters, zijn van toepassing 
op de Unguator. Dit toestel is in België goed geïntroduceerd en 
de auteur bouwde ermee een jarenlange ervaring op 
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DEEL I 

 

BASISSEN  
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1.1 HYDROFIELE CREMEBASES 

 

 

GEBUFFERDE CETOMACROGOLCREME TMF 

 

Samenstelling voor 1000 g 

cetomacrogol        18 g 

cetostearylalcohol         72 g 

witte vaseline      150 g 

vloeibare paraffine         60 g 

NaH2PO4 2aq        3,0 g 

Kaliumsorbinaat        2, 7 g 

gezuiverd water                694,3 g 

 

Herkomst en gebruik  

Deze samenstelling komt voor in het Therapeutisch Magistraal Formularium Het 
is een universele basiscrème en wordt aangeraden voor corticosteroïdesters.  

Bereidingsmethode  

1. 725 ml water wordt gekookt en afgekoeld tot 80 °C; 

2. weeg in de zalfpot achtereenvolgens : cetomacrogol, cetostearylalcohol, witte vaseline, en 
vloeibare paraffine ; 

3. weeg 2,7 g kaliumsorbinaat en 3,0 g NaH2PO4 2aq en breng die over in de zalfpot ;  

4. voeg toe 700 g warm water en sluit de zalfpot met het deksel voorzien van de propeller ;                 

5. verbind de mengarm met de motor van het toestel, dat wordt ingesteld op de mengwijze 
“emulsion+” (intermitterend snel en traag mengen) ; 

6. wanneer de crème is afgekoeld, maak de zalfpot los van het deksel ; 

8.  breng, indien nodig, de pH op 4,5 à 5,5 door toevoegen van enkele druppels van hetzij 
verdund fosforzuur, hetzij 1 M NaOH;  
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9. draai de zalfpot vast op het deksel en meng met de mengwijze “normal” ;  

10. koppel de mengstaaf los van het toestel, verwijder de mengpropeller en sluit met de dop;  

11. plaats de pot met de bodem naar boven en laat de massa volledig afkoelen.  
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NIET - GEBUFFERDE CETOMACROGOLCREME  

 

Samenstelling voor 1000 g 

cetomacrogol        18 g   18 g 

cetostearylalcohol         72 g   72 g  

witte vaseline      100 g          100 g 

vloeibare paraffine        110 g         110 g   

citroenzuur anh.       2,7 g   - 

kaliumsorbinaat        2, 7 g    - 

Nipagine        0,8 g 

Nipasol         0,2 g  

gezuiverd water                694,6 g       699,0 g  

 

Herkomst en gebruik 

Deze samenstelling is afgeleid van cetomacrogolcrème FN VI . Ze is minder 
consistent en kan gebruikt worden ter voorkoming van uitdrogen van de huid. Ze 

kan gebruikt worden bij normale en licht droge huid.  

De crème met kaliumsorbinaat is onverenigbaar met chloorhexidine. In dit geval 
worden hydroxybenzoaten als bewaarmiddel gebruikt.   

 

Bereidingsmethode  

1. 725 ml water wordt gekookt en afgekoeld tot 80 °C; 

2. weeg in de zalfpot achtereenvolgens : cetomacrogol, cetostearylalcohol, witte vaseline, en 
vloeibare paraffine ; 

3. weeg 2,7 g kaliumsorbinaat en 2,7 g citroenzuur en breng die over in de zalfpot ;  

4. voeg toe 700 g warm water en sluit de zalfpot met het deksel voorzien van de propeller ;                 

5. verbind de mengarm met de motor van het toestel, dat wordt ingesteld op de mengwijze 
“emulsion+” (intermitterend snel en traag mengen) ; 

6. wanneer de crème is afgekoeld, maak de zalfpot los van het deksel ; 
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8.  breng, indien nodig, de pH op 4,5 à 5,5 door toevoegen van enkele druppels van hetzij 
verdund fosforzuur, hetzij 1 M NaOH;  

9. draai de zalfpot vast op het deksel en meng met de mengwijze “normal” ;  

10. koppel de mengstaaf los van het toestel, verwijder de mengpropeller en sluit met de dop;  

11. plaats de pot met de bodem naar boven en laat de massa volledig afkoelen.  
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CETOMACROGOLCREME FNA 

 

Samenstelling voor 1000 g 

cetomacrogol      30 g 

cetostearylalcohol   120 g 

decyloleaat  (Cetiol V)  200 g 

sorbitol 70 % niet kristallis.    40 g 

sorbinezuur      2 g 

gezuiverd water                608 g       

 

Herkomst en gebruik 

Deze samenstelling staat gepubliceerd in het Formularium Nederlandse Apothekers en 
is duidelijk verschillend van de TMF samenstelling ! Ze is een universele basiscrème, die 
geen koolwaterstoffen bevat en kan gebruikt worden ter voorkoming van uitdrogen van 
de huid. Ze kan gebruikt worden bij normale en licht droge huid. Ze bevat sorbinezuur 
en is bijgevolg onverenigbaar met chloorhexidine. 

 

Bereidingsmethode  

1. 650 ml water wordt gekookt en afgekoeld tot 80 °C; 

2. weeg in de zalfpot achtereenvolgens : decyloleaat, cetomacrogol, cetostearylalcohol en 
sorbitol 70 %  ; 

3. weeg 2 g sorbinezuur en breng die over in de zalfpot ;  

4. voeg 610 g  warm water toe en sluit de zalfpot met het deksel voorzien van de propeller ;                 

5. verbind de mengarm met de motor van het toestel en stel de mengwijze in op intermitterend 
snel en traag mengen  (Emulsion+) ; 

6. wanneer de crème is afgekoeld, koppel de zalfpot los van het toestel en verwijder de 
mengpropeller ;   

7. sluit de zalfpot met de dop, plaats de pot met de bodem naar boven en laat de massa volledig 
afkoelen.  
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HYDROFIELE ANIONISCHE CREME TMF 

 

Samenstelling voor 1000 g 

cetostearylalcohol  (Lanette O)       150 g 

Na cetylstearylsulfaat       15 g 

glycerine           50 g 

water voor bewaring        785 g 

                

 

Herkomst en gebruik 

Deze samenstelling staat gepubliceerd in het TMF en onderscheidt zich van Beeler basis FN  
door de afwezigheid van propyleenglycol, die vervangen wordt door glycerine. Dit verschil 
wijzigt geenszins de bereidingsmethode op een fundamentele wijze.  Deze basis is een 
universele basis voor normale en licht droge huid. 

 

Bereidingsmethode 

1. 800 ml gezuiverd water wordt gekookt en afgekoeld tot 80 °C; 

3. weeg in de zalfpot glycerine en voeg toe Na cetylstearylsulfaat en cetostearylalcohol  

4. voeg toe :   8 g  geconcentreerde hydroxybenzoaatoplossing FN  en 780 g warm gezuiverd 
water , sluit de zalfpot met het deksel voorzien van de propeller ;                 

5. verbind de mengarm met de motor van het toestel en stel de mengwijze in   op 
intermitterend snel en traag mengen  (Emulsion+) ; 

6. wanneer de crème is afgekoeld, koppel de mengstaaf los van het toestel en verwijder de 
mengpropeller; 

7. sluit de zalfpot met de dop, plaats de pot met de bodem naar boven en laat de massa volledig 
afkoelen.  

 

Nota 

Deze crème kan ook met 165 g Lanette SX of Lanette N bereid worden  
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LANETTECREME FNA 

 

Samenstelling voor 1000 g 

emulgerende cetostearylalcohol type B (Lanette N)  150 g 

decyloleaat  (Cetiol V)      200 g 

sorbitol 70 % niet kristallis.      40 g 

sorbinezuur        1,5 g 

gezuiverd water                  608,5 g   

 

Herkomst en gebruik 

Deze samenstelling staat gepubliceerd in het Formularium Nederlandse Apothekers als 
Lanettecrème I en is duidelijk verschillend van de samenstelling van hydrofiele 
anionische crème TMF of Beeler basis FN. Deze laatste is een suspensiehydrogel. De 
Lanettecrème FNA is een emulsiehydrogel. Ze bevat een vetfase en dus is iets beter 
geschikt voor droge huid. 

 

Bereidingsmethode 

1. 650 ml gezuiverd water wordt gekookt en afgekoeld tot 80 °C; 

2. weeg in de zalfpot achtereenvolgens : decyloleaat, emulgerende cetostearylalcohol B en 
sorbitol 70 % ;  

3. weeg 1,5 g sorbinezuur af en breng die over in de zalfpot ;  

4. voeg toe 610 g warm gezuiverd water en sluit de zalfpot met het deksel voorzien van de 
propeller ;                 

5. verbind de mengarm met de motor van het toestel en stel de mengwijze in   op 
intermitterend snel en traag mengen  (Emulsion+) ; 

6. wanneer de crème is afgekoeld, koppel de mengstaaf los van het toestel en verwijder de 
mengpropeller ;  

7. sluit de zalfpot met de dop , plaats de pot met de bodem naar boven en laat de massa 
volledig afkoelen.  
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1.2.  LIPOFIELE CREMEBASES 

 

KOELZALF TMF  

COLD CREAM  

 

Samenstelling voor 100 g 

 

witte bijenwas         8,0 g 

was van cetylesters (cetylpalmiaat 15)     10,0 g 

triglyceriden met middelmatige ketenlengte (Miglyol)    62,0 g  

gezuiverd warer           20,0 g 

 

Herkomst en gebruik 

Deze koelzalf is verschillend van de koelzalf gepubliceerd in vroegere 
farmacopees. Ze bevat neutrale olie en is bijgevolg lipofiel en geschikt voor sterk 
gevoelige huidtypes, die andere klassieke zalfbasissen niet verdragen. Het koelend 
effect heeft een kalmerende werking op geïrriteerde huid.  

 

Bereidingsmethode  

 

1. kook 30 ml gezuiverd water en laat afkoelen tot 70 ° C  ; 

2. weeg in de pot 62,0 g  Miglyol en voeg toe witte was en cetylpalmitaatesters, 
afzonderlijk afgewogen ; laat het geheel smelten op een warm waterbad ;  

3. na smelten van de wassen , voeg toe 20 ml warm gezuiverd water  ;  

4. sluit de pot met het deksel voorzien van de mengarm met de paddel ;  maak de staaf vast aan 
de motor van het toestel , ingesteld op het programma  “emulsion+” (afwisselend snelle en 
trage menging ) ; 

5. na afkoelen van de crème, ontkoppel de mengarm van het toestel, verwijder de mengarm uit 
de pot en sluit deze met het deksel.   
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COLD CREAM FNA zonder parfum 

 

Samenstelling voor 100 g 

arachisolie geraffineerd       57,5 g 

witte was          12,5 g 

glycerolmono-oleaat         5,0 g  

gezuiverd water         25,0 g 

 

Herkomst 

Deze samenstelling is terug te vinden in het Formularium Nederlandse 
Apothekers maar met toevoeging van rozenolie. Glycerolmono-oleaat, dat niet 
beschikbaar is in België, kan worden vervangen door glycerolmonostearaat 40-55 
Type II EP. Ze lijkt meer op de samenstelling van de PB V maar is gestabiliseerd 
met een glycerolvetzuurester. Het gebruik is vergelijkbaar met de koelzalf van het 
TMF 

 

Bereidingsmethode 

1. 35 ml gezuiverd water wordt gekookt en afgekoeld tot 70 °C; 

3. weeg in de zalfpot achtereenvolgens : 57,5 g arachideolie, 12,5 g witte was en 5,0 g 
glycerolmonostearaat , smelt alle bestanddelen op een warm waterbad ;   

4. voeg 25,0 g gezuiverd water bij 70 ° C toe en sluit de zalfpot met het deksel voorzien 
van  de mengpropeller ;       

5. verbind de mengstaaf  met de motor van het toestel en stel de mengwijze  in op 
intermitterend snel en traag mengen  (Emulsion+) ;           

6. wanneer de crème is afgekoeld, koppel de mengstaaf los van het toestel en verwijder 
de mengpropeller.   

8. sluit de zalfpot met het deksel en laat de massa volledig afkoelen.  
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WATERHOUDENDE WOLVETALCOHOLENZALF 

40 % water 

 

Samenstelling voor 1000 g 

 

cetostearylalcohol        3,0 g 

wolvetalcoholen                 36,0 g  

witte vaseline               561,0 g 

sorbinezuur            2,0 g 

gezuiverd water       398 g   

 

 

Herkomst en gebruik 

Deze W/O crème staat beschreven in het Deutsches Arzneibuch. In deze 
samenstelling zijn de wolvetalcoholen de W/O emulgatoren. Hun hoog smeltpunt 
bemoeilijkt deze bereiding. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van 
Eucerin , die de eerste drie bestanddelen bevat. Ze is aanbevolen als vocht-inbrengende 

crème bij zeer droge huid.  

 

Bereidingsmethode 

1. 450 ml gezuiverd water wordt gekookt en afgekoeld tot 80 °C ;  

2. weeg in een geschikte zalfpot achtereenvolgens  : 600 g Eucerin en 398 g 
gezuiverd water bij 80 °C  ; voeg toe 2 g sorbinezuur 

3. schuif de overeenstemmende mengpropeller door het deksel ;  

4. verbind de mengarm met de motor van het toestel, dat wordt ingesteld op de 
mengwijze “emulsion+” (intermitterend snel en traag mengen) ; 

7. wanneer de crème is afgekoeld, koppel de mengstaaf los van het toestel en 
verwijder de mengpropeller ; 

8. sluit de zalfpot met de dop en laat de crème volledig afkoelen 
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1.3. MENG-EMULSIEGEL OF AMFIFIELE CREME  

 

Herkomst en gebruik 

Die “Basiscreme DAC” is een O/W-emulsie met de bijzondere eigenschap een 
amfifiele crème te zijn, die onbeperkt lipofiele of hydrofiele stoffen opnemen 
kan. Bij de opname van lipofiele stoffen treedt na bereiken van de 
capaciteitsgrens van de O/W-emulgator een fase-ommekeer op waarbij de 
lipofiele fase de uitwendige fase wordt en de W/O emulgatoren 
(glycerylmonostearaat en cetylalcohol) het emulsietype bepalen. Bij beschadigde 
huid kan een licht gevoel van “branden” optreden door de aanwezigheid van 
propyleenglycol, die eventueel door glycerine kan vervangen worden.  
 
De Basiscreme DAC is een veelvuldig gebruikte basis voor vettende crèmes. Bij 
schilfervorming of acné wordt ze gebruikt als vocht inbrengende crème. Door de 
aanwezigheid van 10 % propyleenglycol vertooont de crème enige resistentie 
tegen kiemen.  
 

Samenstelling voor 100 g 

glycerylmonostearaat        4,0 g 

cetylalcohol         6,0 g 

triglyceriden met middelmatige ketenlengte (Miglyol)   7,5 g 

witte vaseline                25,5 g  

PEG-400-monostearaat       7,5 g 

propyleenglycol               10,0 g 

gezuiverd water    tot               100 g  

 

Bereidingsmethode 

 

1. 80 ml gezuiverd water wordt gekookt en afgekoeld tot 80 °C; 

2. weeg in de zalfpot glycerylmonostearaat, cetylalcohol, Miglyol , witte vaseline en 
propyleenglycol ;  

3. laat het geheel smelten op het warm waterbad en eenmaal gesmolten voeg toe 40 g warm 
water, sluit de zalfpot met het deksel voorzien van de propeller ;                 
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4. verbind de mengarm met de motor van het toestel en stel de mengwijze in op intermitterend 
snel en traag mengen (Emulsion+) ; 

5. wanneer de crème is afgekoeld, koppel de mengstaaf los van het toestel en verwijder de 
mengpropeller; 

6. sluit de zalfpot met de dop, plaats de pot met de bodem naar boven en laat de massa volledig 
afkoelen.  
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1.4. LIPOFIELE GELEN 

 

PARAFFINE - GEL 

  

Samenstelling voor 100 g 

 

anhydrisch colloïdaal siliciumdioxide       4 g 

vloeibare paraffine               96 g  

 

Bereidingsmethode  

 

1. weeg in de pot 96 g vloeibare paraffine en voeg roe 4 g anhydrische colloïdale 
siliciumdioxide ;  

2. sluit de pot met zijn deksel voorzien van de mengstaaf met de paddel ;     

3. bevestig de staaf aan de motor van het toestel , die ingesteld staat op het programma   
“suspension >2 %” ; 

4. ontkoppel de staaf van het toestel , verwijder de staaf met de paddel uit de pot en 
sluit deze. .   
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WATERVRIJ WAS   

  

Samenstelling voor 100 g 

 

witte bijenwas           25  g 

zoete amandelolie          75 g  

 

Bereidingsmethode  

 

1. weeg in de pot 75 g zoete amandelolie en voeg toe 25 g bijenwas ;  

2.  laat smelten op warm waterbad ;  

3. sluit de pot met het deksel voorzien van de roerstaaf met paddel ;   

4. bevestig de roerstaaf aan de motor van het toestel, die ingesteld staat op het programma   
“normale ” ; 

5. wanneer de waszalf is afgekoeld , ontkoppel de staaf van het toestel ; 

6. verwijder de staaf met de paddel uit de pot en sluit deze . 
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1.5.  HYDROFIELE GELEN  

 

CARBOMEERWATERGEL 1 % 

 

Samenstelling voor 1000 g 

 

 

ingrediënt FNA TMF 

carbomeer 980  10,0 g 

carbomeer 974 P 10,0 g  

Na2EDTA 1,0 g 1,0 g 

propyleenglycol 100 g 100 g 

trometamol 10,0 g 10,0 g 

gezuiverd water 879 g  

water voor bewaring   879 g 

 

Samenstelling water voor bewaring TMF 

propylparahydroxybenzoaat      0,20 g 

methylparahydroxybenzoaat     0,80 g 

gezuiverd water     tot     1000   g  
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Herkomst en gebruik  

Zowel het Formularium Nederlandse Apothekers als het TMF publiceert een 
samenstelling voor een carbomeerwatergel. Tussen beide formules is er een verschil in 
het gebruikte type carbomeer en in de kwaliteit van het water. Carbomeerwatergel is 
aanbevolen voor een vette huid.  Het is een een gel met een zeer aangenaam aanvoelen, 
die diep in de huid dringt.  Ook carbomeergelen met een hoog gehalte aan ethanol zijn 
beschreven. 

 

 

Bereidingsmethode  

1. bereid 900 ml  vers gekookt gezuiverd water en laat het afkoelen tot 
kamertemperatuur ; 

2. weeg in de zalfpot 100 g propyleenglycol en voeg toe achtereenvolgens 10,0 g 
carbomeer 980 of 974P en 1,0 g Na2EDTA .  

3. verbind de mengarm met de motor van het toestel en stel de mengwijze 
“suspensie > 2% “ in ; 

6. vijs de zalfpot los van het deksel en voeg 879 g water toe en  1 g trometamol. 

Voor de TMF samenstelling wordt 871 g gezuiverd water , 8,8 g geconcentreerde 
hydroxybenzoaatoplossing FN en 1 g trometamol toegevoegd; 

7. draai de zalfpot op het deksel en stel de mengwijze “gel” in ; 

8. eenmaal de menging beëindigd ontkoppel de mengstaaf van het toestel , 
verwijder de propeller , sluit de pot en plaats de gel overnacht in de koelkast.  
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DEEL II 

 

HYDROFIELE CREMES 
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 CETOMACROGOLZALF MET 4 OF 8 % MELKZUUR   

 

Samenstelling voor 100 g 

 

Ingrediënt 4 % melkzuur 8 % melkzuur 

witte vaseline 25 g 25 g 

licht vloeibare paraffine 16,7 13,6 

isopropymyristaat 12 g 12 g 

cetylalcohol 9 g 6 g 

cetomacrogol 1000 9 g 9 g 

melkzuur 4 g 8 g 

trometamol 3,2 g 6,4 g 

sorbinezuur 150 mg 150 mg 

gezuiverd water 21,1 g 16,7 g 

 

Herkomst 

De samenstelling van deze preparaten verwijst naar een crème en niet naar een zalf.  

In het Formularium Nederlandse Apothekers komen twee melkzuurcrèmes voor. De 
eerste bevat 5 % melkzuur de tweede 10 % beiden in Lanettecrème.  

Voor de behandeling van droge huid is melkzuur onvoldoende effectief. Een 
combinatie met ureum is aangewezen. 

 

Bereidingsmethode  

Deze crèmes kunnen worden bereid volgens de werkwijze beschreven voor andere 
O/W crèmes zoals onder “cetomacrogolcrème FNA”. 
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CETOMACROGOLCREME TMF MET 5 OF 10 % UREUM 

 

Samenstelling voor 100 g 

ureum fijn poeder      5 of 10 g  

cetomacrogolcrème TMF    ad    100 g 

 

 

Herkomst 

Op basis van Lanettecrème FNA is deze samenstelling terug te vinden in het 
Formularium Nederlandse Apothekers.  

In de commentaar op deze bereiding wordt vermeld dat er geen technische bezwaren 
zijn tegen het gebruik van cetomacrogolcrème FNA als basis.  .  

 

Bereidingsmethode  

Wordt ureum fijn poeder gebruikt dan lost de ureum voldoende snel op in het water, 
dat voorkomt in de crème.  

Bijgevolg volstaat het 95 of 90 g cetomacrogolcrème in een Unguator zalfpot af te 
wegen en 5 of 10 g ureum als fijn poeder toe te voegen. De zalfpot, voorzien van een 
mengpropeller, wordt gekoppeld aan het mengtoestel dat  ingesteld wordt op 
“normaal”.  
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CETOMACROGOLCREME  

met 10 of 20 % VASELINE  

 

Samenstelling voor 100 g 

 

Product 10% vaseline 20 % vaseline 

Decyloleaat  (Cetiol V) 18.0 g 16,0 g 

cetomacrogol 2,32 g 2,06 

Cetostearyl alcohol 11,18 g 10,15 g 

witte vaseline 10,0 g 20,0 g 

sorbitol 70 % n.k. 3,6 g 3,2 g 

sorbinezuur 200 mg 200 mg 

water 54.7 g 48,40 g 

 

Herkomst en gebruik 

De herkomst van deze samenstellingen is onduidelijk. Het Formularium Nederlandse 
Apothekers vermeldt enkel analoge samenstellingen. Wel vermeldt het Amsterdams 
Formularium Dermatologische Bereidingen deze crèmes maar met een veel 
eenvoudigere samenstelling : vaseline 10 of 20 % en cetomacrogolcrème FNA ad 100 g  

Is een goed smeerbare O/W crème voor een droge huid. Hoe hoger het vaseline -
gehalte hoe occlusiever.  

 

Bereidingsmethode  

De bereidingsmethode is volledig analoog aan deze van andere O/W crèmes, zoals 
beschreven onder “cetomacrogolcrème FNA “.  
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CETOMACROGOLCREME  

met 10 % VASELINE en  10 % GLYCERINE  

 

Samenstelling voor 100 g 

 

decyloleaat  (Cetiol V)   16,0 g 

cetomacrogol      2,4 g 

cetostear.alcohol      9,6 g 

glycerine     10,0 g 

witte vaseline    10,0 g 

sorbitol 70 % n.k.      3,2 g 

sorbinezuur             170 mg 

water      48,63 g 

 

Gebruik 

De aanwezigheid van glycerine bevordert het hydrateren, van de huid en de 
vaseline werkt licht occlusief.   

 

Bereidingsmethode  

De bereidingsmethode is volledig analoog aan deze van andere O/W crèmes, zoals 
beschreven onder “cetomacrogolcrème FNA “.  
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CETOMACROGOLCREME MET 50 % VASELINE 

 

Samenstelling voor 100 g 

witte vaseline      50,0 g 

decyloleaat      10,0 g 

cetomacrogol      1,29 g 

cetostearylalcohol     6,22 g 

sorbitol 70% niet gekristalliseerd   2,0 g 

sorbinezuur      0,1 g  

gezuiverd water     30,39 g  

 

Herkomst en gebruik 

In het Formularium Nederlandse Apothekers staat een analoge crème doch ze 
bevat slechts 22,5 % vaseline. Vaselinecetomacrogolcrème is ontwikkeld als een 
wat vettere crème tussen de cetomacrogolcrème en –zalf, als alternatief voor 
Eucerinum cum aqua. Ze is cosmetisch meer acceptabel. 

Ook op basis van Lanettecrème werd ze gepubliceerd. In het Amsterdams 
Dermatologisch Formularium staat de samenstelling: witte vaseline en 
Lanettecrème gelijke delen.  

 

 

Bereidingsmethode  

Deze crème kan worden bereid volgens de algemene bereidings-methode voor 
O/W crèmes zie “cetomacrogolcrème FNA”.  
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CETRIMIDECREME 0,5 % 

DESINFECTERENDE CREME 

 

Samenstelling voor 100 g 

cetrimide      0,5 g 

cetostearylalcohol     10 g 

Na2EDTA      0,1 g 

vloeibare paraffine     10 g 

gezuiverd water      79,4 g 

 

Herkomst  en gebruik 

De samenstelling van deze crème is terug te vinden in het Formularium Nederlandse 
Apothekers. Het is een crème, die voor de ontsmetting van wonden kan woprden 
gebruikt.  

 

Bereidingsmethode  

1. tarreer de te gebruiken zalfpot samen met het bijpassend deksel en mengpropeller. 

2. wrijf 1 g cetrimide fijn in een mortier. 

3. weeg cetostearylalcohol en vloeibare paraffine af in de zalfpot en voeg toe 0,1g 
Na2EDTA,  0,5 g fijngewreven cetrimide en 80 g gezuiverd water verwarmd tot 85 °C;   

4. sluit de zalfpot met het overeenstem mend deksel voorzien van de geschikte 
mengpropeller. Koppel het geheel aan het mengapparaat en stel dit in op “emulsion+” . 

6. wanneer de crème is afgekoeld, koppel de zalfpot los van het toestel en verwijder de 
mengpropeller; 

7. sluit de zalfpot met de dop , plaats de pot met de bodem naar boven en laat de massa 
volledig afkoelen.  
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LANETTEWASCREME 

 

Samenstelling voor 1000 g 

emulgerende cetostearylalcohol type B (Lanette N)  150 g 

witte vaseline        225 g 

vloeibare paraffine .        125 g 

methylparahydroxybenzoezuur     800 mg 

propylhydroxybenzoezuur      200 mg  

sorbinezuur        1,0 g 

gezuiverd water                   498,0 g   

 

Herkomst en gebruik 

In het Formularium Nederlandse Apothekers staat vaselinelanettecrème gepubliceerd. 
Deze crème verschilt van de klassieke Lanettecrème door de aanwezigheid van vaseline 
en de vervanging van decyloleaat door vloeibare paraffine.  De vaselinelanettecrème 
bevat als bewaarmiddel propyleengycol maar het in België geprefabriceerd product 
wordt geconserveerd met een mengsle van hydroxybenzotaen en sorbinezuur. De 
Lanettewascrème s een emulsiehydrogel. Ze bevat een vetfase en dus is iets beter 
geschikt voor droge huid. 

Bereidingsmethode 

1. 520 ml gezuiverd water wordt gekookt en afgekoeld tot 80 °C; 

2. weeg in de zalfpot achtereenvolgens : vloeibare paraffine, witte vaseline en Lanette N ;  

3. weeg 800 mg npagine , 200 mg nipasol en 1,0 g sorbinezuur af en breng die over in de 
zalfpot ;  

4. voeg toe 500 ml warm gezuiverd water en sluit de zalfpot met het deksel voorzien van de 
propeller ;                 

5. verbind de mengarm met de motor van het toestel en stel de mengwijze in   op 
intermitterend snel en traag mengen  (Emulsion+) ; 

6. wanneer de crème is afgekoeld, koppel de mengstaaf los van het toestel en verwijder de 
mengpropeller ;  

7. sluit de zalfpot met de dop , plaats de pot met de bodem naar boven en laat de massa 
volledig afkoelen.  
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OLIJFOLIE CREME (HUIZINGACREME) 

 

Samenstelling voor 100 g 

olijfolie      20,0 g 

glycerine (85 %)      20,0 g 

cetylalcohol      16,0 g 

natriumlaurylsulfaat       1,0 g 

melkzuur (88-90%)      0,15 g 

gezuiverd water      42,85 g  

 

Herkomst en gebruik 

Deze samenstelling staat vermeld in het Amsterdams Formularium 
Dermatologische Bereidingen. Deze neutrale crème heeft een hydraterend en 
voedend effect op een droge huid. Uitermate geschikt als voedende 
handverzorging en voor huidaandoeningen als eczeem, psoriasis en ichthyose. 

 

Bereidingsmethode  

1. kies een aangepaste Unguator zalfpot en schuif de  geschikte roerpropeller door het 
deksel. Tarreer het geheel (T) ;  

2. kook 50 ml water en laat het afkoelen tot 80 °C; 

3. weeg achtereenvolgens af in de zalfpot : olijfolie, glycerine, cetylalcohol,,natriumlaurylsulfaat  
en 1,5 g melkzuur (8,8-9,0 %)  ; 

4.  voeg 43,0 g water 80 °C warm toe en sluit de zalfpot met het deksel voorzien van de 
propeller ;                 

6.  verbind de mengarm met de motor van het toestel en stel de mengwijze in op 
intermitterend snel en traag mengen  (Emulsion+) ; 

7. wanneer de crème is afgekoeld, koppel de zalfpot los van het toestel en verwijder de 
mengpropeller; 

8. sluit de zalfpot met de dop , plaats de pot met de bodem naar boven en laat de massa 
volledig afkoelen.  
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DEEL IIII 

 

LIPOFIELE CREMES 
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COLD CREAM met 20 % VASELINE 

 

Samenstelling voor 100 g 

arachisolie geraffineerd      46,0 g 

witte vaseline        20,0 g 

witte was         10,0 g 

glycerolmono-oleaat          4,0 g  

gezuiverd water        20,0 g  

 

Herkomst en gebruik 

Deze samenstelling is terug te vinden in het Formularium Nederlandse Apothekers 
maar met toevoeging van rozenolie. Glycerolmono-oleaat, dat niet beschikbaar is in 
België, dient te worden vervangen door glycerolmonostearaat 40-55 Type II EP.  

Deze cold cream met extra vaseline is heel geschikt voor de verzorging van een heel 
droge en extreem gevoelige huid. Zijn extra hydraterend effect zorgt voor een 
optimale verzorging. Het heeft bovendien een aangenaam koelend effect zodra 
het op de huid wordt gesmeerd. 

 

Bereidingsmethode 

1. kies een geschikte zalfpot en schuif de  overeenstemmende mengpropeller door het 
deksel ;  

2. 30 ml water wordt gekookt en afgekoeld tot 85 °C; 

3. weeg in de zalfpot achtereenvolgens : 46,0 g arachisolie, 10,0 g witte was en 4,0 g 
glycerolmonostearaat ; 

4. voeg 20,0 g water 85 °C warm toe en sluit de zalfpot met het deksel voorzien van de 
mengpropeller ;       

5. verbind de mengarm met de motor van het toestel en stel de mengwijze  in op 
intermitterend snel en traag mengen  (Emulsion+) ;           

6. wanneer de crème is afgekoeld, koppel de zalfpot los van het toestel en Homogeniseer .  

 



 

 

37 

 

 

 

 

WOLVETALCOHOLENZALF MET UREUM 5 OF 10 % 

 

Samenstelling voor 100 g 

 

ingrediënten  5 % 10 % 

Ureum 5 g 10 g 

gezuiverd water 10 g 20 g 

Eucerin 85 g 70 g 

 

 

Herkomst en gebruik  

Ureumzalf op basis van wolvetalcoholzalf komt niet voor in het Formularium 
Nederlandse Apothekers. Ze staat wel vermeld in het Amsterdams Dermatologisch 
Formularium.  Ureum zorgt voor hydratatie van droge huid. 

Ze komt ook voor in het TMF 

 

Bereidingsmethode 

Weeg de Eucerin en de ureum (fijn poeder) af in de zalfpot en voeg toe 10 g vers 
gekookt gezuiverd water afgekoeld tot 85 °C . Sluit de zalfpot met het passende deksel, 
voorzien van de aangepaste mengpropeller en koppel die aan het mengtoestel, dat 
ingesteld wordt op “normal”.   
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DEEL IV 

 

GELEN 
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CARBOMEERWATERGEL  met LEVOMENTHOL 1 OF 2 %  

 

Samenstelling 

ingrediënt 1 %  1 % FNA 2 % 

levomenthol 1 g 1 g 2 g 

alcohol denat. 20 g 20 g 20 g 

carbomeer 974 P 1,2 g 0,79 g 1,2 g 

Na2EDTA - 79 mg - 

propyleenglycol 10 g 7,9 g 10 g 

trometamol 1,1 g 0,79 g 1,1 g 

gezuiverd water 66,6 g 69,44 g 65,6 g 

 

Herkomst en gebruik 

Zoals blijkt uit bovenstaand tabel staat het preparaat met 1 % levomenthol beschreven 
in het Formularium Nederlandse Apothekers, weliswaar met licht verschillende 
hoeveelheden.  

 Carbomeergel met levomenthol heeft indrogende, verkoelende en jeukstillende 
eigenschappen. Deze gel is geschikt voor acute huidaandoeningen zoals 
insectenbeten, windpokken en allergische reacties.  

 

Bereidingsmethode voor 100 g 

1. kies een geschikte zalfpot en schuif de overeenstemmende mengpropeller door het 
deksel;  

2. bereid 100 ml  vers gekookt gezuiverd water en laat het afkoelen tot 
kamertemperatuur; 
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3. weeg in de zalfpot achtereenvolgens 1 g carbomeer 974P en 10 g propyleenglycol  (+ 
10 g water..???......) en voeg de afgewogen vaste bestanddelen toe ;  

5. verbind de mengarm met de motor van het toestel en stel de mengwijze “suspensie < 
2% “ in 

6. ontkoppel de zalfpot van de motor en voeg 88 ml ( of 78) water of water voor 
bewaring in de zalfpot samen met 1 g trometamol. 

7. koppel de zalfpot aan het toestel en stel de mengwijze “gel” in. 

8. eenmaal de menging beëindigd ontkoppel de zalfpot en plaats deze gesloten 
overnacht in de koelkast.  
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DEEL V 

 

PASTA’s en ZALVEN 
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ZINKOXIDEPASTA 30 %  

 

Samenstelling 

Olijfolie      20 g 

zinkoxide      30 g  

witte vaseline      50 g 

 

 

Herkomst en gebruik 

Een duidelijk verschillende samenstelling staat beschreven in het Formularium 
Nederlandse Apothekers. 

Goed hechtende basis, die geschikt is voor het isoleren van kleine aangedane 
huidzones, wordt gebruikt bij nattend eczeem, decubitus en wondranden. De 
geïrriteerde huid wordt verzacht . De pasta heeft een sterk adstringerend en 
samentrekkend effect op de huid waardoor het indrogend en verkoelend werkt. 

 

Bereidingsmethode 

1. weeg 50 g witte vaseline af  in een geschikte zalfpot ;  

2. voeg toe 30 g zinkoxide en 20 g olijfolie ; 

3. schuif de overeenstemmende mengpropeller door het deksel en sluit de zalfpot;  

4. koppel die aan de het toestel, dat ingesteld wordt op “ Suspension > 2 % “. 
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ZINKOXIDEZALF 10 % FNA 

 

Samenstelling 

zinkoxide      10 g  

witte vaseline       90 g 

 

 

Herkomst en gebruik  

Deze samenstelling staat beschreven in het Formularium Nederlandse Apothekers en 
wordt als basis gebruikt bij droge huidaandoeningen of als beschermend en afdekkend 
vehiculum.  

 

Bereidingsmethode 

1. weeg  90 g witte vaseline af in een Unguator zalfpot;  

2. weeg 10 g zinkoxide en voeg die bij de witte vaseline; 

3. sluit de zalfpot met een aangepast deksel voorzien van de mengpropeller en koppel 
die aan de het mengtoestel, dat ingesteld wordt op “ Suspension > 2 % “ . 
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DEEL VI 

 

LOTIONS  
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CALAMINELOTION  

 

Samenstelling voor 100 g 

zinkoxide        5,0 g  

calamine      15,0 g 

aluminium magnesium silicaat    3,0 g 

glycerine        5,0 g 

Na citraat       0,5 g 

propyleenglycol      10,0 g 

gezuiverd water      61,0 g  

 

Herkomst en gebruik 

Deze samenstelling is gelijkaardig aan deze beschreven in het Formularium 
Nederlandse Apothekers onder de titel “Calamineschudsel”, die ook nog phenolum 
liquefactum bevat.  

Deze waterige lotion wordt gebruikt op grotere oppervlakten van een minder 
acute en acute huid. Ze werkt indrogend, jeukstillend en verkoelend op de huid. 
Toepassingen zijn :  netelroos, windpokken, nattend eczeem en allergische 
reacties. 

Bereidingsmethode 

1. kies een geschikte zalfpot en schuif de  overeenstemmende mengpropeller door het 
deksel.  

2. kook 70 ml gezuiverd water en laat die afkoelen tot 70 °C 

3. weeg in de zalfpot achtereenvolgens : 5,0 g zinkoxide, 15,0 g calamine, 3,0 g Al-Mg-
silicaat, 0,5 g Na citraat, 5,0 glycerine en 10,0 g propyleenglycol;  

4. voeg toe 61,0 g gezuiverd water van 70°C en sluit de zalfpot met het deksel voorzien 
van de mengpropeller;  

5. verbind de mengarm met de motor van het toestel en stel de mengwijze  in op  “ 
Suspension > 2 % “ . 
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ZINKOXIDESCHUDSEL FNA 

 

LOTIO ALBA 

 

Samenstelling 

zinkoxide      16,7 g  

propyleenglycol     16,7 g 

talk       16,7 g 

gezuiverd water     61,0 g  

 

Herkomst  en gebruik  

Deze samenstelling staat beschreven in het Formularium Nederlandse Apothekers . 

Zinkoxide heeft een indrogend en zwak adstirngerend effect op de huid. Voornamelijk 
aanbevolen bij waterpokken. Neemt ook de jeuk weg.  

 

Bereidingsmethode 

1. weeg 16,7 g zinkoxide, 16,7 g talk en 16,7 g propyleenglycol af in een zalfpot van 100 
ml ;  

2. voeg toe 61,0 g gezuiverd water ; 

3. schuif de overeenstemmende mengpropeller door het deksel en sluit de zalfpot;  

4. koppel die aan de het mengtoestel, dat ingesteld wordt op “ Suspension > 2 %“ 
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